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Sammanfattning 
 
Examensarbetet utgår från ett tvärvetenskapligt perspektiv och undersöker tillåtligheten och 

användningen av karaktärsvittnen samt uppgifter om tidigare brottslighet (gemensamt kallat 

karaktärsbevis) i straffprocessen. Beteendevetenskapliga studier visar att det finns en risk att 

psykologiska mekanismer kan ha en inverkan på beslutsfattande på ett – ur juridiskt perspek-

tiv – felaktigt sätt. Studier har också visat att karaktärsbevis kan utgöra just  en sådan felkälla 

vid rättsligt beslutsfattande. Vissa rättsordningar har därför begränsat tillåtligheten av sådana 

uppgifter i straffprocessen. Studier visar även att risken för att karaktärsbevis ska få en avgö-

rande betydelse är större i mål där bevisläget är svårbedömt. Mot denna bakgrund företar ex-

amensarbetet en rättsdogmatisk utredning rörande tillåtligheten av karaktärsbevis och studerar 

även användningen av sådana uppgifter i underrättspraxis. Den rättsliga utredningen visar att 

rätten måste vara synnerligen restriktiv när det gäller att avvisa åberopade bevis. Detta gäller 

även när sådana bevis tycks vara av ett mycket lågt värde och även när sådana uppgifter kan 

vara kränkande och på gränsen till otillbörliga. Praxis från Europadomstolen visar samtidigt 

en relativt hög tolerans mot att avvisa karaktärsbevis utan att detta skulle vara oförenligt med 

Europakonventionen och rätten till en rättvis rättegång. Detta förutsätter dock att ett avvi-

sande inte skulle resultera i en kraftig obalans mellan processens parter. Samtidigt ger EU-

rätt, senare uttalanden i förarbeten och doktrin uttryck för en vilja att begränsa generella upp-

gifter om brottsoffers privatliv, speciellt i mål rörande sexualbrott och i fall där brottsoffer har 

ett särskilt skyddsbehov. Vid studier av underrättspraxis framkommer att karaktärsvittnen 

tycks vara vanligast i mål som rör vålds- och sexualbrott inom relationer och således inom 

just sådana typer av mål där brottsoffer kan tänkas ha ett särskilt skyddsbehov. Det tycks 

också vara just sådana fall där bevisläget är svårbedömt. 
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1 Inledning 
1.1 Ämnespresentation 
I samband med skrivandet av detta examensarbete praktiserade jag på en advokatbyrå som 

specialiserar sig på brottmål. Jag hade redan tidigare bestämt mig för att skriva om karaktärs-

vittnen och karaktärsbevis och hade hoppats på något fall som anslöt till det temat. Första da-

gen på min praktikperiod fick jag frågan om vilket uppsatsämne jag skrev om. En erfaren ad-

vokat berättade då att ”vi inte direkt har karaktärsvittnen i svensk rätt”. En annan advokat in-

formerade mig om att ”frågan om avvisande av bevis är något som sällan aktualiseras”. Jag 

blev aningen nedslagen, men jag kunde då inte veta vilka ärenden jag skulle arbeta med; hur 

stor relevans frågan faktiskt hade och hur ofta den skulle komma att aktualiseras under mina 

första åtta veckor av arbete inom straffrättens område.  

 

Under min andra vecka arbetade jag med ett mål där en man anklagats för att ha våldtagit en 

kvinna i samband med ett sexköp. Det var ostridigt att de två hade befunnit sig i samma ho-

tellrum och haft samlag, men målsägandes berättelse inbegrep våld medan den tilltalades ut-

saga istället handlade om en trevlig stund tillsammans. Situationen såg dyster ut för den tillta-

lade. Belagd med restriktioner blev han konfronterad med skador som åsamkats målsäganden 

och som enligt läkare uppstått nära inpå besöket i hotellrummet. Om det inte var den tilltalade 

som orsakat skadorna, vem hade då gjort det? Advokaten jag arbetade med blev sedermera 

förordnad som försvarare. Av en slump fick hon reda på att målsäganden även anmält en an-

nan man för sexualbrott. Den förundersökningen var dock nedlagd. Frågan uppstod: Hade 

målsäganden anmält även ytterligare personer för brott? Efter en del motvilja från polisens 

sida fick vi ta del av utdrag från andra anmälningar om brott mot målsägande. Det visade sig 

att målsäganden hade anmält ett inte betydelselöst antal personer för vålds- och sexualbrott. 

Men hade detta någon relevans i den nu påstådda våldtäkten? Genom nedsparade chatkonver-

sationer och SMS-trafik mellan målsäganden och den man hon tidigare anmält för sexualbrott 

framgick att kvinnan hade en väldigt tänjbar inställning till sanningen. Det framstod som helt 

otroligt, mot bakgrund av de nedsparade chatkonversationerna och SMS-trafiken, att den man 

hon tidigare anmält för brott skulle ha utsatt henne för det brott hon påstod.  

 

Den första förhandlingsdagen tog rätten del av målsägandes berättelse avseende den gärning 

som vår klient stod åtalad för. Den stöddes av ett antal vittnen som träffat kvinnan någon 
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timme efter hennes besök på hotellrummet. De berättade om det upprivna tillstånd kvinnan 

befunnit sig i. Ord stod mot ord, som det ofta gör i dessa typer av mål. 

 

Den andra förhandlingsdagen hade advokaten jag arbetade för begärt förhör med mannen som 

kvinnan tidigare anmält för brott. Hon begärde att få använda chatkonversationer som fråge-

underlag vid förhöret. Förhörets relevans ifrågasattes av målsägandebiträdet som ansåg att 

detta inte hade någon betydelse för den åtalade gärningen, speciellt eftersom det inte heller 

fanns någon utredning som talade för att anmälan mot mannen som hade kallats som vittne 

skulle vara obefogad. Det var dessutom så att chatkonversationerna som visade målsägandens 

oförmåga att hålla sig till sanningen inte i något avseende berörde den gärning som åtalet be-

handlade. Förhöret tilläts emellertid och chatkonversationen användes som frågeunderlag. När 

ett stort antal uppgifter om målsägandens tidigare anmälningar och osanningar framkom och 

tydliggjordes i chatkonversationen, kunde jag se hur en nämndeman tittade på en annan och 

skakade på huvudet. Vår klient försattes på fri fot samma dag.  

 

Några veckor senare fick jag i uppgift att gå igenom en förundersökning rörande sexuella 

övergrepp mot barn. I förundersökningsprotokollet hade polisen bilagt tidigare domar mot den 

tilltalade rörande sexuella övergrepp, till styrkande av att den tilltalade även begått det föreva-

rande brottet. Det fanns inga likheter mellan förundersökningens händelse och den tidigare 

fällande domen, varken i tid och rum eller i tillvägagångssättet (modus operandi). När detta 

påpekades i samband med slutdelgivning av förundersökningen sorterades den tidigare domen 

bort ifrån förundersökningsprotokollet.1 

 

I ett annat ärende rörande ekonomisk brottslighet, åberopade åklagaren telefonavlyssning mel-

lan den tilltalade och andra personer som hade ägt rum innan händelsen i gärningsbeskriv-

ningen. Beviset åberopades till styrkande av att den tilltalade varit involverad i annan brotts-

lighet. Konversationen rörde dock ej någon gärning kopplad till ett gärningspåstående. Den 

allmänna uppfattningen på advokatbyrån verkade vara att det var meningslöst att klaga på det, 

men advokaten valde ändå att begära att bevisningen skulle avvisas. Genom beslut vid huvud-

förhandlingen avvisades åklagarens telefonavlyssning och rätten angav att bevisuppgifterna 

avvisades eftersom de skulle bli utan betydelse och vara utan verkan i målet. 

                                                
 
1 Södertörns tingsrätts beslut i mål B 2418-14. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Exemplen ovan behandlar alla samma fråga: Hur ska rätten förhålla sig till klandervärda eller 

brottsliga handlingar som en tilltalad, målsägande eller vittne har begått, men som saknar 

koppling till det i målet aktuella gärningspåståendet? Hur ska rätten förhålla sig till bevisning 

om samma aktörers goda karaktär? Examensarbetet kommer hädanefter att benämna denna 

typ av information under rättsprocessen som karaktärsbevis.2 

 

Syftet med examensarbetet är att analysera karaktärsbevis tillåtlighet i svensk rätt. Detta ge-

nom att (i) göra en utblick mot aktuell psykologisk forskning om karaktärsbevis inverkan på 

rättsligt beslutsfattande och bevisvärdering, (ii) utifrån nedan angiven metod analysera rätte-

gångsbalkens reglering avseende avvisande och tillåtlighet av karaktärsbevis med utgångs-

punkt i förarbeten, praxis, litteratur, Europarätt och EU-rätt (de lege lata) och även beakta ka-

raktärsbevis användning i underrättpraxis och (iii) mot denna bakgrund diskutera eventuella 

problem och lösningar (de lege ferenda). 

 

De frågor som söks besvaras är:  

• Vad säger psykologisk forskning om karaktärsbevis inverkan på den dömande proces-

sen hos rätten?  

• Vilka rättsliga grunder finns i rättskällorna för att tillåta/avvisa karaktärsbevis? Hur 

ska en sådan tillåtlighetsbedömning göras? 

• Är den nuvarande regleringen lämplig mot bakgrund av den psykologiska forskning-

en, och även andra motstående intressen som framförts i de rättskällor som behand-

lats? 

 

1.3 Metod  
Examensarbetet i stort har en tvärvetenskaplig ansats3 i det att den studerar rätten (de lege 

lata) i förhållande till psykologisk forskning och därefter diskuterar dess lämplighet (de lege 

                                                
2 Här kan jämföras med Ekelöfs uttalande som beskriver karaktärsbevis som bevisning rörande parts eller vittnes 

personliga förhållanden, anseende eller karaktär, där bevisningen läggs fram i syfte att påverka bedömningen 
av dennes utsagas trovärdighet, se Rättegång IV, s. 239. I detta examensarbete inbegriper begreppet även 
uppgifter som läggs fram för att styrka tilltalades brottsbenägenhet eller brottskapacitet. 

3 Värdet av och riskerna med att använda en tvärvetenskaplig ansats har bland annat berörts i Lehrberg, Bert 
Rättsvetenskap i praktikens tjänst? Tankar rörande civilrättsforskningens arbetsuppgifter, SvJT 1991 s. 753 
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ferenda) ur detta perspektiv. Användningen av begreppet rättsdogmatik eller rättsdogmatisk 

metod och även begreppet rättskällelära har med rätta kritiserats, dels eftersom det knappast 

går att fastställa en helt vedertagen rättsdogmatisk metod, dels eftersom det går att ifrågasätta 

om det ens finns ett ”rätt svar” att finna.4 Den metod som detta examensarbete främst begag-

nar är den metod som framlagts i auktoritär doktrin5, som ofta benämns rättsdogmatisk metod 

och som till stor del torde sammanfalla med den rent hierarkiska rättskällelära som är vanlig 

bland praktiserande jurister – i vart fall i teorin. Rättsdogmatisk metod innefattar i detta exa-

mensarbete att studera lagtext (samt Europakonventionen och dess praxis), förarbeten, EU-

rätt, avgöranden från Högsta domstolen och doktrin samt tolka dessa utifrån den nu nämna 

ordningens hierarki. Vad gäller Europadomstolens avgöranden placerar sig dessa inom nu 

nämnda ordning inte som prejudicerande avgöranden från en överinstans, utan som tolknings-

hjälpmedel för att förstå Europakonventionens innehåll såsom svensk lag. Även EU-rätten 

och EU-domstolens avgöranden har en plats i ovan nämnd ordning. Dock är EU:s kompetens 

inom det straffrättsliga området fortfarande relativt begränsad, men nya åtgärder inom EU-

rätten kan ändå tänkas inverka på tolkningen av rättegångsbalkens regler gällande detta ämne.  

 

De olika rättskällornas formella värde är svårdefinierbart och omstritt. Vad gäller underrätts-

praxis är detta i regel inte en källa för fastställande av gällande rätt enligt den nyss nämnda 

metoden.6 Ett studium av underrättspraxis ger dock svar på frågan hur en fackman (i detta fall 

främst domare, åklagare eller försvarare och målsägandebiträde) kan tänkas behandla en fråga 

utifrån dennes praktiska möjligheter. Finns det tendenser att utifrån praktiska begränsningar 

(vad Sandgren har beskrivit som T-faktorerna, tidsbrist, tillgång till rättskällor i förening med 

att resultatet inte behöver vara optimalt) komma till en viss slutsats, har detta relevans för frå-

gan om ”gällande rätt”. Inte såsom gällande enligt nyss nämnda metod, men utifrån (vad 

Sandgren beskriver som) ”gällande rätt i faktisk mening”.7 Som Sandgren konstaterar är un-

                                                                                                                                                   
som förvisso trycker på behovet av en bredare bildning, men menar att det är tveksamt huruvida rättsveten-
skapsmän bör ägna sig åt sådan forskning. Se dock Sandgren nedan. 

4 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk? s. 653 och Svensson, Eva-Maria, De lege interpretata – om behovet 
av metodologisk reflektion, Juridisk publikations jubileumsnummer 2014, s. 222. 

5 Vogel, Hans-Heinrich, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Bernitz, Ulf Finna rätt: Juris-
tens källmaterial och arbetsmetoder, 13 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014 och Kleineman, Jan, 
Rättsdogmatisk metod, i Korling & Zamboni (red). Juridisk metodlära s. 21-45, Studentlitteratur AB, Stock-
holm, 2013. 

6 Angående användandet av underrättspraxis i juridisk metod se igen Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk, s. 
649. 

7 Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap del I, s. 732, se även Lainpelto som nyttjar en liknande metod i 
Stödbevisning i brottmål, s. 17. 
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derrättspraxis legitima studiematerial ur ett rättsvetenskapligt perspektiv.8 Att i underrätts-

praxis studera enskilda fall kan enligt detta synsätt vara av intresse men det finns i dessa fall 

en större anledning att beakta underrättspraxis ur ett kvantitativt perspektiv. Att utöver en 

”sedvanlig” juridisk metod begagna empiriskt material på detta sätt (vad Sandberg kallar in-

tegrativ rättsvetenskap)9 kan därför ge ett rättsvetenskapligt arbete ett perspektiv som är av 

nytta10 för rättstillämpare, speciellt ombud som i högre grad måste förhålla sig till ”gällande 

rätt i faktiskt mening”, än gällande rätt enligt den sedvanliga juridiska metoden. En anledning 

till att underrättspraxis tidigare inte ansetts vara av värde kan också tänkas vara att den tidi-

gare var svårtillgänglig och att endast refererade rättsfall i praktiken var tillgängliga. Med 

uppkomsten av dagens digitala juridiska databaser kan detta ha ändrats. Istället för att som 

rättstillämpare utföra en fullständig rättsutredning som kan vara mycket tidskrävande, kan 

underrättsavgöranden nyttjas där omständigheter i högre grad överensstämmer med frågan 

som ska behandlas. Finns det dessutom flera underrättsavgöranden, med samma utgång, kan 

detta också tänkas leda till ett mer förutsägbart resultat, även om det skulle kunna resultera i 

en utgång som riskerar att avvika från resultatet av en fullständig utredning. Det ska dock be-

tonas att examensarbetets fokus ligger på en analys enligt den ovan nämnda mer sedvanliga 

juridiska metoden. Utöver nu nämnda rättskällor, uppkommer frågan om hur andra uttalanden 

i förarbeten som inte berör processrättsliga lagändringar bör värderas. Att förarbeten är en 

rättskälla i sig är i princip obestridligt. Frågan är dock i vilken mån uttalanden om processu-

ella frågor i straffrättsliga förarbeten har bäring för tolkningen av den processrättsliga regle-

ringen. I detta examensarbete kallas detta ”förarbetsuttalanden obiter dictum”. Underrätts-

praxis, förarbetsuttalanden obiter dictum, och doktrinuttalanden de lege ferenda och andra 

liknande källor benämns i detta examensarbete ”svaga rättskällor” och behandlas i ett särskilt 

kapitel.  

 

Vad gäller utblicken mot psykologisk forskning och forskning om beslutsfattande kommer 

denna vara av deskriptiv karaktär, närmast journalistisk. Det finns dock ett värde i att faktiskt 

beskriva enskilda studier på ett sådant sätt. Att som annars är vanligt, endast hänvisa till slut-

satser från sådana studier, eller till ”psykologiska mekanismer” ger inte en förståelse för hur 

                                                
8 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s. 651. 
9 Sandgren, Är rättdogmatiken dogmatisk?, s. 656. 
10 Med nytta kan förstås Lambertz mening av nytta såsom den framgår i, Lambertz, Göran, Nyttig och onyttig 

rättsvetenskap, SvJT 2002, s. 261. Detta examensarbete innehåller diskussioner och överväganden om änd-
ringar i nuvarande rätt och skulle kunna beskrivas som vad Lambertz kallar ”konstruktiv rättsvetenskap de 
lege ferenda”, huvudfokus är dock ”konstruktiv rättsvetenskap de lege lata”, d.v.s. att analysera gällande rätt.  
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sådana studier går till. Det begränsar därmed läsarens förmåga att förstå dess relevans för den 

aktuella frågeställningen. Det är naturligt att en redogörelse för sådana studier i stor mån blir 

godtycklig och inte kan vara heltäckande. 

 

1.4 Avgränsning 
Examensarbetet fokuserar på tillåtligheten och användningen av karaktärsbevis i straffproces-

sen. Närliggande områden är användning av karaktärsbevis i civilrättsliga mål såsom exem-

pelvis vårdnadsmål eller förbud mot användning av bevis av andra orsaker (till exempel olag-

ligt införskaffade bevis, bevis från anonyma vittnen, bevis tillkomna genom brottsprovokation 

med mera). Dessa ämnen kommer inte beröras i detta examensarbete. Examensarbete syftar 

inte heller till att utröna karaktärsbevis formella bevisvärde i bevisteoretisk mening,11 även 

om frågan delvis kommer beröras eftersom denna är förbunden med frågan om karaktärsbevis 

bör tillåtas eller avvisas. 

 

1.5 Disposition 
Det andra kapitlet innehåller en utblick mot psykologisk forskning om beslutsfattande gene-

rellt och rättsligt beslutsfattande specifikt. Här kommer även konkreta studier av karaktärsbe-

vis inverkan på rättsligt beslutsfattande att kortfattat behandlas.  

 

I det tredje kapitlet behandlas tillåtligheten av karaktärsbevis utifrån rättegångsbalkens regle-

ring, EU-rätten, förarbeten, praxis, Europakonventionen och Europadomstolens avgöranden 

och lagkommentarer. 

 

I det fjärde kapitlet görs en utblick mot de svaga rättskällorna, förarbetsuttalanden till andra 

lagar (uttalanden obiter dictum), underrättspraxis, åklagarmyndighetens promemorior, JO-

beslut samt doktrin som behandlar karaktärsbevis på ett mer generellt plan (de lege ferenda).  

 

I det femte kapitlet förs en sammanflätad avslutande analys och diskussion (de lege lata, de 

lege ferenda). 

 

                                                
11 Svårigheten med bevisteoretiska begrepp behandlas ingående i Lainpelto, Stödbevisning i brottmål, s. 98. Här 

kan dock erinras om Ekelöfs uttalande om att endast på grund av att ett ämne är svårhanterligt och omdisku-
terat innebär det inte att det inte kan ”avfärdas”, Ekelöf, Rättegång IV s. 162. 
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2 Beslutsfattande ur ett psykologiskt perspektiv 
2.1 Generellt beslutsfattande 
2.1.1 Beslutsfattande och kognition 
Ur ett psykologiskt perspektiv är beslutsfattande en fråga om kognition – människans tanke-

verksamhet. Extremt förenklat kan relationen för beskrivas enligt följande: 

 

 
 

Exakt vad som pågår i en persons huvud (kognitionen, tankeverksamheten, beslutsfattandet) 

kan såklart inte utläsas direkt,  men det är ett område som studerats av kognitionsforskare, och 

kommer behandlas nedan.12 

 

2.1.2 En modell för beslutsfattande? 
Kahneman med flera har studerat beslutsfattande utifrån egna och andras experimentella stu-

dier och detta har resulterat i en teoretisk modell där människans tankeverksamhet delas upp 

och hänförs till det ena eller det andra av två ”system”.13 Ett snabbare, mer intuitivt System 1 

som använder tidigare erfarenheter för att fatta snabba, enkla beslut och som i princip sker 

automatiskt. System 1 verkar parallellt med det mer långsammare System 2, som företar en 

mer aktiv tankeprocess. System 1 fattar således intuitiva beslut och vid beslut med alltför hög 

grad av komplexitet dirigeras uppmärksamhet istället till System 2, som består av ett mer ak-

tivt begrundande. Dessa system är inte något som existerar på en konkret plats i det centrala 

nervsystemet, utan är en teoretisk modell. Däremot går det att se att viss tankeverksamhet ak-

tiverar ett visst område i nervsystemet. Exempelvis är den mer avancerade tankeverksamhet 

som System 2 använder sig av kopplad till frontalloben i den främre delen av hjärnan.14 

 

                                                
12 För en redogörelse om kognition, minne och informationsbearbetning ur ett rättspsykologiskt perspektiv se 

Christiansson, Kognition i ett rättspsykologiskt perspektiv, s. 87. 
13 Kahneman, Daniel, Tänka snabbt och långsamt, s. 31. Denna form av parallell informationsbearbetning har 

även kallats dual processing system och har bland annat behandlats av West, Richard F., Stanowich, Keith E, 
Individual difference in reasoning: implications for the rationality debate?", Behavioural and Brain Sciences 
nr. 23, 2000 s. 645–726. Detta kan även jämförs med vad Christiansson och Montgomery beskriver som 
automatisk informationsbearbetning kontra överlagd informationsbearbetning, se Christiansson, Kognition i 
ett rättspsykologiskt perspektiv, s. 109. 

14 Kahneman, Daniel, Tänka snabbt och långsamt, s. 55 f som hänvisar till. McGuire T. Joseph och Botvinick, 
Matthew M, Prefrontal Cortex, Cognitive Control, and the Registration of Decision Costs, PNAS 107, 2010, 
s. 7922–7926. 
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Teorin om det dualistiska beslutsfattandet med två samverkande system utgår från att männi-

skan gärna undviker alltför avancerade beräkningar i sitt beslutsfattande genom att nyttja 

heuristik, det vill säga tumregler för att göra bedömningar och fatta beslut. Det skulle vara 

omöjligt att ständigt analysera allt i omgivningen utan att använda sådana tumregler. 

Heuristik fungerar ofta bra, men kan även orsaka att människan väljer en lösning som intuitivt 

framstår som korrekt, eftersom ett ifrågasättande av denna lösning skulle involvera mer re-

surskrävande tankeverksamhet.15 

 

Det finns ett flertal exempel på hur dessa ”tankegenvägar”, och även andra liknande förenk-

lingar kan orsaka felbedömningar och felaktiga beslut och som studerats inom kognitions-

forskning. Ett antal sådana studier kommer redogöras för nedan. 

 

2.1.3 Det fundamentala attributionsfelet 
Ett inom psykologin välstuderat fenomen är det så kallade ”fundamentala attributionsfelet” 

eller ”correspondence bias”. Detta åskådliggör att människor ofta lägger alltför stor vikt vid 

en persons tidigare beteende, eller ett antagande om en persons inre motivation för att förklara 

dennes beteende. Detta trots att en persons agerande ofta kan förklaras av situationen hon be-

finner sig i, och inte personlighetsfaktorer.16 Motsatsvis följer också att när en person ska för-

klara sitt eget beteende, läggs det i regel större vikt vid situationella faktorer. För att exempli-

fiera: När en annan person kör för fort är det enkelt att förklara det med att hon som person 

generellt är oförsiktig eller hetsig i trafiken. Genom att attribuera beteenden till hennes inre. 

När man själv kör för fort är det lättare att hitta en yttre förklaring – ”jag hade ju faktiskt väl-

digt bråttom just idag” eller ”jag är inte oförsiktig egentligen.” 

 

Fundamental attribution error har bland annat påvisats i en klassisk experimentell studie från 

1967.17 I experimentet hade studenter givits i uppgift att skriva en text som var positiv till Fi-

del Castros styre på Kuba. Andra studenter fick sedan läsa dessa texter och bedöma författar-

nas inställning till Castro. Studenterna ansåg, inte oväntat, att textförfattarna hade en positiv 

                                                
15 Kahneman, Tänka snabbt och långsamt, s. 158, sen även Christiansson, Kognition i ett rättspsykologiskt per-

spektiv, s. 106. 
16 Se Gilbert, D.T., & Malone, P.S, The correspondence bias. Psychological Bulletin, 1995, ang. fundamental 

attribution bias. Frågan om det är externa eller interna faktorer som har störst betydelse för en persons age-
rande kallas ibland för person-situationdebatten. Denna är nära kopplad till den så kallade arv-miljödebatten. 
Se även Redmayne, Character Evidence, E-bok, kap. 2.1. 

17 Jones, E. E., Harris, V. A., The attribution of attitudes, Journal of Experimental Social Psychology nr. 3, vol. 
1, 1967 s. 1–24. 
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attityd till Castro. Studenterna fick därefter information om att textförfattarna hade beordrats 

att skriva en text som var ”Castrovänlig”. Studenterna hade emellertid svårt att ta till sig 

denna information och när de igen fick uttala sig om textförfattarnas inställning till Castro 

bedömde de ändå textförfattarna som relativt ”Castrovänliga”. 

 

Fundamental attribution error kan således innebära att människor har svårt att se till en per-

sons agerande utifrån en situation och hellre väljer att förklara eller förstå detta utifrån att per-

sonen har en benägenhet att agera på ett visst vis utifrån inre faktorer som personlighet eller 

karaktär. Detta fel skulle enligt ovan nämnda teori kunna tänkas bero på att det är snabbare 

och enklare att resonera att ”hon kör fort för hon är en sådan person” istället för att behöva 

sätta sig in i alla de faktorer som kan ha orsakat att kvinnan körde för fort just den dagen.  

 

2.1.4 Går det att dra generella slutsatser utifrån tidigare beteende? 
Vissa studier har visat att ärlighet tenderar att vara ett relativt stabilt personlighetsdrag i en 

människas liv. Antingen är man i regel ”ärlig” eller så är man det inte. Om man avstår från att 

ljuga vid en situation är det större sannolikhet att även avstå från att göra det vid en annan 

situation.18 En tidig studie inom personlighetspsykologi visade dock att situationella faktorer 

kan ha stor betydelse. I studien framkom att barn som inte fuskar i sport mycket väl kan fuska 

på ett matteprov.19 Vissa teorier menar alltså att det är svårt att dra generella slutsatser från 

enskilda beteenden, medan andra menar att sådana beteenden är relativt stabila över tid.20 

 

2.1.5 Förenkling av komplexa beslut  
I en studie som rör beslutsfattande gavs universitetsstudenter i ekonomi i uppgift att utvärdera 

värdet av ett bolag. Informationen om bolaget innefattade relativ menlösa, intetsägande upp-

gifter, men i ett separat dokument presenterades ett värderingsinstituts bedömning av bolaget. 

Genom att endast variera namnet på värderingsinstitutet genom att antingen tilldela det ett 

namn som var komplext och svårt att uttala (Taahuut, Aklale, Emniyet) eller ett namn som var 

                                                
18 Ashton, Michael C. Lee, Kibeom, Son, Chngnak, Honesty as the Sixth Factor of Personality: Correlations 

with Machiavellianism, Primary Psychopathy, and Social Adroitness, European journal of personality, vol. 
14, nr. 4, 2000 s. 359-368. 

19 Hartshorne, H, May, M.A, Studies in the Nature of Character: 1. Studies in Deceit, Macmillan, New York, 
1928. 

20 För vidare diskussion om generaliseringar rörande personlighetsdrag se Redmayne, Character evidence, E-
bok, kap 9.1. 
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lättare att ta till sig (Artan, Pera, Kado) varierade studenternas ekonomiska värdering av bola-

get.21 

 
2.1.6 Fysiska och emotionella aspekter av beslutsfattande 
Tankeverksamheten är även avhängig ett antal mer fysiska eller kroppsliga faktorer. Studier 

på hur kroppsliga eller emotionella faktorer inverkar på kognitionen är ibland rentav komiska. 

En studie har visat att deltagare som håller en penna horisontellt i munnen mellan tänderna – 

så att det känns och ser ut som om personen ler – tenderar att bedöma en text som de samti-

digt läser som mer humoristisk. En person som håller en penna i munnen så att den sticker 

rakt ut – så att munnen ser ut som ett o – tenderar istället att bedöma en text som mindre hu-

moristisk.22 En intressant fotnot är att samma respons inte fanns bland deltagare som var dia-

gnostiserade med autism.23 

 

2.1.7 Haloeffektens smittoeffekt på bedömningar 
I en studie24 fick experimentdeltagare se en videopresentation av en lärare som talade med 

tydlig ”europeisk” (belgisk) brytning. Hälften fick se en presentation där läraren berättade att 

han var intresserad av studenternas åsikter och uppmuntrade att de ställde frågor (en ”varm” 

lärare). Den andra hälften fick se samma person men som nu berättade att han var negativt 

inställd till frågor och ointresserad av studenterna (en ”kall” lärare). Studenterna fick sedan 

frågan om de trodde att deras generella inställning till läraren inverkade på deras bedömning 

av hans konkreta uppförande, accent och hur attraktiv han var. Andra fick tvärtom frågan om 

de trodde att deras bedömning av hans konkreta uppförande, det vill säga accent och fysiska 

yttre, inverkade på deras generella inställning till honom. Även om lärarens faktiska uppfö-

rande, accent och fysiska yttre var lika i de olika videoklippen, värderades de helt olika bero-

ende på om läraren var ”kall” eller ”varm”. Trots att accenten var lika, så bedömdes den som 

starkare bland de som inte tyckte om läraren. Experimentdeltagarna ville dock inte medge att 
                                                
21 Shah, Anuj K. Oppenheimer, Daniel M, Easy does it: The role of fluency in cue weighting, Judgment and de-

cision making, vol. 2, nr. 6, 2007, s. 371-379. Inte helt olikt vissa kända entreprenörers metoder för att vär-
dera företag. ”Sedan skulle man gå in och kolla på muggen. Var den okej och om receptionisten var snygg 
och det var välstädat, då var det ett bra företag. Mer än så behövdes inte”, Dagens industri, 2013-01-10, 
”Rena toaletter avgörande för Jan Stenbecks affärer.  

22 Strack, Fritz, Martin, Leonard L., Stepper, Sabine, Inhibiting and Facilitating Conditions of the Human Smile: 
A Nonobtrusive Test of the Facial Feedback Hypothesis, Journal of Personality and Social Psychology 54 (5), 
1988 s. 768–777.  

23 Stel, Mariëlle, van den Heuvel, Claudia, Smeets, Raymond C., Facial Feedback Mechanisms in Autistic 
Spectrum Disorders, Journal of Autism and Developmental Disorders nr. 38 vol. 7, 2008, s. 1250–1258.  

24 Nisbett, Richard E. Decamp Wilson, Timothy, The Halo Effect: Evidence for Unconscious Alteration of 
Judgments, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 35, 1977, s. 254. 	 
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deras allmänna inställning till läraren inverkade på deras bedömning av hans utseende, uppfö-

rande och accent. Studien visade att helhetsintrycket av en person starkt inverkar på hur vi 

bedömer specifika egenskaper hos samma person. Det gäller även när sådana egenskaper inte  

borde påverkas av ett helhetsintryck. Studien visar också att många har svårt att acceptera en 

sådan effekt. 

 

2.1.8 Konfirmationsbias 
Kahneman menar att människan har en tendens att söka kausalitet i händelser som sker i om-

givningen. 25 Eftersom händelse x har hänt måste troligtvis y ha orsakat denna. Detta ligger 

nära det som i psykologisk forskning kallas confirmation bias.26 När en person redan har bil-

dat en uppfattning, tolkas senare information i ljuset av detta för att bekräfta det man redan 

har bildat en uppfattning om.27 

 

2.2 Psykologiskt beslutsfattande i en rättslig kontext 
2.2.1 Kort om rättsligt beslutsfattande 
Skillnaden mellan ”vanligt” beslutsfattande och ”juridiskt” beslutsfattande, eller beslutsfat-

tande ur ett kognitivt perspektiv är att rättens beslut endast ska baseras på vad som är relevant 

eller korrekt i juridisk mening. Vad som faktiskt är relevant ur ett svenskt rättsligt perspektiv 

är beroende av den bakomliggande regleringen och bevisteori. Detta kommer att behandlas i 

kapitel 3. Det kan kort nämnas att en domare inte kan fatta ett beslut (döma) på en generell 

känsla eller intuition, utan måste hänföra sitt beslutsfattande till rationellt tänkande.28 Frågan 

är dock i vilken utsträckning en domare, mot bakgrund av berörda studier, har en sådan kapa-

citet. Information under rättsprocessen som på ett, ur ett juridiskt perspektiv, felaktigt sätt in-

verkar på beslutsfattande har av vissa beskrivits som icke-juridiska faktorer,29 felkällor,30 

                                                
25 Kahneman, Tänka snabbt och långsamt, s. 113. 
26 Se exempelvis Kaldal, Parallella processer, s. 123, som berör confirmation bias i relation till beslut om 

tvångsomhändertagande och vårdnadsmål. Se även Christiansson, Kognition i ett rättspsykologiskt perspektiv 
s. 108 f. 

27 Se, Ekelöf, Rättegång IV s. 164, där Ekelöf anger att det finns en risk att domaren fattar ett intuitivt beslut 
redan innan förhandlingen är slutförd. 

28 I förarbeten anges att bevisvärderingen inte får grundas på ett helhetsintryck av bevisningen. Domaren måste 
också ange de grunder som han använder som stöd i domskälen, SOU 1938:44 377 ff. 

29 Lainpelto, K., Är en barnneuropsykiatrisk funktionsnedsättning detsamma som en processuell funktionsned-
sättning? – Om objektivitet, saklighet och rättstrygghet, i Cederborg, A-C. and Warnling-Nerep, W (red), 
Barnrätt – en antologi, 2014, Norstedts Juridik, Stockholm, s. 268–281. 

30 Diesen, Christian, Felkällor i bevisvärderingen s. 487-504, ur Nybrott og odlin, Festskrift till Nils Nygaard på 
70-årsdagen, Fagbokförlaget, Bergen, 2002. 
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psykologiska och kognitiva mekanismer,31 utomteoretiska faktorer,32 och subjektivism33 eller 

när sådana har uttryckts i domskäl, som ”knölargument”.34 Det framhävs ofta att en strukture-

rad bevisvärdering kan minimera sådana felkällor.35 

 

Rättsligt beslutsfattandet sett ur ett psykologiskt perspektiv innebär att allt som förekommer i 

processen (input) inverkar på rättens beslut i fråga om tilltalads skuld och påföljd oavsett om 

detta är relevant i juridisk mening. Detta är inte helt olikt exempelvis Alf Ross syn på rättsligt 

beslutsfattande, där alla faktorer som inverkar på ett beslut kan anses vara en rättskälla. Det är 

därför motiverat att studera dessa eftersom rättsvetenskapen bör fokusera på frågan om vad en 

domare kan tänkas komma till för beslut oberoende av vilken formell status de inverkande 

faktorerna faktiskt har.36 

 

2.2.2 Okunskap eller fördomar om funktionsnedsättningar 
I en studie av Lainpelto fick juriststudenter läsa en vittnesutsaga som påstods komma från en 

11-årig flicka. Vissa studenter informerades om att den hade lämnats av ett barn med en mild 

barnneuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD och högfungerande autism), andra fick 

inte sådan information. Trots att det inte fanns någon information om att, eller hur, sådan 

funktionsnedsättning påverkade trovärdighet eller tillförlitlighet så bedömde de som fick in-

formation om funktionsnedsättningen vittnet som mindre trovärdigt, utsagan som mindre de-

taljrik och mindre sanningsenlig.37 

 

2.2.3 Vad domaren åt till lunch? 
En gammal karikatyr säger att till och med vad domaren åt till lunch inverkar på rättens be-

slut. Just detta har faktiskt studerats empiriskt. I en israelisk studie som kan översättas till 

”Ovidkommande faktorer i juridiskt beslutsfattande” analyserades ett stort antal avgörande 

där israeliska domstolar tog ställning till förtida frigivning av intagna. Rätten behandlade ett 

                                                
31 Lainpelto, Stödbevisning, s. 121. 
32 Kaldal, Parallella processer, s.102. 
33 Diesen, Lekmän som domare, s. 43. 
34 Westberg, Peter, Förklaringsbörda och knölargument i brottmål, den moderne domarens vapen i kampen mot 

brottsligheten?, JT 1993/94 s. 878. 
35 Ekelöf, Rättegång IV s. 164 och Lainpelto, Stödbevisning, s. 136. 
36 Peczenik, Alexander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 253 samt för en mer humoristisk beskrivning, 

Ramberg, Christina, Bisarr rättsfilosofi, Christina Ramberg, Mölnlycke, 2012 s. 27. 
37 Lainpelto, K., Är en barnneuropsykiatrisk funktionsnedsättning detsamma som en processuell funktionsned-

sättning? – Om objektivitet, saklighet och rättstrygghet,” in: Cederborg, A-C. and Warnling-Nerep, W (eds.), 
Barnrätt – en antologi, 2014, Norstedts Juridik, Stockholm, s. 268–281. 
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relativt stort antal sådana ärenden under en dag (ett ärende tog cirka 6 minuter) och dessa var 

slumpmässigt placerade under arbetsdagen. Av studien framgick att sannolikheten för en inta-

gen att bli frigiven i förtid i genomsnitt låg kring 35 procent. Studien visade att precis i början 

av dagen beviljades omkring 65 procent förtida frigivning, för att sjunka till närmare 0 pro-

cent strax innan lunch. Efter lunchpaus ökade andelen förtida frigivningar återigen till cirka 

65 procent för att sjunka till närmare noll igen precis innan eftermiddagsfikat. Studiens förfat-

tare ansåg att vid kognitiv överbelastning har rätten en tendens att fatta ett ”status quo-

beslut”.38 

 

2.2.4 Grafiska bilder – emotionell inverkan? 
I en svensk studie vid Stockholms universitet fick nämndemän, lagfarna domare och juriststu-

denter läsa om ett fiktivt mordfall. En grupp förevisades obehagliga bilder som visade det av-

lidna brottsoffret medan den andra gruppen fick samma information beskrivet i text. Det vi-

sade sig att de som hade sett de obehagliga bilderna även värderade annan bevisning som 

starkare, trots att denna bevisning inte hade någon koppling till bilderna.39 Diesen berör också 

detta i boken Terapeutisk juridik och menar att förevisandet av bilder på mordoffer kan väcka 

”en instinkt att straffa”.40 En psykologisk studie från Stockholms universitet visade liknande 

effekter. Brottsbeskrivningar som inkluderade fotografier av avlidna offer tenderade att resul-

tera i längre straff, även om det inte påverkade bedömningen av den tilltalades skuld i öv-

rigt.41  

 

Känslornas betydelse i rättssalen aktualiserades nyligen i ett uppmärksammat mål rörande 

terroristbrott. I målet hade en film förevisats som visade hur två män fick sina huvuden av-

skurna. I samband med meddelande av dom fick rättens ledamöter genomgå debriefing för att 

hantera de starka känslor som förevisandet av filmen inneburit. I media hade ordföranden 

framträtt i media och berättat att han haft svårt att frigöra sig från bildmaterialet och varje 

kväll ”sett ett huvud som hänger i luften”. Den tilltalades försvarare menade i överklagandet 

                                                
38 Danziger, Shai, Levav, Jonathan, Avnaim-Pesso, Liora, Extranous factors in judicial decisionmaking, PNAS,  

vol. 2 nr. 108 . 17, 2011. 
39 Strömberg Emilia, Schantli, Michael, Att känna rätt, SvJT 2015 s. 677. 
40 Diesen Christian., Terapeutisk juridik, 1 u., Liber, Stockholm, 2011, s. 96. 
41 Ahola, Angela, Hellström, Åke, Christianson, Sven Å, Is Justice Really Blind? Effects of Crime Descriptions, 

Defendant Gender and Appearance, and Legal Practitioner Gender on Sentences and Defendant Evaluations 
in a Mock Trial, Psychiatry, Psychology and Law, vol. 17 nr. 2, 2010. 



 
14 

att den känslomässiga reaktionen hos rätten hade hindrat rätten från att hantera bildmaterialet 

på ett objektiv sätt och hindrat den tilltalades rätt till en rättvis rättegång.42 

 

2.2.5 Argumentationens inverkan på beslutsfattande 
I en amerikansk studie43 blev fiktiva ”jurymedlemmar” presenterade ett scenario från en rätte-

gångsprocess. Jurymedlemmarna fick först ta del av sakomständigheterna. Vissa av jurymed-

lemmarna fick därefter läsa argumentation som sades komma från kärandes advokat, men 

blev samtidigt informerade om att de inte skulle komma att få höra svarandes advokats argu-

mentation. Andra jurymedlemmar fick omvänt endast ta del av argumentationen från svaran-

des advokat, men fick höra att de inte skulle komma att läsa argumentationen från kärandes 

advokat. En tredje grupp fick läsa bägge advokaters argumentation. Jurymedlemmarna tillfrå-

gades sedan vad de trodde att en riktig jury skulle fatta för beslut. Inte helt oväntat trodde de 

som hade fått ta del av ensidig argumentation att en jury skulle döma i enlighet med den ar-

gumentation de tagit del av. Dock visade studien att vissa jurymedlemmar som fick uppma-

ningen att fundera över vad motpartens argumentation kunde tänkas bestå av, var mindre 

säkra på vad en ”riktig” jury skulle ha kommit till för slutsats. 

 

2.2.6 Självklarheter eller efterklokhet? 
När man tar del av resultatet från psykologiska studier, eller vetenskapliga studier generellt, 

kan det ibland finnas en tendens att tänka att resultaten är rena självklarheter. Behövdes det 

verkligen en studie för att visa att jurymedlemmar som får ta del av alla sakomständigheter, 

men endast ena partens argumentationslinje i en rättsprocess, tenderar att sätta tilltro till den 

argumentationslinje de tagit del av? Problemet är att när vi nu vet resultatet, är det svårt att 

bortse från det när vi ska bedöma vad vi hade trott tidigare. Resultatet framstår som givet och 

uppenbart. 

 

Detta är dock ett fenomen som är välstuderat inom psykologin och som kallas ”hindsight 

bias” eller efterklokhetsbias44. När man nu vet resultatet av studien ovan, framstår alternativet 

som mer osannolikt. Ponera att studien med jurymedlemmarna ovan hade visat att jurymed-

lemmarna faktiskt var kapabla till att göra en egen analys av sakomständigheterna, och inte 

                                                
42 Göteborgs tingsrätt mål B 9086-15, aktbilaga 130. 
43 Brenner, Lyle A. Koehler, Derek J, Tversky, Amos, On the Evaluation of One-sided Evidence, Journal of 

behavioral decision making, vol. 9, 1996, s. 59-70.  
44 För vidare om efterklokhetsbias, se Christiansson, Kognition i ett rättspsykologiskt perspektiv s. 113 f. 
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hade påverkats starkt en ensidig argumentation. Det finns då stor risk att man även då hade 

tänkt att resultatet var en självklarhet och att vi visste att jurymedlemmar var kapabla att tänka 

själva, och inte endast blint litar på en advokats argumentation. 

 

Hindsight bias, eller efterklokhetsbias, har också studerats ur ett juridiskt psykologiskt per-

spektiv. Deltagare i en studie fick bedöma hur stor risken var att ett tåg skulle kunna komma 

spåra ur och huruvida tågoperatören varit vårdslös eller ej mot bakgrund av bevisningen.45 

Borde tågoperatören förstått att ett tåg skulle kunna spåra ur och därför avbrutit sin verksam-

het? Hälften av experimentdeltagarna fick information om att ett tåg faktiskt hade spårat ur 

och av dessa ansåg två tredjedelar att tågoperatören agerat vårdslös, att sannolikheten för 

olycka varit hög och att tågoperatören borde förstått att risken för olycka var stor. Den andra 

gruppen fick inte information om att ett tåg spårat ur. I denna grupp ansåg endast en tredjedel 

att tågoperatören agerat vårdslöst när verksamheten fortsatte och de bedömde risken för 

olycka som betydligt lägre. Vissa deltagare fick dessutom information om att en eventuell 

olycka skulle orsaka stora skador. Detta visade sig öka bedömningen av risken för att en 

olycka skulle inträffa.  

 

Det faktum att ett tåg faktiskt har spårat ur, kan absolut tänkas ha betydelse vid en riskbe-

dömning eller bevisvärdering. Men även tåg på mycket säkra tågsträckor kan spåra ur. Detta 

är inte ett bevis för att det faktiskt är en hög risk för att tåg ska spåra ur på just denna sträcka. 

Att ta in detta i bedömningen kan leda till en felaktig slutsats. 

 

2.2.7 Generellt om felkällor och subjektivism 
I avsnittet ovan har studier om felkällor i beslutsfattande behandlats. Diesen har i en artikel 

strukturerat felkällor i kategorier enligt nedan: 

 

Kunskapsmässiga fel definieras som en brist på kunskap om det som behandlas. Logiska fel 

inträffar när tankeprocessen innehåller logiska fel. Metodologiska misstag inträffar när fel 

metod eller felaktigt tillämpad metod används. Psykologiska misstag är när omedvetna psyko-

                                                
45 Hastie, Reid, Schkade, David A., Payne, John W, Juror Judgments in Civil Cases: Hindsight Effects on 

Judgments of Liability for Punitive Damages. Law and Human Bevaviour, vol. 23 nr. 5, 1999. 
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logiska faktorer påverkar bedömningen. Subjektivistiska fel innebär att omedveten påverkan 

av personliga värderingar inverkar på beslutet.46 

 

De exemplen som berörts ovan skulle kunna sorteras in under Diesens modell. Okunskap om 

psykiatriska funktionsnedsättningar kan utgöra ett subjektivistiskt fel (personer med psykia-

triska funktionsnedsättningar är i regel inte trovärdiga), eller ett kunskapsmässigt fel (okun-

skap om psykiatriska funktionsnedsättningar). Exemplet med hur bilder påverkar beslutsfat-

tande skulle kunna hänföras till psykologiska misstag, en typ av emotionell haloeffekt. 

 

Karaktärsbevis kan tänkas innehålla flera sådana faktorer, som när de värderas fel, kan utgöra 

en felkälla i bevisvärderingen. En generell ovilja mot en tilltalad skulle kunna tänkas resultera 

i att personen döms till ett strängare straff. En utsaga från en målsägande eller vittne som be-

döms som klandervärd överlag, kan tänkas bedömas som mindre trovärdig. Att en person lju-

git vid ett enstaka tillfälle, kan tänkas värderas alltför högt vid bedömning av en persons tro-

värdighet i det aktuella fallet. 

 

2.3 Studier om karaktärsbevis inverkan på rättsligt beslutsfattande 
2.3.1 Generellt om utländska studier och kort om utländsk rätt 
Majoriteten av studier rörande karaktärsbevis inverkan på rättens beslutsfattande härrör från 

Storbritannien och USA, som har rättssystem med grund i common law. Den rättsliga frågan 

om tillåtligheten av karaktärsbevis har stor betydelse i dessa länder, eftersom tillåtligheten av 

bevis generellt, och specifikt för karaktärsbevis, är direkt reglerad i lag. Det framkommer att 

just dessa regler skapar stora problem i rättstillämpningen och är en av de vanligaste rättsfrå-

gorna som aktualiseras i straffprocessen i USA.47 För att dessa studier ska kunna förstås krävs 

därför en kort bakgrund till dessa regler och i vilka processuella förhållanden de verkar. 

Komparativa studier av specifika processuella frågor är besvärligt, eftersom de i regel kräver 

en stor förståelse av dess bakomliggande ramverk. Däremot kan en kort utblick mot detta om-

råde ändå vara av intresse för att förstå bakgrunden till dessa studier. 

 

                                                
46 Diesen, Christian, Felkällor i bevisvärderingen ur Nybrott og odlin, Festskrift till Nils Nygaard på 70-

årsdagen, Fagbokförlaget, Bergen, 2002 s. 487-504. 
47 Laudan, Larry and Allen, Ronald J., The Devastating Impact of Prior Crimes Evidence and other myths of the 

criminal justice process, Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 101, nr. 2, 2011, s. 524. 
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I England och Wales är bevisuppgifter eller frågor under korsförhör om tilltalads dåliga ka-

raktär eller tidigare brottslighet förbjuden48 och det finns även begränsningar i fråga om upp-

gifter om tilltalads goda karaktär49. I USA finns liknande regler på federal nivå.50 Båda län-

ders lagstiftning förbjuder som huvudregel bevis rörande tilltalads tidigare brottslighet eller 

allmänt dåliga vandel, såvida det inte rör uppgifter som är direkt kopplade till den aktuella 

gärningen. I båda länders lagstiftning finns även ett särskilt skydd mot att utfråga brottsoffer i 

sexualbrottsmål om hans eller hennes sexliv, om inte frågorna direkt rör den aktuella gärning-

en.51 Denna typ av regler till skydd för målsägande kallas ibland ”rape shield laws”. Lagstift-

ningen ska alltså agera som en ”sköld” för att skydda brottsoffer från ytterligare kränkning 

och se till att uppgifter utan relevans inte förs in i målet. Bägge länders regleringar innefattar 

dock ett stort antal undantag och det kan i flera situationer även tillåtas bevisning om dålig 

karaktär eller tidigare brottslighet. Ett sådant undantag aktualiseras om försvaret väljer att in-

troducera bevis om den tilltalades goda karaktär, eller målsägandes eller vittnens dåliga karak-

tär. Detta öppnar för motparten att introducera bevis och frågor under korsförhör rörande den 

tilltalades dåliga karaktär som motbevis. Detta kallas ibland ”tit-for-tat”. I vissa situationer 

kan det således vara processuellt strategiskt olämpligt att beröra tilltalads goda karaktär ef-

tersom detta öppnar upp för en åklagare att även beröra tilltalads negativa karaktär.  

 

Det är också av vikt att veta att varken juryn i England eller USA i regel tar ställning i fråga 

om straffvärde eller påföljd. Därför berör sådana studier i regel inte huruvida karaktärsbevis 

har inverkat på en gärnings klandervärdhet eller vilket straff som ska utdömas. 

 
2.3.2 Angående jurystudier 
Experimentella jurystudier så kallade ”mock jury trials” går ofta ut på att slumpmässigt ut-

valda experimentdeltagare delas in i två grupper. Bägge grupper får ta del av ett fiktivt brotts-

ligt scenario, men en av grupperna får även ta del av karaktärsbevis, vanligtvis information 

om tilltalads tidigare brottslighet eller dåliga karaktär. Det ska noteras att det främst innefattar 

sådana karaktärsbevis som i regel är förbjudna enligt angloamerikansk rätt och som inte om-

fattas av något undantag. Därefter går det att studera i vilken mån karaktärsbevisningen har 

inverkat på experimentdeltagarnas beslut i skuldfrågan. Dessa studier är oftast fokuserade på 

                                                
48 Artikel 98-108 i Criminal Justice Act 2003. 
49 Artikel 118 i Criminal Justice Act 2003. 
50 Federal Rules of Evidence artikel 403 och 404. 
51 Federal rules of Evidence artikel 412 samt i artikel 41 Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999. 
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frågan om skuld, eftersom juryn sällan är involverad i straffmätning, men det finns även jury-

studier som berör tilltalads klandervärdhet.  

 

Viktigt att nämna är att frågan om karaktärsbevis inverkan på skuldfrågan i allra högsta grad 

är beroende av bevisläget i övrigt. I fall där tilltalads skuld är överbevisad, spelar frågan om 

karaktärsbevis ingen, eller en mycket liten, roll eftersom den tilltalade ändå kommer bli 

dömd. Motsatsvis gäller att i fall där bevisningen är extremt svag, så spelar karaktärsbevis 

mindre roll, eftersom tilltalad i alla fall kommer att bli friad.52 Diesen kallar de fall där bevis-

ningen står och väger för ”svårbedömda fall”.53 Lindell har även benämnt dessa som ”mar-

ginalfallen”.54 Vissa jurystudier har utformats på ett sådant sätt att ett scenario väljs där det på 

förhand står klart att omkring 50 procent av deltagarna anser att den tilltalade är skyldig trots 

att ingen bevisning om tidigare brott har presenterats.55  

 

Nedan kommer ett par centrala och särskilt intressanta studier att beröras. Därefter kommer 

det redogöras för hur metastudier och översiktsanalyser tolkar den stora massan av studier 

rörande karaktärsbevis. 

 
2.3.3 Culpöst syfte och culpös handling? 
En amerikansk enkätstudie visade att en persons agerande (bland annat att förvara brandfarligt 

material oförsiktigt) ansågs vara mer culpöst och med högre sannolikhet kunna orsaka skada, 

om personens motiv med handlingen hade ett förkastligt syfte. Att förvara explosiva syrgastu-

ber ansågs mer farligt om syftet var att framställa droger än om gastuberna förvarades för att 

hjälpa sjuka personer.56 

 

I ett annat experiment i samma studie fick en grupp deltagare höra om hur en ung man kört 

för fort hem med sin bil för att gömma droger innan hans föräldrar skulle hitta dem. Den 

andra gruppen får höra att han kört för fort för att hinna hem och gömma en present han köpt 

                                                
52 Som exempel kan här nämnas ett examensarbete, där det undersöktes om tidigare domar rörande stöld inver-

kade på sannolikheten att rätten fann den tilltalade skyldig till stöld, 50 fall studerades och ingen effekt kunde 
påvisas Med beaktande av att cirka 92% av alla åtal anses styrkta, är det inte sannolikt att finna ett resultat ut-
ifrån ett sådant litet underlag. Se Ingermarsson, Petter, Har den tilltalades tidigare brottslighet negativ bevis-
verkan på skuldfrågan? Examensarbete i processrätt, Stockholm 2007. 

53 Diesen, Lekmän som domare s. 162 och 172. 
54 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, Justus förlag, Uppsala, 1987, s. 16. 
55 Redmayne, Character evidence, E-bok, kap. 3.5.1 och Diesen, Lekmän som domare, s. 162. 
56 Nadler, Janice & McDonnell, Mary-Hunter Moral character, motive, and the psychology of blame, Cornell 

Law Review, vol. 97, 1997, s. 289. 



 
19 

till sina föräldrar. Handlingen i sig (att köra för fort) ansågs som betydligt mer farlig när syftet 

var att gömma droger än att gömma en present.57 

 
En amerikansk enkätstudie visade att en person som hade begått en brottslig gärning ansågs 

vara mindre klandervärd om information om brottet åtföljdes av beskrivningar av hur denne 

tidigare utfört många goda gärningar orelaterade till brottet.58 Däremot ansågs personen vara 

mer klandervärd om han hade begått ett brott inom det område där han hade verkat för gott, 

såsom när en åklagare som arbetade med sexualbrott själv hade besökt prostituerade. Se också 

Diesen om hur en ”sympatiprofil” kan vara till fördel för den tilltalade även i skuldfrågan.59 

 

2.3.4 Uppgifter om tilltalads tidigare brottslighet 
En studie har visat att korsförhör och ”rebuttal witness”, alltså vittnen åberopade i syfte att 

motbevisa försvarets karaktärsvittnen, kan orsaka skada för den tilltalades sak som inte vägs 

upp mot av försvaret åberopade karaktärsvittnens positiva effekt.60  

 

En brittisk studie visade att en tilltalad som helt enkelt förekom i belastningsregister oftare 

tenderade att dömas (76 procent av fallen) jämfört med de som inte förekom i belastningsre-

gistret (56 procent av fallen), men att det inte hade någon, eller ytterst liten betydelse 

huruvida rätten faktiskt informerats om detta.61 

 

Ett flertal studier har visat att när kunskap om en tilltalads tidigare likartade brottslighet pre-

senterats, så ökar sannolikheten för att juryn ska avge en fällande dom. En kanadensisk studie 

visade en ökning med i snitt en punkt på en sjugradig skala,62 en annan studie visade en ök-

                                                
57 Nadler, Janice, McDonnell, Mary-Hunter, Moral character, motive, and the psychology of blame, Cornell Law 

Review, vol. 97, 1997, s. 256-304. 
58 Effron, D. A., & Monin, B, Letting people off the hook: When do good deeds excuse transgressions?, 

Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 36, s.1618 –1634. Se även Diesen, Lekmän som domare s. 
171. 

59 Diesen, Lekmän som domare, s. 162. 
60 Hunt, Jennifer. S., & Budesheim, T. Lee, How jurors use and misuse character evidence, Journal of Applied 

Psychology, vol. 89, 2004, s. 352. 
61 Laudan, Larry and Allen, Ronald J., The Devastating Impact of Prior Crimes Evidence and other myths of the 

criminal justice process, Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 101, nr. 2, s. 492. I artikeln redogörs 
för hur många tilltalade väljer att inte avge en egen utsaga, eftersom detta ofta leder till att åklagaren ges möj-
lighet att konfrontera den tilltalade med uppgifter om tidigare brottslighet och att mycket viktigt information 
försvinner i processen på grund av detta. 

62 Doob, A. N., Kirshenbaum, H. M, Some Empirical Evidence on the Effect of s 12 of the Canada Evidence Act 
upon an Accused 15 Crim LQ, 1972/73 s. 93-95. 
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ning med en och en halv punkt på en femgradig skala.63 En studie fann ett dramatiskt resultat, 

där fällande domar ökade från noll till fyrtio procent när bevisning som avslöjade att en per-

son som var åtalad för inbrott hade dömts för just detta tidigare presenterades.64 

 

En studie utifrån 300 brottmålsdomar från olika delstater i USA visade att information om en 

tilltalads tidigare brottslighet är en väldigt stark prediktor för utgången i skuldfrågan. Betydel-

sen av den tidigare brottsligheten varierade beroende på brottstyp och allvarlighetsgrad, men 

när bevisläget var mindre starkt så hade sådana uppgifter större betydelse.65 

 

En amerikansk studie som baserades på data från riktiga fall, visade att det faktum att en jury 

fick kunskap om tidigare brottslighet hade mycket liten inverkan på utfallet i skuldfrågan. Ur  

denna data valdes fall där bevisläget var mer svårbedömt (jurymedlemmarna hade skattat hur 

säkra de var på sin sak). Det visade sig att i de svårbedömda fall där jurymedlemmar tagit del 

av information om tidigare brottslighet så ökade antalet fällande domar från 20 procent till 60 

procent.66 

 

I en enkätstudie av Diesen framkom att lagfarna domare i hög grad (54 procent) ansåg att 

nämndemän var mer benägna att fälla en tidigare straffad person än en ostraffad.67 Dahlman 

har frågat lagfarna domare huruvida de anser att sannolikheten för att den tilltalade har begått 

det brott han är åtalad för är högre om den tilltalade tidigare har dömts för brott. En majoritet 

ansåg att detta ”i någon mån” (53 procent) eller ”klart sannolikt” (8 procent) ökade denna 

sannolikhet.68 Dahlman frågade även lagfarna domare om de ansåg att förekomsten av ett be-

lastningsregister rörande brott av samma slag som det aktuella åtalet ökade risken för att den 

tilltalade skulle bli felaktigt åtalad. En klar majoritet ansåg att det var antingen ”något större” 

(62 procent), ”klart större” (19 procent), eller ”mycket större” (3 procent) risk att bli felaktigt 

åtalad om sådana tidigare fällande domar fanns. Dahlman menar att tidigare brottslighet ökar 
                                                
63 Hunt, J. S., & Budesheim, T. L., How jurors use and misuse character evidence, Journal of Applied Psycho-

logy, vol. 89, 2004, s. 352.  
64 Doob, A. N. och Kirshenbaum, H. M, Some Empirical Evidence on the Effect of s 12 of the Canada Evidence 

Act upon an Accused 15 Crim LQ, 1972/73 s. 93-95. 
65 Elsenberg, Theodore, Hans, Valerie P, Taking a stand on taking the stand: The Effect of a Prior Criminal Re-

cord on the Decision to Testify and On Trial Outcomes, Cornell Law Review vol. 93, 2009. Se även Diesen,  
Lekmän som domare, s. 163. 

66 Elsenberg, Theodore, Hans, Valerie P, Taking a stand on taking the stand: The Effect of a Prior Criminal Re-
cord on the Decision to Testify and On Trial Outcomes, Cornell Law Review vol. 93, 2009 s. 1382.  

67 Diesen, Lekmän som domare s. 221. 
68 Dahlman, Christian, Belastningsparadoxen- när kriminell belastning talar till den tilltalades fördel, JT 

2013/14, s. 561. 
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sannolikheten för att en person inte är skyldig och kallar detta belastningsparadoxen. Det är 

dock svårt att förstå denna logik, eftersom en överrepresentation av tidigare dömda bland de 

felaktigt åtalade (en förhoppningsvis mycket liten grupp människor), inte utesluter att det 

även kan vara så att tidigare dömda (en troligtvis mycket stor grupp människor) sannolikt i 

högre grad är skyldiga till det brott de åtalas för. 

 

2.4 Metastudier och översiktsanalyser 
2.4.1 Redmaynes övergripande analys 
Mike Redmayne69, har författat boken Character Evidence in the Criminal trial. Han har i sin 

analys av forskning kring karaktärsbevis, som inkluderar flertalet av de ovan berörda studier-

na, kommit fram till att även om det finns studier som visar att uppgifter om tilltalads tidigare 

brottslighet har stark inverkan på en jurys beslut i skuldfrågan, så ska denna risk inte överdri-

vas. Han ifrågasätter den rädsla som finns att sådana bevis ska ha otillbörlig inverkan i skuld-

frågan och menar att det inte finns skäl att tillämpa en strikt regel som förbjuder sådana upp-

gifter. Han menar även att juryn ofta listar ut om den tilltalade har en brottslig bakgrund sen 

innan och att det därför spelar mindre roll huruvida den tidigare brottsligheten faktiskt avslö-

jas för juryn eller inte. Redmayne pekar också på att i ett stort antal av de analyserade jurystu-

dierna, så hade juryn informerats om att de inte skulle beakta den kunskap de fått om tidigare 

brottslighet, men denna kunskap inverkade ändå på bedömningen i skuldfrågan. Däremot 

menar han att uppgifter om tilltalads karaktär i regel inte inverkar på bedömningen av den 

tilltalades trovärdighet generellt.70 

 

2.4.2 Nämndemän som domare 
I ”American juror”, ett ofta citerat verk av Kalven & Zeisel, behandlas frågan om domare är 

mer motståndskraftiga mot de psykologiska mekanismer som diskuterats ovan. Där fram-

kommer att juryn i svårbedömda fall i högre grad påverkas av hur den tilltalade ”passar in 

som förövare”, och tenderar att i högre grad än lagfarna domare fria personer som väcker 

sympati.71 

 
I Diesens bok Lekmän som domare framgår att det i Sverige är ovanligt med skiljaktiga me-

ningar bland nämndemän, att nämndemän i regel följer den lagfarna domarens beslut och att 

                                                
69 Professor i straffrätt vid London School of Economics, dessvärre bortgången i juni 2015. 
70 Redmayne, Character evidence, E-bok, kap. l 3.1. 
71 Kalven & Zeisel, s. 202 ff. Se även Diesen, Lekmän som domare s. 231 och Lainpelto, Stödbevisning s.123. 
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”felaktiga lekmannadomar” därför torde vara ovanliga.72 Det framkommer även att nämnde-

män har en hög grad av förtroende för den lagfarna domaren. Även om lagfarna domare i 

lägre grad påverkas av sådana felkällor som redovisats, säger ovan nämna studier väldigt lite 

om hur lagfarna domare faktiskt påverkas. Att de över huvud taget påverkas av de ovan be-

rörda mekanismerna torde vara en relativt okontroversiell ståndpunkt. 

  

2.5 Kort sammanfattning 
Även om det finns ett flertal internationella studier som visar att karaktärsbevis i vissa fall har 

ringa och i vissa fall ingen inverkan på rättens beslut i skuldfrågan, så kan detta rimligtvis inte 

vägas upp av studier som visar att karaktärsbevis de facto har en inverkan. Ett antal studier 

där en nollhypotes bekräftas, det vill säga studier som visar att karaktärsbevis inte har en in-

verkan, kan inte enkelt ”vägas” mot andra resultat som visar att karaktärsbevis har en inver-

kan.  

 

Det som framgår av dessa studier ska också, vid en jämförelse med den svenska straffproces-

sen, vägas mot att utländska studier inte tar hänsyn till karaktärsbevis inverkan vid straffmät-

ning och påföljdsval. Det finns inte lika många studier som rör frågan om tidigare brottslig-

hets verkan på straffmätning. Den frågan är i högre grad obesvarad. 

  

3 Karaktärsbevis i den svenska straffprocessen 
3.1 Introduktion 
Avsnittet kommer inledningsvis att beröra de övergripande och grundläggande principerna 

om fri bevisföring och fri bevisvärdering. Därefter redogörs för processens ram, vilket i 

straffprocessen innebär gärningsbeskrivningen som har betydelse för vilka bevis som kan tas 

upp i syfte att styrka eller vederlägga denna. Detta åtföljs av bevisteoretiska aspekter av ka-

raktärsbevis. Hur karaktärsbevis klassificeras bevisteoretiskt ansluter till hur sådan bevisning 

ska behandlas inom processens ram och därav om de ska tillåtas eller inte. Sedan redogörs för 

de konkreta bestämmelserna som reglerar avvisande och tillåtlighet av karaktärsbevis, främst 

rättegångsbalken och Europakonventionen samt relevanta utdrag från förarbeten och kom-

mentarer till rättegångsbalken. Att förarbetsuttalandena är av äldre datum beror på att inga 

större materiella förändringar har företagits inom de aktuella lagrummen i rättegångsbalken på 

                                                
72 Diesen, Lekmän som domare s. 231. 
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senare år. Slutligen redogörs för HD:s och Europadomstolens praxis. Rättsfallen kommenteras 

kort för att tydligare redogöra för deras betydelse för examensarbetets frågeställning. 

 

3.2 Övergripande reglering 
3.2.1 Fri bevisföring och fri bevisvärdering 
Den grundläggande principen i enlighet med RB 35:1 är att bevisföringen är fri. Detta torde 

innebära att varje avvisande av bevis ska ses som ett undantag från denna huvudprincip.73 Det 

ankommer på parterna att stå för bevisningen i enlighet med RB 35:6, men rätten är sedan fri i 

sin värdering av denna. Det finns sålunda inte några regler för vad som krävs för att ett visst 

påstående ska anses styrkt, utan det råder fri bevisvärdering. I förarbeten anges att ”såsom 

bevis kan sålunda tjäna allt, som förekommit i målet, även om det icke kan inordnas under de 

i lagen angivna bevismedlen”.74 Det anges också att:  

 

Regeln om domarens frihet vid bevisvärderingen innebär icke, att han får grunda sitt 

avgörande på en rent subjektiv uppfattning rörande de olika bevisens värde. Hans 

övertygelse måste vara objektivt grundad och sålunda stödjas på skäl, som kunna god-

tagas av andra förståndiga personer. Ej heller får avgörandet grundas på totalintrycket 

av det föreliggande materialet.75 

 

Det brukar sägas att bevisvärderingen är av kunskapsteoretisk, eller epistemologisk natur.76 

Jämfört med tillämpning av lag, är den fria bevisvärderingen inte bunden av lagstadgade reg-

ler och således kan rätten beakta allt som förekommer under rättsprocessen, så länge dessa 

resonemang kan godtas av ”förståndiga personer”.77 

 

Jämfört med de förenklade scheman som redogjorts för ovan, kan hantering av den fria bevis-

föringen och bevisvärderingen beskrivas på följande sätt: 

 

                                                
73 Jfr Diesen, HD tillåter karaktärsbevis, s. 88. och SOU 1938:44 s 384. 
74 SOU 1938:44 s. 377. 
75 SOU 1938:44 s. 377. 
76 Ekelöf, Rättegång IV, s. 160. 
77 Ekelöf, Rättegång IV, s. 178 som uttrycker att kunskapsteorin inte är stabil och att det inte går att en gång för 

alla slå fast vilken kunskapsteori som ska gälla vid bevisvärdering. 



 
24 

 
Även om bevisföringen är fri, så är det inte givet att all bevisning bör tillåtas. I praktiken är 

den fria bevisföringen endast fri, så länge den håller sig inom processens ram enligt nedan.78  

Ekelöf har uttryckt att eftersom det i RB 35:1 anges att rätten ”efter samvetsgrann prövning 

skall pröva allt som förekommit” så innebär det att rätten inte får bortse från bevisning som 

inte avvisats av rätten, men att detta inte hindrar rätten från att finna att beviset saknar värde.  

 
3.2.2 Processens ram 
I RB 45:4 tredje och fjärde punkten anges att åklagaren i stämningsansökan skall ”uppge den 

brottsliga gärningen” samt information ”om tid och plats för förövande och de omständigheter 

som behövs för dess kännetecknande”. Detta utgör gärningsbeskrivningen och är det som i 

straffprocessen utgör processens ram. Det är således innehållet i gärningsbeskrivningen som 

åklagaren ska styrka. Dessutom ska åklagaren i stämningsansökan ange ”de bevis som åbero-

pas, samt vad de avser att styrka”. Av RB 45:10 framgår att rätten ska förelägga den tilltalade 

att uppge vilken bevisning han eller hon åberopar och vad detta ska styrka. Det är alltså end-

ast bevis som ska styrka eller motbevisa de uppgifter som framgår av gärningsbeskrivningen 

som bör tillåtas. Här bör nämnas att när parterna åberopar förhör med vittnen ska det anges 

vad förhöret ska behandla, ett så kallat förhörstema.79 Det är genom denna information rätten 

har att ta ställning till om den bevisning som åberopas ska tillåtas eller ej. Det framgår dock 

av rättegångsutredningens översyn av rättegångsbalken, att domare ofta använder förunder-

sökningsprotokoll för att på förhand bilda sig en uppfattning om vad åberopade vittnen sagt i 

förhör för att få ledning om förhörets innehåll och ta ställning till förhörets relevans.80 Ekelöf 

har tidigare anfört att det främst är kausala bevis som bör ges ett värde, alltså bevis som har 

”orsakats av brottet”. Ekelöf har dock reviderat denna ståndpunkt med tiden.81 Det är många 

gånger svårt avgöra exakt vilken beskaffenhet och vilket värde en bevisuppgift har och hur 

detta bevis ska klassificeras teoretiskt. Det går inte att påstå att det finns en skyldighet att ex-

                                                
78 Diesen, HD tillåter karaktärsbevis, s. 92. 
79 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 206. 
80 SOU 1982:26 s. 248 ff. 
81 Ekelöf, Rättegång IV s. 214 och Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 36 ff. 
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akt redogöra för hur ett bevis ska klassificeras bevisteoretiskt, men det torde ändå i någon 

mån krävas att den som åberopar ett bevis kan förklara hur ett sådant bevis är av betydelse. 

Nedan redogörs för denna problematik i förhållande till karaktärsbevis. 

 
3.3 Karaktärsbevis i processens ram (bevisteoretiskt) 
3.3.1 Hur passar karaktärsbevis in i processens ram? 
Frågan om tillåtligheten av karaktärsbevis är, som redogjorts för ovan, beroende av uppgifter-

nas betydelse i förhållande till processens ram. Nedan redogöras för hur karaktärsbevis, alltså 

bevisuppgifter om tilltalades, målsägandes eller vittnens tidigare brottslighet eller allmänna 

karaktär, kan tänkas passa in i processens ram.82 Diesen har anfört att frågan huruvida perifera 

bevis ska tillåtas eller inte kan göras genom att beakta huruvida det finns en ”adekvat kausali-

tet” mellan det åberopade beviset och den påstådda gärningen.83  

 

Karaktärsbevis ligger nära vad som ibland benämns stödbevisning. Problematiken med detta 

begrepp har avhandlats av Lainpelto. Hon föreslår istället en användning av begreppen ”direkt 

bevisning” och ”indirekt bevisning”, i vart fall som pedagogiska verktyg.84 Lainpelto menar 

att åberopade omständigheter (alltså bevis) ska genomgå en relevansprövning. Saknar om-

ständigheten relevans i förhållande till ett bevistema, kan det eventuellt ha relevans som ett 

hjälpfaktum.85 Omständigheter som varken har relevans för prövning av ett bevistema eller ett 

bevisfaktum såsom hjälpfaktum bör uteslutas.  

 

3.3.2 Brottsbenägenhet, brottskapacitet och bevis om en persons tidigare brottslig-
het i skuldfrågan 

Bevisuppgifter om tilltalades tidigare brottslighet åberopas ibland av åklagare för att styrka att 

den tilltalade har begått även det aktuella brottet (detta framgår bland annat av studier av un-

derrättspraxis i nedan). Det beskrivs ibland som att detta utgör bevis för den tilltalades brotts-

kapacitet86 eller brottsbenägenhet87. Om den tilltalade tidigare har deltagit i exempelvis en 

                                                
82 Här kan noteras att i den tidigare legala bevisteorin, fanns ett förbud mot denna typ av indiciebevisning, se 

Lainpelto, Stödbevisning s. 35. 
83 Diesen, HD tillåter karaktärsbevis, s. 93. 
84 Lainpelto, Stödbevisning, s. 153. 
85 Lainpelto, Stödbevisning, s. 149-152. 
86 Ingblad, Fredrik, Brottslig karaktär? Brottskapacitetens betydelse vid uppsåtsprövningen, Examensuppsats 

Stockholms universitet 1999, som sedermera publicerades i Juridisk Tidskrift, JT 2000/2001 s. 790 ff. 
87 Brottsbenägenhet är ett ord som ofta används bedömning a brottsmisstänktas risk för att återfalla i brott (reci-

divfara). Här avses med brottsbenägenhet, tanken att en person har en generell benägenhet att begå brott och 
hur detta inverkar vid bevisvärdering rörande skuldfrågan. Jämför med engelskans ”propensity”, se t.ex. 
Redmayne, Character Evidence, E-bok, kap. 6 och Federal Rules of Evidence 404. 
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grov misshandel, kan detta tänkas visa att hon har en kapacitet eller till och med en benägen-

het att begå sådana handlingar. 

 

I Rättegång IV, sjätte upplagan, angavs som exempel att i ett mål rörande villainbrott så kan 

kriminalregistret åberopas som bevis för att den tilltalade dömts för sådana brott tidigare. Ef-

tersom återfall i samma brottslighet är vanligt, så förstärker det den övriga bevisningen.88 

 

I Rättegång IV, sjunde upplagan, redovisas en annan mening. Där anges istället att ”det fak-

tum att någon har ett kriminellt förflutet inte bör inverka när det gäller bevisvärderingen i 

skuldfrågan”. Det anges dock att ”(m)er tillförlitlig kan denna sorts bevisning bli vid vissa 

slags brott, där tillvägagångssättet får individuella särdrag. Metoden att öppna ett kassaskåp 

kan sålunda ibland fungera nära nog som en signatur av gärningsmannen.”89  Detta har ibland 

kallats bevisning om ”modus”.90 

 

Klami har diskuterat i vilken mån tidigare brottslighet kan och bör användas som bevisning.91 

Han anger att uppgifter om tidigare brottslighet endast kan fungera som hjälpfaktum och inte 

som bevisfaktum. Detta innebär alltså att uppgiften inte är ett sådant kausalt bevis som disku-

terats ovan. Klamis artikel uppkom efter ett seminarium för domare arrangerat av Domstols-

verket.92 Där framgick det att det rådde stor oenighet bland domare, åklagare och advokater i 

hur tidigare brottslighet som bevis bör behandlas bevisteoretiskt. Vissa menade att tidigare 

brottslighet inte kunde tillmätas något bevisvärde över huvud taget. Klami anger att om ett 

brott skett mot samma objekt, så kan det ha relevans som bevis. Som exempel nämner han när 

en man återigen är misstänkt för att ha slagit sin hustru. Klami anger också att tidigare brotts-

lighet kan ha relevans om det är särskilt utmärker sig i tillvägagångssätt.93 

 
Westberg utgår i en artikel från domskälen i ett hovrättsavgörande94 för att analysera bevis-

värdet av uppgifter om tidigare brottslighet.95 I avgörandet motiverades en fällande dom för 

                                                
88 Ekelöf, Rättegång IV 6 u. s. 130. Notera att just en sådan bevisuppgift visade sig ha stor inverkan i en studie 

som redogjorts för ovan. 
89 Ekelöf, Rättegång IV 7.u s. 191. 	 
90 Diesen, HD tillåter karaktärsbevis, s. 93 och Christian, Belastningsparadoxen- när kriminell belastning talar 

till den tilltalades fördel, JT 2014/15 s. 563. 
91 Klami, Hannu Tapani, Kriminalregister och bevisvärdering, SvJT 1990 s. 339. 
92 Redovisning av seminarier i processrätt, april 1984, maj 1984, februari 1985, Domstolsverket, Jönköping 

1986 s. 17. 
93 Klami, Hannu Tapani, Kriminalregister och bevisvärdering, SvJT 1990 s. 345. 
94 Skånska hovrättens dom i mål B 4231-92. 
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stöld med att den tilltalade ”uppenbarligen inte är främmande för gärningar av detta slag”. 

Westberg kallar detta för ”knölargument”. Westberg menar att ställningstagandet att den till-

talade är "brottsbenägen" handlar om en bedömning av dennes personlighetsdrag. Han ut-

trycker att påståenden om att en person är brottsbenägen i förlängningen är ett uttryck för att 

en sådan person har en personlig defekt som gör att denne känner ett visst tvång eller en viss 

njutning i att begå brott. Han menar också att ett sådan ställningstagande även innebär ett på-

stående om att det är just denna defekt som är orsaken till de brott som han eller hon har be-

gått.  

 
Lindell anger att uppgifter om att en tilltalad tidigare straffats för samma brottslighet inte gör 

det mer sannolikt att hon begått det brott som hon står åtalad för, såvida inte brottet kräver en 

speciell karaktär hos gärningsmannen. Som exempel nämner han att tilltalad som tidigare 

dömts för sexuella övergrepp mot barn kan anses ha en sådan speciell karaktär.96 

 
Sammanfattningsvis framkommer det att det råder delade meningar om relevansen av tidigare 

brottslighet, huruvida detta är något som bör beaktas eller inte och vilket värde en sådan upp-

gift i så fall kan tänkas ha.  

 

3.3.3 Tidigare brottslighet som ursprungssannolikhet 
Innebörden av ursprungssannolikhet har i straffrättssammanhang beskrivits som sannolikhet-

en att en person är skyldig innan hänsyn har tagits till omständigheterna i det aktuella fallet.97 

Att i alltför stor utsträckning beakta ursprungssannolikheter har kritiserats av bland annat 

Ekelöf och Diesen.98 Även Schelin varnar för att användning av ursprungssannolikheter kan 

tillmätas ett alltför stort värde på grund av psykologiska mekanismer, speciellt i utsagemål.99 

Hur användning av ursprungssannolikhet kan slå fel kan exemplifieras på följande sätt: Stu-

dier har visat att falska anklagelser om sexuellt våld är ovanliga,100 att män är mer brottsbe-

                                                                                                                                                   
95 Westberg, Peter, Förklaringsbörda och knölargument i brottmål, den moderne domarens vapen i kampen mot 

brottsligheten?, JT 1993/94 s. 878. 
96 Lindell, Bengt, Eklund, Hans, Asp, Petter, Andersson, Torbjörn, Straffprocessen, Iustus, Stockholm, 2005 s. 

418 f. En fotnot här är att detta är sådan bevisning som bryter igenom förbudet mot uppgifter om tilltalads 
brottslighet i amerikansk rätt, Federal rules of Evidence 414. Se även Fitger, Kommentar till rättegångsbal-
ken 1990, 35:32. 

97 Ekelöf, Rättegång IV 
98 Se Diesen, Bevisprövning i brottmål s. 40 och 80. samt Ekelöf, Rättegång IV s. 190. 
99 Schelin, Bevisvärdering av utsagor, s. 55. 
100 I NJA 1993 s. 616 anförde en ledamot i HD att det faktum en kvinna i våldtäktsmål över huvud taget utsätter 

sig för den press som ett domstolsförfarande utgör i denna typ av mål, i sig kan vara ett stöd för att hennes 
uppgifter är sanna, se Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 54.  
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nägna än populationen i övrigt, att unga personer är mer brottsbenägna än äldre, att soldater är 

mer våldsbenägna än populationen i övrigt,101 att personer från vissa områden är mer brotts-

benägna än andra, att personer som tidigare har begått brott har en högre risk för att fortsatt 

begå brott,102 att personer som har druckit alkohol är mer brottsbenägna och att de flesta våld-

täktsbrott sker i hemmet.103 

 

Ponera att en ung man, som arbetar som soldat, som kommer från ett brottsdrabbat område, 

som tidigare har begått liknande brott, och som druckit alkohol, blir anklagad för sexualbrott 

med våldsinslag, som har skett i hemmet. Enligt tankeexperimentet ovan borde sannolikheten 

för att han är skyldig vara betydligt mycket högre än för en ”genomsnittlig person”. Han är 

alltså mer sannolikt skyldig redan innan vi har tagit hänsyn till det faktiska bevisläget. Inga av 

dessa uppgifter är kausala bevis eller har orsakats av brottet (bortsett från målsägandes utpe-

kande av den tilltalade). Problematiken med att i alltför stor utsträckning beakta ursprungs-

sannolikheter blir här uppenbart och skulle troligtvis anses strida mot oskuldspresumtionen. 

Samtidigt är det svårt att helt bortse från sådan information och det finns inte heller något ut-

tryckligt förbud att göra det, eftersom bevisvärderingen är fri. Här uppkommer frågan om så-

dan bevisning är relevant och bör tillåtas eller avvisas. 

 

I ett seminarium i processrätt anordnat av Domstolsverket fördes en diskussion utifrån ett hy-

potetiskt scenario där följande inträffade: 100 bilar hade vinkats in till sidan av vägen efter att 

polisens hastighetsmätare visat att de hade kört för fort. Det visade sig dock att på grund av ett 

tekniskt fel med hastighetsmätaren hade en bil som inte kört för fort vinkats in. De flesta del-

tagare menade att det inte gick att döma någon av bilförarna. Deltagarna fick också frågan om 

bevisläget förändrades när de informerades om att en av bilförarna var en 21-åring som körde 

en sportbil av märket Lancia. Majoriteten av alla deltagare ansåg att detta inte var av bety-

delse. En deltagare menade emellertid att detta kunde ha ett bevisvärde. Stening anförde att 

även med vetskap om att 21-åringar i Lanciabilar i 75 fall av 100 kör för fort, så var detta 

endast en erfarenhetssats som innebar att 21-åringen med 75 procent säkerhet tillhörde de 99 

                                                
101 Redmayne, Character evidence, E-bok, kap. 4.7, där uppgifter om detta redovisas och resonemang förs 

huruvida statistik om vissa gruppers våldsbenägenhet bör vara en del av rättsprocessen.  
102 Endast 42 procent som döms för brott är tidigare ostraffade enligt BRÅ:s statistik. Uppgifterna är hämtade 

från BRÅ:s statistikdatabas med urval lagföringsbeslut efter huvudpåföljd och tidigare belastning. 
103 Detta är uppgifter som inte är direkt verifierade, och som ska ses som en del av ett tankeexperiment. 
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procenten som faktiskt var skyldiga. Han menade dock att denna uppgift inte hade någon an-

vändning.104 

 

3.3.4 Karaktärsbevis, tillförlitlighet och trovärdighet  
En utsaga från en förhörsperson som är trovärdig och tillförlitlig kan och bör ges ett högt be-

visvärde. Men vilken relevans har då uppgifter om att personen har en tendens att ljuga? Klart 

är att detta, likt uppgifter om tidigare brott eller målsägandes karaktär, inte kan vara ett bevis-

faktum105, utan endast är ett hjälpfaktum. Att en person generellt sett tenderar att ljuga har 

inte orsakats av det påstådda brottet. Om detta finns betydligt mindre skrivet i litteraturen men 

frågan berörs ofta i rättspraxis, se nedan. Uppgifter om vittnens, målsägandes eller tilltalads 

oärlighet lider av samma svårigheter att klassificera bevisteoretiskt som tidigare brottslighet 

hos den tilltalade. Sådan bevisning är av ett mycket oklart värde. Exempelvis torde det vara 

mycket vanligt att misstänkta talar osanning och nekar till ett brott som de sedan döms för. 

Med denna motivering skulle alla tidigare dömda som dömts mot sitt nekande kunna anses 

som icke trovärdiga. Om ett vittne eller en målsägande tidigare har ljugit inför domstol och 

dömts för mened, skulle detta kunna visa att personen, med samma terminologi som ovan, har 

en kapacitet att ljuga inför rätten, eller rentav en benägenhet att ljuga inför rätten.  

 

3.3.5 Karaktärsbevisnings relevans för val av påföljd 
Ovan berörda frågor har berört karaktärsbevisnings relevans i skuldfrågan. Lundqvist, menar 

att ”karaktärsvittnen främst har relevans vid fråga om val av påföljd” och menar att karaktärs-

vittnen kan åberopas som bevis i denna del.106 Blomkvist menar att det när det finns risk för 

en frihetsberövande påföljd så kan det finnas skäl att åberopa en socialassistent eller behand-

lingsterapeut för att berätta om den tilltalades försörjningsmöjligheter med mera om en icke 

frihetsberövande påföljd skulle kunna väljas.107 Detta utgör dock inte bevis i skuldfrågan. Här 

bör erinras om vad som nämnts ovan rörande den fria bevisvärderingen: Rätten är inte för-

hindrad att vid sin bevisvärdering använda allt som förekommit under processen.  

 

                                                
104 Redovisning av seminarier i processrätt, april 1984, maj 1984, februari 1985, Domstolsverket, Jönköping 

1986 s. 16 ff. 
105 Klami, Hannu Tapani, Kriminalregister och bevisvärdering, SvJT 1990. 
106 Lundqvist, Ulf, Bevisförbud i rättspraxis, Bokbyrån, Stockholm, 2013 s. 67. 
107 Blomkvist, Curt, Försvararen, omtryck, Sveriges advokatsamfund, Stockholm 2003. 
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3.4 Bakomliggande reglering 
I detta kapitel redogörs initialt för de lagrum som konkret reglerar avvisande och därmed till-

låtlighet av karaktärsbevis i syfte att underlätta förståelsen för kommande resonemang och 

hänvisningar. 

 

Rättegångsbalken (1942:70) 

35:1 fastställer den fria bevisföringen och bevisvärderingen 

35:7  stadgar den allmänna avvisningsregeln 

35:14 innehåller ett förbud mot vittnesattester (muntlighetsprincipen) 

36:17 reglerar avvisning av frågor under förhör 

46:4 andra stycket innehåller en uppmaning till rätten att tillse inget onödigt dras in i 

målet (materiell processledning) 

46:9 anger att uppgifter om den tilltalade från belastningsregistret och utredning om 

den tilltalades personliga förhållanden ska läggas fram (personalia). 

 

3.4.1 Den allmänna avisningsregeln i RB 35:7 
RB 35:7 är den centrala regleringen rörande avvisning av bevis. Redogörelsen för denna be-

stämmelse kommer därför att vara särskilt utförlig. Bestämmelsen anger att: 

 

Rätten får avvisa bevisning 

1. om den omständighet som en part vill bevisa är utan betydelse i målet, 

2. om beviset inte behövs, 

3. om beviset uppenbart skulle bli utan verkan, 

4. om bevisningen med avsevärt mindre besvär eller kostnad kan föras 

på annat sätt, eller 

5. om beviset trots rimliga ansträngningar inte kan tas upp och avgöran-

det inte bör fördröjas ytterligare.  

 

I 1926 års förarbeten angavs att en möjlighet att avvisa bevis inte kunde avvaras eftersom 

man inte kunde räkna med att parter och ombud själva förstod vilken bevisning som var 

ändamålsenlig och att det därför behövdes en möjlighet för rätten att ingripa och vägra bevis-

ning. Detta skulle även förebygga att onödiga vittnen kallades. Detta var inte var möjligt med 
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dåvarande reglering. Det angavs även att avvisning skulle ske med stor urskillning så att inget 

viktigt uteslöts.108  

 

I sin ursprungliga lydelse angavs de fyra första punkterna i löpande text men genom en red-

aktionell ändring anges dessa nu i punktform.109 Rent språkligt är det svårt att se någon större 

skillnad på de tre första punkterna och inte heller förarbetsuttalanden ger någon större klarhet 

i vilken mån de skiljer sig åt. I 1938 års förarbeten anges om innehållet i det som nu utgörs av 

punkt 1-3 att ”rätten kan vägra att upptaga bevis, som den finner betydelselöst antingen därför 

att den omständighet, som skulle bevisas, redan är ostridig eller styrkt, eller därför att det 

förmenta beviset uppenbart saknar förmåga att påverka rättens övertygelse rörande nämnda 

omständighet.”110 

 

Det har angetts i Fitgers tidigare lagkommentar att den ordalydelse som nu utgör den första 

punkten syftar till att ge rätten en möjlighet att faktiskt tillämpa materiell processledningen 

genom att avvisa bevis.111 Utan denna möjlighet hade uppmaningen till rätten att enligt RB 

46:4 se till att ”inget onödigt dras in i målet” varit tandlös. Det ska utifrån kommentaren även 

vara denna punkten som ger en möjlighet att avvisa av chikanös bevisning liksom bevis utan 

betydelse.112  

 

Det anges även i Fitgers tidigare lagkommentar att det som nu utgör andra punkten ska möj-

liggöra för rätten att avvisa bevis om omständigheter som ostridiga, eller redan styrkta och 

därför ”inte behövs”.113 Värt att notera här är att i tidigare lydelse användes istället orden ”ej 

erfordras” vilket kan vara av vikt att veta när tidigare praxis studeras, men det nya ordalydel-

sen innebär inte någon materiell förändring.114 I detta sammanhang bör RB 35:2 även nämnas, 

som anger att bevis rörande vad som är allmänt veterligt, så kallade notoriska fakta, inte be-

höver bevisas.115 

 

                                                
108 SOU 1926:32 s. 262. 
109 Prop. 2004/05:131 s. 231. 
110 SOU 1938:44 s 383. 
111 Fitger, Peter, Kommentar till rättegångsbalken, 35:65, sep 1990. 
112 Fitger, Peter, Kommentar till rättegångsbalken 35:31 ff, sep 1990. 
113 Fitger, Peter, Kommentar till rättegångsbalken 35:31 ff, sep 1990. 
114 Prop. 2004/05:131 s. 23. 
115 Ekelöf, Rättegång IV, s. 58. 
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Den tredje punkten ger rätten en möjlighet att avvisa bevisning som uppenbart inte kommer 

att ändra det totala värdet av det bevisfaktum som beviset avser styrka.116 Ekelöf anför att det 

är denna punkt som tar sikte på att avvisa karaktärsbevis.117 Gärdes118 och Borgströms119 

kommentar till rättegångsbalken, och även en senare utgåva av Fitgers lagkommentar120 be-

handlar dock de första tre punkterna som en enhet. 

 

Den fjärde punkten berör fall där bevis kan avvisas när bevisning om samma sak kan föras till 

en lägre kostnad.121 Den femte punkten tillkom genom en lagändring för att komma till rätta 

med problemet med förhandlingar som försenades på grund av svårigheter att få kontakt med 

kallade vittnen. Genom denna punkt gavs en möjlighet att avvisa dessa vittnen och fortsätta 

processen. 122 

 

I motiven till Processberedningens förslag till rättegångsbalk görs ett uttalande som är av så 

central betydelse att det förtjänar att återges i sin helhet: 

 

I vissa utländska lagar har stadgats inskränkning i rätten att förebringa bevis-

ning rörande parts eller vittnes trovärdighet i allmänhet eller hans medborger-

liga anseende. En dylik bestämmelse, som i viss mån strider mot principen om 

fri bevisföring, har icke upptagits i förslaget. Av regeln, att rätten äger avvisa 

bevis rörande omständighet, som saknar betydelse i målet, följer, att rätten kan 

vägra att upptaga bevisning, som förebringas i chikanöst syfte.123  

 

Det går alltså att utläsa att det inte finns regler som förbjuder bevis rörande en persons karak-

tär. Däremot kan rätten avvisa bevisning som tas upp i chikanöst syfte. Det anges att ett för-

bud mot bevis om någons karaktär delvis skulle strida mot principen om fri bevisföring.124 

                                                
116 Gärde, 1949, s. 483 f, samt Borgström, Peter, Kommentar till rättegångsbalken 35:7, november 2015. 
117 Ekelöf, Rättegång IV s. 38, Karnov. 
118 Gärde, 1949, s. 483 f. 
119 Borgström, Peter, Kommentar till rättegångsbalken 35:7, november 2015, Karnov. 
120 Fitger m.fl., Kommentar till rättegångsbalken 35:7, april 2015, Zeteo. 
121 I förarbeten anges att ”Härvid förutsattes, att lika god bevisverkan kan erhållas genom andra bevis”, se SOU 

1938:44 s. 383. 
122 Prop. 2004/05:131 s. 231. 
123 SOU 1938:44 s 384. Detta redogörs för mer ingående i SOU 1926:32 s. 156 ff. Gärde har i kommentar angivit 

att bevis kan avvisas om de huvudsakliges åberopas i chikanöst syfte, vilket är en tolkning och tycks innebära 
en form av proportionalitetsavvägning, se Gärde, 1949 s. 484. Från förarbeten går endast att utläsa att bevis 
kan avisas som förebringas i chikanöst syfte och inte huvudsakligen i chikanöst syfte. 

124 Detta uttalande ekar igen i Gärde, 1949, s. 484. 
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Uttalandet att rätten kan avvisa bevis som tas upp i chikanöst syfte återges i princip i samtliga 

lagkommentarer rörande avvisande av bevis. Här kan konstateras att det finns ett spann mel-

lan tillåtna karaktärsbevis och otillåtna chikanerande bevis. 

 
3.4.2  Avvisning av frågor under förhör enligt RB 36:17 
Av lagtexten framgår att rätten vid förhör med vittnen skall avvisa frågor som ”uppenbart inte 

hör till saken eller som är förvirrande eller på annat sätt otillbörliga”. Det framkommer genom 

hänvisning i RB 37:1 att samma princip ska gälla vid målsägande- och partsförhör. I förarbe-

ten anges att: 

 

(Ordföranden) skall sålunda avvisa frågor, som uppenbart icke höra till saken eller 

som äro förvirrande eller eljest otillbörliga. Han bör emellertid med stor urskillning 

använda sin befogenhet att avvisa fråga såsom icke hörande till saken, då han mången 

gång har svårt att bedöma, vad parten eller ombudet vill vinna med frågan.125 

 

Här framkommer alltså att rätten ska vara försiktig med att avvisa frågor, eftersom det är svårt 

att veta vad parter eller ombud vill belysa med dessa.126 I förarbeten framkommer också att 

synen på försvararens roll i straffprocessen var betydligt annorlunda än idag. I 1926 års förar-

beten till rättegångsbalken angavs att rätten för försvararen och tilltalad att ställa frågor direkt 

till vittnet ”helt naturligt ofta saknar praktiskt värde och att försvararens strävan i stället ofta 

går ut på att misstänkliggöra vittnena såsom över huvud icke trovärdiga personer”.127 Det går 

att skönja att de förarbeten som ligger bakom utformningen av den nuvarande regleringen 

hade en syn på betydelsen av försvararens rätt att ställa frågor som kraftigt avvek från dagens 

syn. 

 

Fitger anför, med hänvisning till HD:s praxis,128 att frågor som ställs till ett vittne utanför be-

vistema bör ses som åberopande av nytt bevis och hänvisar till att dessa frågor kan avvisas, 

med beaktande av de skäl som finns i den allmänna avvisningsregeln i RB 35:7.129 Ekelöf har 

angående RB 36:17 anfört att det på grund av straffprocessens indispositiva karaktär inte 

finns anledning att avvisa frågor endast för att de avviker från förhörstemat. Har ett vittnesmål 

                                                
125 SOU 1938:44 s. 401. 
126 Se även Gärde 1949, s. 511. 
127 Se SOU 1926:32 s. 151, Lagrådet tycks dock ej ha delat denna inställning, se SOU 1940:29 s.76. 
128 Se NJA 2006 s.520, som dock rör ett dispositivt tvistemål. 
129 Fitger m.fl., Kommentar till rättegångsbalken 36:17, april 2015, Zeteo. 
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inte avvisats genom den allmänna avvisningsregeln, ska frågor under förhör i regel tillåtas 

såvida inte dessa uppenbart inte hör till saken eller är otillbörliga.130 

 

I Europaparlamentets och Rådets direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter, det så 

kallade ”brottsofferdirektivet” 131 så berörs tillåtligheten av frågor till brottsoffer. I artikel 23 

punkten 3 c) i direktivet anges att när det gäller förhör med brottsoffer med specifika skydds-

behov ska medlemsstaten tillse att det vid brottsutredningar finns åtgärder för att undvika 

onödig utfrågning om brottsoffrets privata förhållanden som inte är relaterade till brottet. 

Direktivet använder här begreppet brottsutredningar, men det framgår av direktivet i sin hel-

het att begreppet avser straffrättsliga förfaranden i stort, och inte endast åtgärder under förun-

dersökning. Som särskilda skyddsbehov i direktivets mening avses personer som vid en indi-

viduell bedömning, på grund av brottsoffrets personliga särdrag, brottstypen eller brottets art 

samt omständigheterna i övrigt, har ett särskilt skyddsbehov. Direktivet anger att inom ramen 

för en sådan individuell bedömning så ska det särskilt uppmärksammas om brottsoffret lidit 

avsevärd skada till följd av brottets allvar. Direktivet anger därefter en mängd andra faktorer 

som kan beaktas. Som personer med särskilt skyddsbehov nämns bland annat offer för köns-

relaterat våld, offer för våld i nära relationer, sexuellt våld samt offer med funktionshinder. 

Regeringen har angivit att svensk rätt genom stadgandet i RB 36:17 och RB 37:1 samt rättens 

möjlighet att avvisa otillbörliga frågor uppfyller direktivets krav.132 Mot bakgrund av princi-

pen om direktivkonform tolkning, och möjligtvis även principen om direkt effekt133, bör detta 

innebära att rätten måste tolka den äldre lagstiftningen i ljuset av stadgandet i det nya brotts-

offerdirektivet.  

 
3.4.3 Personutredning i RB 46:9 
I RB 46:9 framgår att rätten ska inhämta uppgifter ur belastningsregistret och om levnadsför-

hållanden för den tilltalade, och att dessa ska läggas fram under huvudförhandlingen i den 

utsträckning det behövs. I förarbeten framgår att det under beredningen beaktades att denna 

ordning kunde ha negativ inverkan i bevishänseende. Det anmärktes att det i främmande län-

                                                
130 Ekelöf, Rättegång IV, s. 41 se även Bring, Thomas, Diesen, Christian, Wahren, Alexandra, Förhör, 3 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm 2008, s. 170.  
131 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminor-

mer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 
2001/220/RIF. Direktivet införlivades med få lagändringar genom Prop. 2014/15:77. 

132 Ds 2014:14. Genomförande av brottsofferdirektivet s. 199.  
133 Ang. direkt effekt, se Engelholm, J., Direkt effekt, ett föråldrar begrepp?, SvJT 2010, s. 377 och ang. direk-

tivkonform tolkning, se Nordling, L., Gemenskapsrätten och källan till rätten, SvJT 2003 s, 456. 
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ders rätt ibland inte var tillåtet att lägga fram utredning rörande tidigare brottslighet eller den 

tilltalades livsföring och att det ibland var helt förbjudet att beröra tilltalades tidigare van-

del.134 Därefter beaktades intresset av att kunna beakta tidigare brottslighet i straffmätning 

och påföljdsval. Det ansågs inte föreligga ett behov att frångå tidigare ordning, dock anfördes 

att ”sådan utredning bör framläggas först efter bevisupptagningen rörande det åtalade brottet 

för att därigenom i viss mån frigöra det för den tilltalade ofördelaktiga intryck, som en sådan 

utredning kan innebära”.135 

 

I 1926 års förarbeten angavs också att redogörelsen bör innehålla ”en allsidig och pålitlig be-

lysning av de villkor, under vilka den tilltalade levt och lever, och inte endast, som det nu ofta 

sker, en uppgift om vissa nakna data i hans liv”.136 Gärde och Fitger anger i kommentar att det 

åligger domaren att tillämpa största varsamhet i detta läge och att särskilt lekmän kan tänkas 

påverkas av uppgifter om tilltalads tidigare vandel. Dessutom anges att detta kan tänkas in-

verka på den tilltalades sinnesstämning och därmed nedsätta hans förmåga att sörja för sitt 

försvar.137 Återigen kan här erinras om tidigare uttalande rörande fri bevisvärdering. Rätten 

kan i sin bevisvärdering beakta allt som förekommit under processen.  

 

3.4.4 Europakonventionen – rätten till en rättvis rättegång och equality of arms 
I Europakonventionens artikel 6.3 d) som inkorporerats i svensk rätt genom Lag (1994:1219) 

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

grundläggande friheterna genom, framgår att rätten till en rättvis rättegång också inbegriper 

en rätt för en brottsmisstänkt ”att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom 

samt att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åbero-

pade mot honom”. Det framgår att rätten för den tilltalade att åberopa vittnet inte är oin-

skränkt, men att den tilltalade har rätt att få vittnen kallade ”under samma förhållanden” som 

vittnen åberopade mot honom. Denna princip kallas ibland ”equality of arms” eller ”principen 

om parternas likställdhet”138 och framkommer främst genom Europadomstolens praxis som 

redogörs för nedan. Principen om parternas jämställdhet ansluter också till principen om att 

rättsprocessen ska vara kontradiktorisk.139 Det har bland annat angivits att detta innebär att 

                                                
134 Jämför här med den korta redogörelsen för utländsk rätt i kapitlet ovan. 
135 SOU 1938:44 s. 482. 
136 SOU 1926:32 s.157. 
137 Gärde, 1949 s. 687, sen även Fitger, Kommentar till rättegångsbalken 46:9, april 2015, Zeteo 
138 Ekelöf, Rättegång IV s. 33. 
139 Ekelöf, Rättegång IV s. 32. 
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den tilltalade inte ska ha sämre möjlighet än åklagaren när det gäller att föra sin talan och att 

om åklagaren tillåts lägga fram viss bevisning om exempelvis motivbild eller andra svagare, 

icke-kausala bevis, så bör tilltalad ges samma möjlighet.140 

 

3.5 Praxis från Högsta domstolen och Europadomstolen 
3.5.1 Introduktion 
Nedan redovisas avgöranden från HD och avgöranden från Europadomstolen som berör tillåt-

ligheten av karaktärsbevis. De avgöranden som är av störst betydelse för examensarbetets frå-

geställning redovisas först och därefter i fallande ordning. Rättsfallen kommenteras kort. 

 

3.5.2 NJA 2007 s. 547. 
Avgörandet NJA 2007 s. 547 är centralt för att tolka och förstå tillåtligheten av karaktärsbe-

vis, och kommer därför behandlas relativt utförligt. I målet stod M.H. åtalad för grov kvinno-

fridskränkning genom att vid ett flertal tillfällen misshandlat sin sambo A.G. Till stöd för åta-

let åberopades bland annat A.G:s utsaga, vittnesuppgifter från poliser som sett skador på A.G. 

vid ett ingripande, fotografier och rättsintyg med mera. Tingsrätten konstaterade att det inte 

framkommit något som gav anledning att befara att A.G. medvetet eller omedvetet lämnat 

felaktiga uppgifter. M.H. dömdes i tingsrätten för grov kvinnofridskränkning och samtliga av 

de gärningar som upptagits i gärningsbeskrivningen ansågs styrkta. M.H. överklagade domen 

och både åklagaren och A.G. bestred ändring. 

 

I Svea hovrätt åberopade M.H. vittnesförhör med sju personer till styrkande av att A.G. vid 

tidigare tillfällen fört fram osanna uppgifter med egen vinning som syfte, att A.G. gjort sig 

skyldig till utpressning och att hennes uppgifter därför hade ett lågt bevisvärde. Vittnena 

skulle även berätta om hur A.G. sagt till dem att vissa skador hade uppstått vid andra tillfällen 

och alltså inte genom våld utövat av M.H. Åklagaren begärde att sex av de sju åberopade vitt-

nena skulle avvisas. Hovrätten tillät i beslut vittnesförhör med tre personer som kunde lämna 

uppgifter om konkreta händelser i anslutning till de påstådda misshandelstillfällena, men av-

visade övriga med motiveringen att deras uppgifter uppenbart skulle bli utan verkan.141 

I hovrätten medgav A.G. att hon i andra sammanhang farit med osanning på grund av att hon 

mått psykiskt dåligt vid olika tidpunkter, men att detta inte påverkade sanningsenligheten rö-

                                                
140 Ekelöf, Rättegång IV s. 33, se även Diesen, HD tillåter karaktärsbevis, s. 89. 
141 Jämför här RB 35:7 punkten 3. 
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rande hennes uppgifter i tingsrätten. Hovrätten menade att det faktum att A.G., till de nya 

vittnena, uppgett andra orsaker till skador än M.H:s våld mot henne inte var av större bety-

delse. Dessa uppgifter kunde tänkas ha lämnats för att dölja att det var M.H. som hade miss-

handlat henne och att det inte var ovanligt att kvinnor ljög för att skydda de män som miss-

handlade dem. Hovrätten ogillade två åtalspunkter, bland annat med hänvisning till uppgifter 

från de nya vittnena, men M.H. dömdes likväl för grov kvinnofridskränkning. Domen över-

klagades av M.H. Åklagaren och A.G bestred återigen ändring. HD meddelade prövningstill-

stånd.  

 

I HD anförde M.H. att hovrätten, genom att avvisa vittnena, gjort sig skyldig till domvilla och 

kränkt hans rätt till en rättvis rättegång. Riksåklagaren invände att de avvisade vittnesförhören 

inte skulle ha tillfört målet något i sak och att målsägande medgivit att hon ofta ljugit och att 

rätten därför beaktat detta. Riksåklagaren anförde också att det inte kunde ha någon bety-

delse142 att i målet behandla målsägandes trovärdighet utan att bevisningen kunde knytas till 

en gärning som omfattades av åtalet. Riksåklagaren erinrade även om rättens skyldighet att 

tillse att inget onödigt drogs in i målet.143 A.G. anförde att den åberopade bevisning utgjorde 

karaktärsbevisning som enbart syftade till att smutskasta henne. 

 

I domskälen refererade HD till artikel 6 i Europakonventionen och rätten för den tilltalade att 

för egen räkning kalla vittnen under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom, 

men konstaterade att nationell rätt får uppställa villkor för inkallande av vittnen. HD refere-

rade därefter till den allmänna avvisningsregeln i RB 35:7 (utan att ange en specifik punkt) 

och att rätten har en befogenhet att avvisa bevis som uppenbart skulle bli utan verkan. HD 

klargjorde att detta ska förstås som att det åberopade beviset inte kommer att förändra det to-

tala bevisvärdet rörande ett visst bevisfaktum,144 antingen på så sätt att tillräcklig bevisning 

ändå uppnåtts, eller genom det åberopade beviset ändå inte kommer att uppnås. Detta skall 

vara uppenbart och beviset måste helt kunna frånkännas värde för att avvisas. HD refererade 

till Fitgers kommentar, och även till notisfallet NJA 2000 C 8. 

 

                                                
142 Jämför här RB 35:7 punkten 1. 
143 Jämför här rättens materiella processledning i RB 46:4 st. 5. 
144 Notera att detta är samma formulering som anges i lagkommentarer som redogjorts för ovan, se Gärde, 1949, 

s. 483 f, samt Borgström, Peter, Kommentar till rättegångsbalken 35:7, november 2015, Karnov. 
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HD konstaterade därefter, med hänvisning till förarbeten, att det inte föreligger hinder mot att 

förebringa bevisning rörande part eller vittnes personliga förhållanden, anseende eller karaktär 

men att bevis åberopade i chikanöst syfte kan avvisas. HD ansåg dock inte att de aktuella vitt-

nesförhören kunde anses åberopade i chikanöst syfte. 

 

HD redogjorde därefter för ett rättsfall från Europadomstolen (Jerusalem mot Österrike som 

behandlas utförligare nedan) där domstolen fann att österrikiska domstolar förfarit inkonse-

kvent när de å ena sidan ansåg att vissa påståenden vara ostyrkta och å andra sidan vägrade att 

uppta erbjuden bevisning rörande dessa påståenden eftersom den ansågs obehövlig. 

 

HD fann att hovrätten hade haft anledning att vara generös ifråga om tillåtandet av vittnesbe-

visningen, att den avvisade bevisningen inte kunde anses sakna värde och att beslutet att av-

visa varit felaktigt. HD fann även att avvisandet av bevisningen inneburit att M.H:s rätt till en 

rättvis rättegång enligt Europakonventionen hade kränkts. HD tillät därför den åberopade be-

visningen, undanröjde hovrättens dom och återförvisade därefter målet till hovrätten för fort-

satt handläggning. 

 
Kommentar  
NJA 2007 s. 547 är det centrala avgörandet rörande tillåtligheten av karaktärsbevis. Avgöran-

det visar att det finns ett stort utrymme att tillåta bevis som rör personers generella karaktär 

och som även till viss del är chikanerande, trots att detta inte har någon direkt anknytning till 

de gärningar som åtalet omfattar. Det som är av särskilt intresse i detta mål är att HD under-

kände hovrättens beslut att inte tillåta bevisning dels för att det inte var förenligt med nation-

ell rätt och stadgandet i RB 35:7, men även eftersom detta resulterade i att M.H:s rätt till en 

rättvis rättegång enligt Europakonventionen hade kränkts. Om HD hade instämt i Svea hov-

rätts och Riksåklagarens tolkning av RB 35:7 och att beslutet att avvisa bevisningen var för-

enligt med RB 35:7, så borde det alltså ändå resulterat i att beslutet varit felaktigt, eftersom 

konsekvensen av ett sådant avvisande i så fall hade kränkt den tilltalades rätt till en rättvis 

rättegång. Detta skulle kunna tolkas som att Europakonventionen lämnar ett vidare utrymme 

för karaktärbevis än svensk rätt. Av nedan redovisade Europarättspraxis framgår att det är 

svårt att påstå detta. Det framstår snarare som att HD har menat att det är inkonsekvent att av-

visa bevis såsom obehövligt eller uppenbart utan verkan, om det som beviset avser att motbe-

visa senare visar sig vara styrkt. I detta fall hade hovrätten avvisat bevis rörande målsägandes 
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bristande trovärdighet, för att sedan konstatera att det inte fanns skäl att ifrågasätta målsägan-

des trovärdighet. Det var just detta som de avvisade bevisen skulle styrka. 

 

Det av HD återförvisade målet togs därefter återigen upp av Svea hovrätt med en ny samman-

sättning i rätten. Med beaktande av den nu tillåtna bevisningen ansåg hovrätten att det inte 

gick att utesluta att A.G. kan haft motiv för att lämna oriktiga uppgifter. Hovrätten angav att 

det faktum att hon tidigare, i skilda sammanhang, medvetet lämnat oriktiga uppgifter, i olika 

avseenden inverkat på deras värdering av hennes utsaga i målet. Hovrätten angav också att 

vetskapen om att A.G. tidigare, också inför domstol, lämnat oriktiga uppgifter ansågs tala 

emot att tillmäta hennes uppgifter ett högt bevisvärde. Hovrätten ogillade åtalet för grov kvin-

nofridskränkning och ansåg att endast ett fall av ringa misshandel var styrkt.145 

 

3.5.3 Jerusalem mot Österrike 
I målet hade en österrikisk politiker uttalat sig kraftigt negativt om en organisation, som hon i 

en debatt kallat för ”sekt”, ”totalitär” och ”fascistisk”. Organisationen stämde politikern. En 

regional domstol ansåg att dessa uttalanden var ogrundade faktapåståenden som skadade or-

ganisationen och förbjöd politikern vid äventyr av vite att hädanefter benämna organisationen 

som ”sekt”. Den österrikiska domstolen beordrade henne dessutom att dra tillbaka sitt tidigare 

uttalande genom att publicera dementier i diverse tidningar. I andra instans lade politikern 

fram skriftliga bevis som hon åberopade för att visa att hennes uttalanden inte var ogrundade 

faktapåståenden, eftersom organisationen faktiskt var en sekt, totalitär samt fascistisk. Dom-

stolen avvisade en del av dessa bevis eftersom de ansåg att de bevis som redan framlagts var 

tillräckliga för att avgöra frågan. Trots detta kom domstolen fram till att eftersom politikerna 

inte hade kunnat styrka att påståendena var korrekta i sak, så fick de anses vara ogrundade 

faktapåstående. De ansåg samtidigt att dessa påståenden hade skadat organisationen.  

 

Frågan i Europadomstolen gällde huruvida politikerns rättigheter enligt artikel 10 (rätten till 

yttrandefrihet) och artikel 6 (rätten till en rättvis rättegång) hade kränkts. Europadomstolen 

konstaterade att de österrikiska domstolarna hade förfarit inkonsekvent genom att först avvisa 

                                                
145 Svea hovrätts dom 2009-01-08 i mål B 5477-07. Det bör noteras att det inte behöver vara just de nya uppgif-

terna som kan ha ändrat rättens värdering av målsägandes trovärdighet. En undersökning av hovrättsdomar 
av Lainpelto och Lindblad visade att samma hovrätt ibland gjort diametralt olika trovärdighetsbedömningar 
trots att samma bevis har beaktats. Se Lainpelto, Katrin, Lindblad, Frank, When superior courts reach diffe-
rent conclusions in the same child sexual abuse cases—is there a lesson to be learned?, Journal of Investi-
gative Psychology and Offender Profiling, vol. 5, nr. 3 s. 176. 
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bevisningen, för att därefter konstatera att just det förhållande som den avvisade bevisningen 

avsåg styrka inte hade bevisats. Mot bakgrund av detta fann Europadomstolen att sökandes 

rättigheter enligt artikel 10 hade kränkts och berörde därefter inte artikel 6. 

 

Kommentar 
Målet är särskilt intressant eftersom det behandlas av HD i NJA 2007 s. 547. Europadomsto-

len fann att ett olämpligt resultat uppstått på grund av att nationella processuella regler inne-

burit att Europakonventionen kränks. Det som hade kränkts i det här fallet var dock inte sö-

kandes rätt till en rättvis rättegång, utan hennes rätt till yttrandefrihet. De tillfällen rättsfallet 

har citerats i svensk rätt tidigare har varit i samband med yttrandefrihetsfrågor, bland annat 

det så kallade Åke Green-fallet (NJA 2005 s. 805).146 Det är därför förvånande att HD har 

hänvisat till det i samband med en processrättslig frågeställning. 

 

3.5.4 McGlynn mot Storbritannien (avvisandebeslut) 
I målet McGlynn mot Storbritannien hade en irländsk man dömts för våldtäkt, olaga frihetsbe-

rövande och inbrott i brittisk domstol. En äldre kvinna hade 1987 i polisförhör uppgett att två 

svarta män hade brutit sig in i hennes lägenhet och med våld tvingat sig till samlag med 

henne. Kvinnan avled år 1995. Den tilltalade, som var ljushyad, blev gripen i samband med 

ett annat brott år 2009. Polisen fann då att hans DNA stämde överens med DNA från sperma 

som säkrats på sängkläder i den äldre kvinnans lägenhet och att hans fingeravtryck stämde 

med avtryck säkrade på fönsterkarmen där de två männen skulle ha brutit sig in. Sökande me-

nade att hans DNA och fingeravtryck fanns på platsen eftersom han haft en frivillig sexuell 

relation med kvinnan. I samband med att åtal väcktes begärde åklagaren att som bevis få läsa 

upp kvinnans vittnesmål från 1987 och även redogöra för utdrag från den tilltalades belast-

ningsregister, där det framgick att han hade dömts för just lägenhetsinbrott vid fyra tillfällen 

åren innan det påstådda brottet. Detta skulle visa att den tilltalade hade en benägenhet att begå 

inbrott och tjäna som bevis i åtalspunkten rörande inbrott. Den brittiska domstolen tillät åkla-

garen att lägga fram samtliga bevis. Den tilltalade dömdes i första instans för inbrott, olaga 

frihetsberövande och våldtäkt. Hans överklagande avslogs av överinstans. 

 

                                                
146 Europadomstolens avgörande har även berörts av Danelius i Europadomstolens domar — första kvartalet 

2001, SvJT 2001 s. 414. Det har dock ej diskuterats i processuella sammanhang, bortsett från Diesen, HD 
tillåter karaktärsbevis. s. 97. 
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I Europadomstolen anförde sökande att ett flertal fel begåtts under processen i brittisk dom-

stol som innebar att hans rätt till en rättvis rättegång enligt Europakonventionens artikel 6 

hade kränkts. Bland annat anförde han att det var felaktigt av domstolen att tillåta åklagaren 

att lägga fram uppgifter om att han tidigare dömts för inbrott och att åtalet för inbrott borde 

prövats i en separat process.  

 

Europadomstolen anförde att det mycket väl kunde finnas fall där uppgifter om den tilltalades 

tidigare brottslighet eller uppgifter om hans dåliga karaktär var så ovidkommande, fördoms-

fulla (Eng: prejudicial) och skadliga att deras förebringande framför en jury skulle leda till ett 

brott mot artikel 6. Domstolen anförde dock att i det aktuella fallet var det uppenbart att be-

visningen var relevant. Europadomstolen förklarade också att åtalet för inbrott var så nära 

förbundet med åtalet för våldtäkt att det hade varit orimligt att pröva dessa i två separata pro-

cesser. Europadomstolen avfärdade därför sökandes invändning 

 

Kommentar 
Europadomstolens avgörande är intressant, eftersom det är ett av få fall som direkt behandlar 

karaktärsbevis.147 I målet framgår att om alltför skadlig, fördomsfull och ovidkommande in-

formation om en tilltalads dåliga karaktär eller tidigare brottslighet tillåts, så skulle det kunna 

leda till att rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 kränks. Det måste dock beaktas att 

Europadomstolen har gjort uttalandet om detta mot bakgrund av engelsk rätt där rätten består 

av en jury. Det är svårt att spekulera i om Europadomstolen skulle ha samma uppfattning i ett 

mål med en lagfaren domare.  

 

3.5.5 NJA 2007 N 64 
Notisfallet NJA 2007 N 64 avgjordes kort efter NJA 2007 s. 547. I målet hade den tilltalade 

dömts för våldtäkt i tingsrätten. Han skulle vid ett flertal tillfällen sexuellt ha utnyttjat sina två 

brorsdöttrar. I hovrätten åberopade den tilltalade vittnesförhör med sex personer samt ett antal 

brev innehållande skriftliga berättelser. Bevisen berörde bland annat de två målsägandenas 

karaktär och sexualliv till styrkande av deras bristande trovärdighet. Hovrätten avvisade för-

                                                
147 I målet Panovitz mot Cypern anförde sökande att hans rätt till en rättvis rättegång kränkts eftersom alltför 

mycket bevisning om hans person och vandel hade tillåtits (Eng: bad character evidence), hur detta skulle ha 
skett utvecklas dock ej och Europadomstolen behandlar inte frågan eftersom de ansåg att påståendet var 
ogrundat. Ett flertal avgöranden i Europadomstolen berör den brittiska regleringen rörande karaktärsbevis, 
men dessa behandlar främst tillåtligheten av skriftliga utsagor eller hörsägenutsagor. Se Al-Khawaja och 
Tahery mot Storbritannien, Ebanks mot Storbritannien och Horncastle och andra mot Storbritannien. 
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hören med hänvisning till RB 35:7 och fann att uppgifterna om målsägandes sexualliv var 

”utan betydelse”148 samt att det fanns andra personer som skulle höras om samma sak och att 

bevisningen därför ”inte erfordrades”. Den tilltalade anförde i HD att uppgifter om målsägan-

des karaktär och sexualliv hade relevans, bland annat eftersom en av målsägande lämnat upp-

gifter om att hon var orolig för att ”förlora oskulden” vid ett av övergreppen och att hon där-

för ljugit, eftersom hon faktiskt inte var oskuld. Riksåklagaren motsatte sig ej att den muntliga 

bevisningen skulle tillåtas. HD refererade till NJA 2007 s. 547, tillät vittnesförhören och åter-

förvisade målet till hovrätten. De åberopade breven avvisades dock med hänvisning till RB 

35:14 och förbudet mot skriftliga vittnesattester. 

 

Kommentar 
I avgörandet bekräftas det som samma år avgjorts genom NJA 2007 s. 547, det vill säga att 

det inte finns något hinder mot att beröra målsägandes tidigare sexualliv eller karaktär i öv-

rigt, såvida detta inte enbart åberopas i chikanerande syfte. Efter att fallet återförvisades till 

hovrätten togs målet upp i sak igen, nu med de tidigare avvisade vittnesförhören.149 Hovrätten 

konstaterade att de nya vittnena hade lämnat uppgifter om att bägge målsägande, men speci-

ellt en av dem, ständigt ljög och hade problem i skolan, rökte och drack alkohol samt hade 

haft flera pojkvänner. Det framkommer mellan raderna att målsäganden kommer från en fa-

milj med traditionella värderingar och de aktuella uppgifterna därför måste ha framstått som 

synnerligen chikanerande. Hovrätten menade att det i och för sig kunde förhålla sig på det 

sättet som vittnena berättade men att det inte skiljde sig från vad som normalt kännetecknar 

många tonåringar. Mot bakgrund av den övriga bevisningen fann de åtalet styrkt och fast-

ställde tingsrättens dom i skuldfrågan. Hovrätten bemötte i avgörande tydligt varför de ansåg 

att de nya uppgifterna inte bör tillmätas något värde.  

 
3.5.6 Judge mot Storbritannien (partiellt avvisandebeslut) 
Frågan om tillåtligheten av att i rätten att åberopa bevisning om målsägandes karaktär har 

även behandlats i ett partiellt avvisningsbeslut i Europadomstolen. I Judge mot Storbritannien 

hade den tilltalade dömts i skotsk domstol för att sexuellt ha utnyttjat tre unga flickor. Skotsk 

rätt innehöll ett förbud mot att som bevis beröra målsägandes sexualliv eller karaktär. Den 

tilltalade får endast åberopa sådan bevisning om den antingen går att hänföra till den påstådda 

gärningen eller är relevant för frågan om den tilltalade är skyldig eller inte. Det krävs också 
                                                
148 Jfr RB 35:7 punkten 1. 
149 Se Svea hovrätts dom den 2007-12-27 i mål B 7414-07. 
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att bevisets tyngd är betydande och sannolikt uppväger risken för att den annars förbjudna 

bevisningen fördomsfullt inverkar på rättskipningen hos juryn. Innan huvudförhandlingen 

fattades beslut om att avvisa två bevisuppgifter åberopade av den tilltalade. Den första uppgif-

ten berörde att en målsägande hade uppgett till en person att hon inte trodde på de andra mål-

sägarnas berättelse om övergrepp och att de var lögnare. Den andra bevisuppgiften berörde 

uppgifter att samma målsäganden hade anmälts för stöld av den tilltalades egendom, att detta 

hade utretts av polis och att detta skett innan de påstådda övergreppen. Stölden skulle alltså 

kunna ge flickan motiv att falskeligen tillvita den tilltalade. Bevisen avvisades eftersom de 

ansågs beröra målsägandens karaktär och eftersom tillåtligheten av bevisen inte ansågs så vik-

tiga att de uppvägde risken för att uppgifterna på ett fördomsfullt sett skulle inverka på juryns 

bedömning av målsägandes trovärdighet. Den tilltalade överklagade beslutet att avvisa bevis-

ningen. Överinstansen fastställde det tidigare beslutet, och anförde att bevisningen främst 

hade till syfte att smutskasta målsägarna.  

 

I Europadomstolen anförde sökande att genom att avvisa bevisningen hade hans rätt till en 

rättvis rättegång enligt artikel 6.3 d) i Europakonventionen kränkts. Europadomstolen konsta-

terade i sitt beslut att frågan om tillåtlighet av bevis är en fråga för nationell rätt men att Euro-

padomstolen ändock kan granska huruvida ett visst förfarande i sin helhet har resulterat i att 

rätten till en rättvis rättegång har kränkts som ett resultat av nationella bestämmelser. Europa-

domstolen tog i sitt beslut fasta på att den skotska lagstiftningen hade ett legitimt skäl och att 

den applicerats på ett sätt som inte kränkt sökandes rättigheter under artikel 6. Som moti-

vering anförde rätten att sökande fått en möjlighet att lägga fram sitt försvar som på det stora 

hela innebar att målsägandena ljög. Sökande hade även fått möjlighet att beröra dessa frågor 

under korsförhör. Avvisandet av bevisningen innan huvudförhandlingen hade dessutom varit 

korrekt, eftersom uppgifterna var utan värde och den andra instansen hade vid överprövning-

en av frågan varit korrekt i sin bedömning att bevisen endast syftade till att svärta ner målsä-

ganden genom insinuationer. Slutligen konstaterar Europadomstolen att även om bevisen 

borde ha tillåtits, så skulle deras värde inte ha haft någon betydande inverkan på juryns be-

dömning i skuldfrågan. 

 

Kommentar 
Tolkningen av det nationella avgörandet och därmed även Europadomstolens dom, försvåras 

av att skotsk jury inte motiverar sina domar. Vad hade hänt om juryn hade skrivit att det inte 

fanns några skäl för målsäganden att beljuga den tilltalade eller angivit att målsägandes tro-
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värdighet inte gick att ifrågasätta? I ett sådant fall hade det likt fallet Jerusalem mot Österrike 

framstått som ytterst inkonsekvent av rätten att först avvisa bevisning om målsägandes tro-

värdighet och sen konstatera att ingenting talade emot målsägandes trovärdighet. Europadom-

stolens avgörande görs in casu och värdet av ett avvisningsbeslut från Europadomstolen är 

oklart. Samtidigt är beslutet fattat av en kammare med sju domare. Europadomstolens beslut 

är aningen svårförenligt med det tidigare avgörandet i fallet Österrike mot Jerusalem. Klart är 

iallafall att Europakonventionen inte står i vägen för generella regler som förbjuder karaktärs-

bevis150, såvida detta inte i ett specifikt fall resulterar i sådan inkonsekvens som i fallet Jeru-

salem mot Österrike. Detta avgörande är således relevant i förhållande till karaktärsbevis, ef-

tersom det framgår att Europadomstolen i hög grad tillåter avvisning av bevis, såvida inte re-

sultatet av en avvisning i ett enskilt fall leder till ett resultat som kränker rätten till en rättvis 

rättegång.  

 

3.5.7 NJA 2010 s. 151 
I HD:s avgörande NJA 2010 s. 151 hade den tilltalade kallat ett tiotal vittnen ”till styrkande 

av att tilltalad ej gjort sig skyldig till den åtalade gärningen". I detta fall tillät underrätterna 

förhör med vittnen, för att senare skära i försvararens kostnadsräkning med motiveringen att 

dessa vittnen var obehövliga. HD delade den åsikt som sedan framfördes av försvararen. En 

advokat är i princip skyldig att begära förhör med vittnen som hans klient vill ska höras. Rät-

tens uppgift att undersöka syftet med åberopade förhör och därefter avvisa förhör som inte 

kommer ha någon verkan eller inte erfordras. Att senare skära i kostnadsräkningen för vittnen 

som rätten inte avvisat var inkonsekvent. 

 

Kommentar 
Rättsfallet berör inte frågan om tillåtlighet direkt; vittnesmålen hade tillåtits. I praktiken måste 

emellertid beslutet ha en stor betydelse för frågan om tillåtlighet. En försvarsadvokat kan i 

och med detta avgörande i högre grad ta en ”risk” att åberopa vittnen som hon vet ligger på 

gränsen för vad som är relevant.  

 

                                                
150 Jfr. S.N mot Sverige där Europadomstolen inte heller kritiserade förfarandet att endast tillåta videoförhör med 

barn i sig, men ansåg att förfarande i just detta fall innebar att rätten till en rättvis rättegång kränkts. 
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3.5.8 NJA 2008 N 14 
Målet rörde klagan över domvilla i ett mål om uppsägning av hyresavtal. I målet hade en hy-

resvärd sagt upp en hyresgäst med anledning av en otillåten överlåtelse av hyresrätt, eftersom 

hyresgästen inte hade nyttjat bostaden själv och eftersom hyresgästen lämnat oriktiga uppgif-

ter till hyresvärden. I hovrätten hade hyresgästen begärt vittnesförhör med ett antal personer. 

När dessa personer inte dök upp avvisade hovrätten vittnesförhören och avgjorde målet till 

hyresgästens nackdel. I HD:s avgörande angavs att bevis kan avvisas i enlighet med RB 35:7 

om de (likt nuvarande punkt 1-3) ej erfordras, är utan betydelse eller uppenbart skulle bli utan 

verkan. HD angav att bevisen inte kunde frånkännas värde. HD hänvisade återigen till förar-

beten och Fitgers kommentar och angav att endast när det inte kan råda någon tvekan om att 

åberopade bevis är obehövliga kan avvisande vara befogat.  

 

Kommentar 
Avgörandet är ytterligare ett exempel på den restriktivitet som måste tillämpas vid avvisning 

av bevis. 

 

3.5.9 NJA 2000 C 8 
Målet rörde ett beslut om vite som utdömts till följd av att tilltalad ej infunnit sig vid huvud-

förhandling, trots att hon var kallad vid äventyr av vite. Tilltalad hade åberopat vittnesförhör 

med två poliser som besökt henne i anslutning till huvudförhandlingen och observerat att hon 

var sängliggande till följd av diskbråck, till styrkande av att hon därför haft laga förfall. Hov-

rätten avvisade bevisningen med motiveringen att den skulle bli uppenbart utan verkan. HD 

anförde att vittnesförhören inte, med den begränsade informationen som fanns vid tillfället, 

helt kunde frånkännas värde och tillät därför vittnesförhören och återförvisade målet till hov-

rätten. 

 

Kommentar 
Målet berör inte tillåtligheten av karaktärsvittnen generellt, men är ytterligare ett exempel på 

att rätten måste vara oerhört restriktiv med att avvisa bevis överhuvudtaget. 

 

3.5.10 Dombo Beheer mot Nederländerna 
Europadomstolens avgörande Dombo Beheer mot Nederländerna inbegrep bolaget Dombo 

Beheer som var kund hos en bank. Dombo hade ett ingått ett muntligt avtal med banken som 

gav Dombo en tillfälligt utökad kredit i syfte att förvärva två bolag. Rättsfrågan i de neder-
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ländska domstolarna gällde huruvida banken begått ett avtalsbrott när de – utan stöd i avtal – 

senare hade vägrat Dombo kredit, vilket resulterade i att företagsförvärvet havererade och 

orsakade att Dombo led ekonomisk skada. Dombo väckte talan mot banken och begärde vitt-

nesförhör med en av bolagets tidigare anställda till styrkande av det muntliga avtalets inne-

håll. I holländsk rätt fanns ett förbud mot att parter eller närstående fick höras som vittnen. 

Banken motsatte sig att vittnesförhöret skulle tillåtas och menade att den tidigare anställde 

endast avslutat sin tjänst hos Dombo för att möjliggöra att han skulle kunna vittna. Hol-

ländska domstolar tillät inte förhöret med Dombos tidigare anställde. Den holländska domsto-

len tillät dock förhör med bankens representant som kunde lämna uppgifter om att inget avtal 

kommit till stånd. De holländska domstolarna fann att Dombo inte kunnat styrka avtalets in-

nehåll. I Europadomstolen gällde frågan huruvida förfarandet hade orsakat att Dombos rätt till 

en rättvis rättegång kränkts. Europadomstolen konstaterar inledningsvis att de inte kan göra 

en bedömning av huruvida holländsk rätt i sig är lämplig eller förenlig med Europakonvent-

ionen. Europadomstolen fann dock att när banken tillåtits att som bevis åberopa ett vittnesför-

hör rörande det muntliga avtalets innehåll, men Dombo förvägrats samma rätt, så hade detta 

kränkt Dombos möjlighet att på ett rimligt sätt få lägga fram sin talan. Detta stred mot princi-

pen om equality of arms. 

 

Kommentar 
Rättsfallet är ett tydligt exempel på hur principen om equality of arms kan innebära att avvi-

sande av bevis kan resultera i att rätten till en rättvis rättegång kränks. Målet är ofta citerat i 

samband med redogörelser för principen om equality of arms. Av avgörandet framgår att om 

en part tillåts att lägga fram en viss typ av bevisning, så borde den andra parten även tillåtas 

att lägga fram motsvarande bevisning för att upprätthålla styrkeförhållandena mellan parterna 

och denna princip kan vara av relevans för frågan om tillåtligheten av karaktärsbevis. 

 

3.5.11 NJA 2005 s. 712 
HD:s avgörande NJA 2005 s. 712 rör inte avvisande av bevisning, men behandlar frågan om 

generell bevisning och hur rätten ska förhålla sig till uppgifter om målsägandes karaktär. I 

målet hade tilltalad åberopat ett skriftlig utlåtande från en läkare, till styrkande av att målsä-

ganden hade kraftiga alkoholproblem och därmed en bristande trovärdighet. HD konstaterade 

kort att utlåtandet innehöll allmänna uttalanden om alkoholisters bristande trovärdighet. Utta-

landet hade således inte grundats på något sammanträffande med eller någon undersökning av 

målsäganden och kunde därför inte tillskrivas något värde.  
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Kommentar 
Att åberopa generell bevisning om alkoholisters trovärdighet torde vara en sådan omständig-

het som ”uppenbart är utan verkan”.151 Det rör sig om en ursprungssannolikhet, eller en erfa-

renhetssats, med mycket lågt bevisvärde. Även om alkoholister generellt sett skulle ha en 

bristande trovärdighet torde detta vara av ytterst begränsat bevisvärde. Det rörde sig dock om 

skriftlig bevisning och att avvisa detta torde knappast medfört någon processekonomisk för-

del. Beviset var heller inte chikanerande, speciellt mot bakgrund av att målsägandes alkohol-

problem redan berörts under processen. Av rättsfallet framgår att HD är kritisk mot att dra 

slutsatser om en persons trovärdighet utifrån generella påstående om en viss grupp av männi-

skor. Detta skulle kunna tala för att sådana uppgifter därför inte bör tillåtas, eftersom sådana 

uppgifter är alltför perifera och därmed saknar relevans. 

 

3.6 Sammanfattning av rättspraxis 
HD:s praxis pekar åt ett enhetligt håll. Avvisning av bevis får endast ske när det är fullstän-

digt klart att åberopat bevis helt kommer sakna värde.  

 

Vad gäller avvisad bevisning är Europadomstolens praxis något oklar. Klart är i vart fall att 

avvisning som åberopats av den tilltalade kan leda till att rätten till en rättvis rättegång kränks 

om detta leder till att principen om equality of arms inte beaktas. Detta torde därför också tala 

för en restriktivitet med att avvisa bevisning. Däremot har Europadomstolen i beslutet i Judge 

mot Storbritannien inte varit kritisk, utan snarare positiv till fall där karaktärsvittnen eller 

uppgifter om målsägandens tidigare brottslighet avvisats.  

 

Av avvisningsbeslutet i McGyll mot Storbritannien framgår att om alltför skadlig och ovid-

kommande karaktärsbevis rörande den tilltalade tillåts, så skulle detta kunna tänkas leda till 

att rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 kränks. Det är dock svårt att avgöra var den 

gränsen går, eftersom avgörandet sker mot bakgrund av brittisk rätt och dess jurysystem med 

lekmannadomare. 

 

                                                
151 Jämlikt RB 35:7 punkten 3. 
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4 Underrättspraxis, förarbetsuttalanden ”obiter dictum”, 
doktrinuttalanden de lege ferenda och andra svagare 
rättskällor 

4.1 Underrättspraxis 
4.1.1 Refererade hovrättsavgöranden  
För att fastställa gällande rätt är det ur ett traditionellt rättsdogmatiskt perspektiv tveksamt att 

titta på enskilda underrättsavgöranden. Följande två refererade hovrättsavgörande berörs dock 

ofta i relation till frågan om karaktärsbevis tillåtlighet och kan av denna anledning vara av 

betydelse för gällande rätt i faktiskt mening. Eftersom dessa två avgörande ofta refereras till i 

kommentarer och litteratur, kan de tänkas ha en betydelse för rättstillämpares tolkning av den 

aktuella frågan. 

 

I RH 2012:14 tillät hovrätten ett av åklagaren och målsäganden åberopat men av tingsrätten 

avvisat vittne. Vittnet var en psykolog som haft kontakt med målsäganden. Av tingsrättens 

avgörande framkommer emellertid att avvisningsbeslutet tycks bestå av ett rent missförstånd 

eller tankefel och bero på att rätten behandlade vittnet i egenskap av psykolog och därför som 

sakkunnig. Tingsrätten avvisade vittnet eftersom de ansåg att sådan sakkunnigbevisning inte 

ansågs vara nödvändig. Psykologen tycks dock främst ha varit kallad för att berätta om vad  

målsäganden uppgivit i anslutning till de påstådda brotten, det vill säga som ett regelrätt vittne 

och inte i egenskap av psykolog och partssakkunnig. 

 

I RH 2013:41 som rörde ett invecklat narkotikamål, hade ett av tilltalad åberopat vittne avvi-

sats i tingsrätten med motiveringen att det utifrån förhörstemats lydelse skulle bli uppenbart 

utan verkan. Hovrätten angav att ”det är i allmänhet mycket svårt att i förväg uttala sig om 

resultatet av viss bevisning och praktiskt sett torde nog – för ett avvisningsbeslut – krävas att 

man säkert kan konstatera att beviset helt kan frånkännas värde” och tillät vittnesförhöret.152 

 

Bägge hovrättsavgöranden ger återigen uttryck för en restriktiv hållning rörande avvisande av 

bevis. 

 

                                                
152 Hovrätten hänför sig till Fitgers kommentar till rättegångsbalken (se Fitger m.fl., Kommentar till rättegångs-

balken 35:7, oktober 2012, Zeteo). 
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4.1.2 Bred utblick mot underrättspraxis 
En sökning på begreppen ”karaktärsvittne” och ”karaktärsbevis” gjordes på databaserna Zeteo 

och Karnov. Där återfanns 21 avgöranden som konkret använde något av dessa begrepp. Det 

torde dock vara vanligare att vittnen som berör en persons generella karaktär inte faktiskt be-

nämns karaktärsvittne eller karaktärsbevis, varför sökningen inte täcker de avgöranden som 

faktiskt rört karaktärsbevisning, men som inte benämnts som det.153 Genom utblicken mot 

underrättspraxis framkommer att det i vart fall förekommer att underrätter behandlar vad de 

själva kallar karaktärsvittnen. Begreppet karaktärsvittne eller karaktärsbevis förekommer oft-

ast i samband med en beskrivning av ett vittne som inte har något ”konkret” att berätta eller 

som tillskrivs ett lågt eller obefintligt bevisvärde. Det framgår också att det förefaller vanlig-

ast att dessa vittnen är åberopade av den tilltalade,154 men att det även förekommer att de åbe-

ropas åklagare eller målsäganden.155 Intressant är att i endast ett fall ges karaktärsvittnets ut-

saga explicit ett högt bevisvärde och det är ett av de få fall när karaktärsbevisningen åberopats 

av åklagaren.156 

 

För att exemplifiera detta kan nämnas Falu tingsrätts avgörande B 642-14, där följande 

angavs i domskälen: 

 
Även om karaktärsvittnena i och för sig har svag bevisverkan, bör ändå nämnas att ingen kun-

nat tro att T. N. skulle begå sådana brott som han åtalats för. Det har även nämnts att han kraft-

fullt tagit avstånd från sådana brott. Det är dock inte första gången en person lyckas hemlig-

hålla en dubbelnatur och ger ingen klar ledning för någon bedömning, se bara på det ökända 

fallet med en hög polischef som begick allvarliga sexualbrott i lönndom. 

 

                                                
153 Se de 21 målen nedan: Södertälje tingsrätt B 1233-13, Uppsala tingsrätt B 1772-13, Södertörns tingsrätt B 

11447-14, Södertörns tingsrätt B 6382-13, Växjö tingsrätt B 4114-11, Östersund tingsrätt B 2988-08, 
Alingsås tingsrätt B 1465-13, Malmö tingsrätt B 1420-15, Blekinge tingsrätt B 638-13, Solna Tingsrätt B 
9099-11, Varbergs tingsrätt B2961-10, Nacka tingsrätt B 645-11, Södertörn tingsrätt B 93-14, Linköpings 
tingsrätt B 2692-12, Göteborgs tingsrätt B 1144-14, Falu tingsrätt B 642-14, Vänersborgs tingsrätt B 6259-
11, Halmstad tingsrätt: B 699-11, Göta hovrätt B 3276-11, Södertälje tingsrätt B 192-13, Sundsvalls tingsrätt 
B 274-12. Ofta förekommer det att sökträffarna innehåller mål där tingsrättens dom är en bilaga till hovrätts-
domen, dessa hovrättsavgöranden har sorterats bort för att undvika dubbelräkning. 

154 I 15 av 21 avgöranden användes begreppen för att beskriva vittnen åberopade av försvaret. 
155 I ett avgöranden användes begreppen i samband med beskrivning av utsagor från vittnen åberopade av målsä-

ganden (Falu tingsrätt B 642-14). 3 fall rör karaktärsvittnen eller karaktärsbevis åberopade av åklagaren 
(Sundsvalls tingsrätt B 274-12, Halmstad tingsrätt B 699-11, Södertälje tingsrätt B 192-13). 

156 Södertälje tingsrätt B 192-13. 
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I princip samtliga fall ovan som berör karaktärsbevis, även inkluderat HD:s praxis, är mål 

som inbegriper våld, sexuellt våld eller hot, utövat av män mot kvinnor. Mål som i högre grad 

utgöras av utsagemål eller ”ord-mot-ord”-situationer. 

 

I Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:13 analyserar Åklagarmyndigheten bevisföringen i 289 

lagakraftvunna domar och totalt 372 åtalspunkter rörande sexualbrott under 2005 och 2006. 

Utredningen fann att åklagare åberopat totalt 785 bevispersoner under dessa processer och att 

fem (0,5 procent) av dessa utgjort vad åklagarmyndigheten klassificerat som karaktärsvittnen. 

Utredning fann också att av försvarets totalt 200 åberopade bevispersoner så utgjorde 21 av 

dessa (10,5 procent) karaktärsvittnen. I rättsPM:et angavs att av totalt 25 karaktärsvittnen, var 

det endast 4 procent som omnämnts i domen.157 Det är viktigt att notera att endast vittnen 

anges som ”karaktärsvittnen”. Det kan mycket väl tänkas att den tilltalade i partsförhör läm-

nar karaktärsbevis om målsäganden eller vittnen, eller att målsäganden lämnar sådana uppgif-

ter om den tilltalade. Detta har i praktiken samma effekt som om uppgifterna lämnats av ett 

vittne. Sådana utsagor skulle eventuellt kunna ha avbrutits och avvisats av domstolen i enlig-

het med reglerna om materiell processledning i RB 46:4, och frågor som rör detta skulle även 

kunnat ha avvisats i enlighet med RB 36:17. 

 

Av Brottsförebyggande rådets statistik framkommer att 92 procent av alla åtal leder till fäl-

lande dom.158 Dock framkommer i studier att motsvarande siffra i våldtäktsåtal är betydligt 

lägre och 2012 var denna siffra endast 64 procent.159 Alltså kan vi se att det, i vart fall när det 

gäller våldtäktsmål, i högre grad tycks handla om, ur bevishänseende, svårbestämda fall eller 

”marginalfall”, där forskningen visar att karaktärsbevis har större inverkan än annars. Återi-

gen kan erinras att det tycks vara sådana fall där det är vanligare med ord-mot-ord situationer 

eller ”utsagemål”. 

 

Det förekommer också att underrätterna behandlar tidigare brottslighet hos tilltalade under 

begreppet modus operandi och att åklagare åberopar tidigare domar, eller promemorior rö-

                                                
157 Det är oklart vad som menas med omnämns, det måste här avses omnämns i domskälen.  
158 Denna statistik går att få fram genom att studera utdrag om ”Domslut i tingsrätt efter påföljd och påföljds-

kombinationer" som nås i digital form på BRÅ:s hemsida. Siffran 92 procent gäller för året 2012, samma 
siffra gäller även för året 2014. Notera dock att det rör sig om domslut i tingsrätt. 

159 Olsson, Frida, Strukturerad bevisvärdering eller ren gissningslek? En studie av tingsrätternas bevisvärdering 
vid våldtäkt år 2012, examensarbete i juridik, Lunds universitet, 2013. 
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rande likheter mellan tidigare brott begångna av den tilltalade.160 Här kan särskilt nämnas  

Hovrätten i västra Sveriges avgörande B 1492-13, där rätten i sina domskäl kommenterar att 

åklagaren har åberopat tidigare domar där den tilltalade fällts för brott: 

 
Åklagaren har åberopat dessa domar till stöd för att J.T. inte är främmande för den typ av mo-

dus operandi som nu är aktuell. Enligt hovrättens mening har en sådan omständighet mycket 

begränsad betydelse för bedömningen av skuldfrågan. En sedvanlig bevisvärdering ska göras 

för varje åtalspunkt för sig. 

 
4.2 Förarbetsuttalanden ”obiter dictum” 
Anledningen till att dessa förarbetsuttalande redogörs för under detta kapitel, och inte i sam-

band med genomgången av de aktuella lagrummen, har redogjorts för i metodavsnittet ovan. 

 
I ett flertal offentliga utredningar rörande sexualbrottslagstiftning förekommer uttalanden som 

anger att generell bevisning om målsägandens allmänna karaktär är något som i regel inte bör 

tillåtas.161 Detta skulle kunna beskrivas som ”obiter dictum”-uttalanden. Att förarbeten är en 

rättskälla kan knappast ifrågasättas, men det är oklart i vilken mån en straffrättslig offentlig 

utredning kan ha bäring på tolkningen av processuella regler. Det tåls ändå att nämnas att i 

proposition om en ny sexualbrottslagstiftning162 angavs att: 

 
Mot denna bakgrund är det viktigt att rättsprocessen genomförs på ett korrekt och lyhört satt. 

Ett led i detta är att se till att rättsprocessen inte glider in på̊ frågor om offrets allmänna livsfö-

ring som saknar betydelse för prövningen av antalet. Domstolen har enligt rättegångsbalken en 

skyldighet att se till att inget onödig dras in i målet. Vidare skall rätten vid förhör avvisa frågor 

som uppenbart inte hör till saken eller som är förvirrande eller på annat sätt otillbörliga. 

 

Av förarbeten till sexualbrottslagstiftning framkommer alltså en vilja att begränsa uppgifter 

om målsägandes generella karaktär och alltså avvisa denna. Detta går i viss mån tvärt emot 

den restriktivitet som finns rörande avvisande av bevis i rättegångsbalkens förarbeten och 

HD:s praxis. 

 

                                                
160 En sökning på rättsdatabaserna Zeteo och Karnov identifierade ett stort antal mål som berör bevisning om 

modus operandi åberopade av åklagare och som i vissa fall berörs av rätten i domskäl, se t.ex. Eskilstuna 
tingsrätts B 2791-14, Västmanlands tingsrätt B 6769-10, bifogad stämningsansökan i Gävle tingsrätts i mål B 
968-13, Kalmar tingsrätt B 2761-12. 

161 Prop. 2004/05:45 s. 21 och SOU 2001:14 s. 137, SOU 2010:71 s. 211. 
162 Prop. 2004/05:45 s. 21. 
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4.3 Doktrinuttalanden om användningen av karaktärsbevisning och utta-
landen de lege ferenda 

Anledningen till att dessa uttalanden redogörs för under detta kapitel är inte för att författaren 

anser att dessa är svaga, eller icke-auktoritativa. Däremot behandlar doktrinuttalanden nedan 

främst den faktiska användningen av karaktärsvittnen och karaktärsbevis, och främst uttalan-

den de lege ferenda, alltså uttalanden som inte rör gällande rätt.  

 
Kort efter HD:s avgörande NJA 2007 s. 547 så kommenterade Nordh och uttryckte att det 

verkar ha varit en allmän inställning bland advokater att karaktärsvittnen inte var tillåtna. 

Nordh angav att han aldrig varit med om, eller aldrig hört talas om att någon invänt mot att en 

part åberopar bevisning för att bättre kunna bedöma tillförlitligheten av de uppgifter som ett 

vittne lämnar. Nordh ansåg att det är en självklarhet att sådana bevis måste tillåtas. Nordh 

angav att det dessvärre är mindre vanligt att rätten i sina domskäl faktiskt redovisar vilka fak-

torer som de tagit hänsyn till vid en trovärdighetsbedömning, vilket gör att dessa vittnens be-

tydelse för bevisvärderingen kanske inte framkommer i domskäl.163 

 

Diesen anger mot bakgrund av NJA 2007 s. 547 att presumtionen måste vara att av försvaret 

begärda bevis ska tillåtas.164 Han anger att allt som direkt kan ha påverkat den åtalade gär-

ningens utförande och förlopp bör kunna vara med i processmaterialet, men inte sådana om-

ständigheter vars eventuella inverkan rätten saknar kapacitet att överblicka och analysera.  

Diesen anger att en den lösning HD valt till viss del är rimlig. Även perifera bevis kan behöva 

tillåtas eftersom det är lättare att bedöma värdet av dessa bevis när de väl förebragts. Som kri-

tik anför han att problem kan uppstå när syftet med sådan bevisning är att förhala processen, 

eller svärta ner målsäganden och att processerna kan tyngas ner av bevisning som inte är rele-

vant. Detta kan göra det svårare för rätten och särskilt nämndemän att skilja mellan kärna och 

periferi. Han anger att om HD:s ställningstagande får genomslag i praxis, så kan rättsproces-

sen för målsägande i sexualbrottmål komma att gestalta sig som en veritabel skärseld och att 

om HD står fast vid sin nuvarande linje, bör lagstiftningen stramas upp. I vart fall borde den 

etiska dimensionen av karaktärsvittnen och att tillåta alltför perifera bevis diskuteras vidare. 

Diesen hänvisar till förarbeten rörande sexualbrott och menar att ordförandes ansvar att avvisa 

otillbörliga frågor bör nyttjas i högre utsträckning. Han menar även att eftersom nya frågor i 

                                                
163 Nordh, Robert, Karaktärsvittnen - onödig eller relevant bevisning? i Spridda tankar, Iustus Förlag AB, Upp-

sala, 2008. 
164 Diesen, HD tillåter karaktärsbevis, s 89. 
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förhör utanför förhörstemat kan avvisas med hänvisning till den allmänna avvisningsregeln i 

RB 35:7, så bör även omvänt, bevis överlag kunna avvisas med hänvisning till 36:17 och 

stadgandet att otillbörliga frågor ska avvisas. Han anger att om det ställs ingående frågor rö-

rande målsägandes privatliv, bör åklagare, målsägandebiträde och till och med domare också 

tillse att tilltalade ”blir föremål för motsvarande granskning (när det gäller exempelvis sexual-

syn, sexualvanor, attityder och lögner)”. 165  

 

Det kan kort konstateras att Nordh och Diesen har olika uppfattningar om betydelsen och till-

låtligheten av karaktärsbevis. Där Nordh menar att det borde vara en självklarhet att sådana 

bevis tillåts, är Diesen tvärtom mycket kritisk till detta. 

 

4.4 JO-beslut 
Nedan behandlats ett antal JO-ärenden som berör karaktärsbevis.166 Avgörandena är relativt 

gamla, men är några av de få fall där frågan om tillåtligheten av uppgifter om tilltalades och 

vittnens tidigare brottslighet berörs, och är därför av intresse. 

 

I JO 1963 s. 71 hade en advokat klagat till JO angående en åklagares agerande i samband med 

en hovrättsförhandling rörande dråp. I slutskedet av förhandlingen åberopade den tilltalade 

genom sitt ombud ett vittne, till styrkande av att han hade alibi vid dråptillfället. Åklagaren 

gjorde efterforskningar rörande vittnet, och begärde även ut utdrag ur kriminalregistret. Där 

framkom att vittnet 17 år tidigare dömts för brott, och i samband med sinnesundersökning 

bedömts som ”konstitutionell psykopat med benägenhet för osannfärdighet och rättshaveri”. 

Åklagaren redogjorde för den informationen under huvudförhandlingen. Tilltalads advokat 

klagade till JO och ifrågasatte om åklagarens agerande mot bakgrund av åklagarens lagstad-

gade objektivitetsplikt. Advokaten ifrågasatte om sådan bevisning var tillåten enligt gällande 

rätt och menade att om så var fallet, så borde en lagändring initieras. Han anförde att vittnet 

kontaktat honom självmant, att vittnet friskförklarats och nu var utbildad ingenjör och att 

åklagarens agerande i förlängningen kunde leda till att färre personer vågade vittna i domstol. 

                                                
165 Diesen, HD tillåter karaktärsbevis, s 98. Mycket uppmärksammat blev ett agerande från en advokat under en 

rättegång rörande våldtäkt, när hon begärde att den tilltalade skulle redogöra för sina kalsonger. Enligt advo-
katen ifrågasattes detta av ordföranden, som ifrågasatte frågans relevans. Advokaten menade dock att detta 
var lika relevant som de frågor hennes klient hade fått om hennes underkläder. Se Svenska dagbladet, ”Ad-
vokat bad förövare beskriva sina kalsonger” publicerad 11 nov 2015 på Svenska dagbladets hemsida. 

166 Angående JO-besluts status som rättskälla, se Alexius-Borgström, Katarina, Om JO-ämbetets funktioner, FT 
2001, s. 41. 
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JO anförde att det inte fanns några hinder mot att förebringa bevisning om vittnen eller andra 

personers trovärdighet, men att detta inte var någon vanlig företeelse. Han anförde att det 

fanns starka skäl mot en ordning där bevis om tidigare brottslighet som berövats av vittnen 

lades fram med beaktande av den skada som kan vållas vittnet genom detta. Han anförde 

också att dylik bevisning i regel är av ringa värde men att det i undantagsfall kunde vara be-

fogat om exempelvis vittnet tidigare dömts för mened. JO anförde dock att åklagarens åtgär-

der i detta fall var väl befogade och inte borde föranleda kritik och inget heller motiverade ett 

ingripande i syfte att få till en lagändring. 

 

I JO 1966 s. 53 hade en advokat klagat till JO över häradsrättens åtgärder i samband med en 

huvudförhandling. Tilltalad stod åtalad för mord på sin hustru. Häradsrätten hade tillåtit be-

visning som innefattade uppgifter om att den tilltalade hade gjort sig skyldig till ett dråp som 

inträffat 27 år tidigare, men som nu var preskriberat. Uppgifterna kom från en person som 

sade sig veta att tilltalads hustru skulle ha tvingats ge tilltalad alibi för mordet som skett 27 år 

tidigare. Advokaten menade att förfarandet att införa bevisning om ett preskriberat brott var 

otillbörligt och skandaliserande. JO anförde att frågan om tidigare brottslighet som bevisning 

inte ställts under debatt i praxis eller litteratur, men hänvisade till ett uttalande av Maths 

Heuman. Heuman hade uttryckt att åklagaren i till exempel mål om ansvar för homosexuell 

otukt för stärkande av åtalet torde få framlägga bevisning om att den tilltalade tidigare begått 

straffbelagd men numera preskriberad homosexuell otukt.167 JO anförde att det aktuella fallet 

var komplicerat men menade att uppgifterna var av relevans. Uppgifterna kunde nämligen 

förklara att den tilltalade hade ett motiv till att mörda sin hustru för att förhindra henne från 

att avslöja att hon falskeligen gett honom alibi. Det faktum att bevisningen innefattade uppgif-

ter om ett preskriberat brott som till viss del var skandaliserande fick därför i sammanhanget 

accepteras. Häradsrättens åtgärd att tillåta bevisningen föranledde därför inte någon kritik från 

JO:s sida. 

 

JO:s beslut 1968 s. 40 rörde en förhandling beträffande ekonomisk brottslighet. I samband 

med förhör med tilltalad frågade hovrättens ordförande om den tilltalade möjligtvis var 

samma person som figurerade ett 14 år gammalt avgörande som refererats i Nytt juridiskt ar-

kiv. Tilltalad bekräftade att så var fallet. Detta föranledde att den tidigare brottsligheten blev 

processmaterial. Tilltalads advokat menade att detta var en skandaliserande och otillbörlig 
                                                
167 Heuman, Maths, Brottets beivrande, Wahlström och Widstrand, Stockholm 1952. 
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åtgärd från rättens sida. JO hänvisade till sitt avgörande från 1966 ovan och anförde att stor 

urskiljning måste företas innan uppgifter om tidigare brottslighet ska tillåtas läggas fram. Han 

anförde även att det var olämpligt att från rättens sida ingripa i förhöret på så sätt som skett. 

Han anförde även att det starkt kunde ifrågasättas om inte ordförandes åtgärd borde ha före-

gåtts av överläggning mellan rättens ledamöter. Han anförde att skälen för att beröra den tidi-

gare brottsligheten kunde ha framstått som mer motiverad för rätten vid tillfället när frågan 

ställdes och att detta inte framkommer av utläsandet av hovrättens domskäl. Han anförde 

också att förevarande frågor generellt innehöll stort utrymme för olika bedömningar. JO ansåg 

inte att ordförandes agerande motiverade någon åtgärd från JO:s sida. 

 

JO:s beslut 1979/80 s. 422 rörde ett beskattningsärende. Skatteverket hade vägrat ett avdrag i 

ett bolag för en kontant utbetalning till en revisorskonsult. Skatteverket menade att utbetal-

ningen istället hade gjorts till bolagets ägare och att därför skulle beskattas som lön hos bola-

gets ägare. Bolaget och ägaren åberopade vittnen till styrkande av att kontant utbetalning hade 

skett till konsulten. Länsskatterätten avslog begäran om muntlig huvudförhandling, med hän-

visning till att skatteprocessen främst var ett skriftligt förfarande. JO anförde i sitt beslut kritik 

mot länsskatterätten och uttalade att det var anmärkningsvärt att länsskatterätten hade nekat 

muntlig huvudförhandling och hänvisade i sin argumentation bland annat till RB 35:7 och då 

gällande förvaltningsrättsliga bestämmelser. JO angav att länsskatterättens vägran var an-

märkningsvärd mot bakgrund av att rättens avgörande gått bolaget emot just på grund av bris-

tande bevisning från bolagets sida rörande de omständigheter som de åberopade vittnena hade 

kunnat förväntas uttala sig om vid en muntlig huvudförhandling. 

 

Av JO:s beslut framgår att åklagare och rätten bör vara restriktiv med att beröra uppgifter om 

vittnens eller tilltalades tidigare brottslighet även om det inte finns ett formellt förbud mot att 

göra det.  

 

4.5 God advokatsed och karaktärsbevis ur ett ombudsperspektiv 
I boken Advokaten i brottmålsprocessen berör Borgström kort frågan om karaktärsbevis ur ett 

försvararperspektiv. Han anger att: 

 
Många klienter vill också åberopa s.k. karaktärsvittnen, d.v.s. personer som kan intyga att det 

vore främmande för den åtalade att begå den åtalade gärningen. Hur gör man om klienten insi-

sterar på att försvararen ska åberopa ett vittnesförhör som hon bedömer som meningslöst? 

Visst kan man upplysa klienten om att vittnesmålet kommer att avvisas eftersom domstolen 
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sannolikt kommer att anse att det saknar betydelse för bedömningen av målet. Om klienten 

vidhåller att vittnet ska höras kan advokaten, om hon anser det fullständigt meningslöst, med 

hänvisning till de advokatetiska reglerna försöka frånträda uppdraget genom att begära sitt ent-

ledigande som offentlige försvarare.168 

 

Han konstaterar dock att många försvarare i flera fall är ”lite väl snabba” att avfärda förslag 

på karaktärsvittnen eftersom det ”inte är formellt förbjudet”.169 

 
Av rättegångsbalkens regler, bland annat RB 8:4, framkommer att advokater lyder under god 

advokatsed. Vägledande regler om god advokatsed står framför allt att finna i Advokatsam-

fundets publikationer och beslut i disciplinärenden. I regelverket om god advokatsed finns 

bestämmelser som kan tänkas ha en inverkan när ombud beslutar att åberopa, eller underlåta 

att åberopa, karaktärsbevis eller karaktärsvittnen. I Advokatsamfundets vägledande regler om 

god advokatsed framgår bland annat att: 

 
6.3.2 En advokat får inte om ett vittne eller annan lämna nedsättande uppgifter eller göra 

kränkande eller förklenande uttalanden, om det inte i den aktuella situationen ter sig försvarligt 

för att ta tillvara klientens intressen.170 

 

Advokatsamfundets disciplinnämnd har vid ett flertal tillfällen berört frågan om uppgifter om 

part eller vittnes generella karaktär är lämpligt att beröra. I ett mål rörande olaglig vargjakt 

hade förvararen i sin plädering fört fram uppgifter om att polisens utredning var undermålig 

och oprofessionell. För att illustrera exempel på polisens bristande professionalism återgav 

försvararen hur polisen vid ett tillfälle, utan närmare undersökning, skulle ha avlivat en ska-

dad älgko. När det senare visade sig att älgkon inte alls var skadad, utan kalvade, skulle poli-

serna ha avlivat även kalvarna och därefter försökt bränna älgkon och kalvarna för att sedan 

gräva ner dem. Advokatsamfundens disciplinnämnd menade att förvararens påstående över-

skridit gränsen för det måttfulla och var ovidkommande och tilldelade honom därför en erin-

ran.171 

 

I ett annat disciplinärende angav disciplinnämnden att en advokat agerat utanför god advokat-

sed när han opåkallat och utan tillräcklig kontroll framställt påstående om att motparten kunde 
                                                
168 Borgström, Claes, Advokaten i brottmålsprocessen, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011 s. s. 59. 
169 Borgström, Claes, Advokaten i brottmålsprocessen, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011 s. s. 59. 
170 Vägledande regler om god advokatsed, reviderad senast december 2012, Advokatsamfundets hemsida. 
171 Bentelius, Lars, Agneklev, Kristian (red), God advokatsed, Advokatförlaget, Stockholm 1998 s. 15. 
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vara dömd för brott.172 I tidigare disciplinärenden ansågs uppgifter från en advokat om att en 

läkare som var kallad som vittne i ett mål rörande klander av testamente, tidigare stått åtalad 

för fosterfördrivning var oförenligt med god advokatsed. I det aktuella fallet föranledde age-

randet dock ingen kritik från disciplinnämndens sida.173 

 

Ytterligare ett disciplinärende rörde en fråga som en försvarare ställt till målsägande under 

förhör, som inbegrep uppgifter om att denna varit åtalad för brott tidigare. Frågan hänförde 

sig till ett femton år gammalt åtal för människorov där målsäganden sedermera blivit frikänd. 

Disciplinnämnden menade att syftet med att ifrågasatta målsägandes trovärdighet inte rättfär-

digade den kränkande frågan.174 I ytterligare ett ärende angav disciplinnämnden att en uppgift 

under förhandling från en advokat som inbegrep att motpart vid ett annat tillfälle dömts för 

mened inte stred mot god advokatsed.175 

 

4.6 Terapeutisk juridik och karaktärsbevis 
Det råder delade meningar om vad som är syftet med straffprocessen. Lindbom har bland an-

nat angett att straffprocessens syfte har pendlat från att vara främst konfliktlösande, till att i 

samband med införandet av nya rättegångsbalken fokusera på brottsbekämpning. 176 Diesen 

menar att straffrätten främst är repressiv i det att dess syfte är att bestämma sanktion för förö-

vare.177 Att se straffprocessen ur ett reparativt perspektiv är dock inget främmande.178 Ett tyd-

ligt sådant syfte från lagstiftarens sida finns till exempel i medlingsinstitutet i lag (2002:445) 

om medling vid brott. Även det nya brottsofferdirektivet betonar straffprocessens reparativa 

funktion. Diesen förordar även synen på att straffprocessen utöver dess repressiva funktion 

även bör utgöra ett terapeutisk verktyg.179 Att processen i sexualbrottsmål kan orsaka sekun-

där viktimisering har även berörts av Sexualbrottsofferutredningen.180 Det går därför inte att 

frångå att det vid bedömningen av vad som kan och bör tillåtas under straffprocessen, så kan 

de motiv som nu nämnts finnas i bakgrunden, trots att de inte direkt uttryckts i någon av de 

                                                
172 Bentelius, Lars, Agneklev, Kristian (red), God advokatsed, Advokatförlaget, Stockholm 1998 s. 383. 
173 Tidskrift för Sveriges advokatsamfund, 1953, s. 36. 
174 Peyron, Claes, Supplement till Advokatetik – En praxisgenomgång, Sveriges Advokatsamfund, Stockholm, 

2011 s. 16. 
175 Advokatsamfundets disciplinnämnds beslut den 2006-09-20. Se Advokatsamfundens register över disciplinä-

renden som finns tillgänglig på Advokatsamfundets hemsida. 
176 Lindbom, Per Henrik, SvJT 1999. s 624. 
177 Diesen C., Terapeutisk juridik, 1 u. Liber, Stockholm, 2011 s. 221. 
178 Se t.ex. Kaldal, Parallella processer, s. 45.  
179. Se Diesen C., Terapeutisk juridik, 1 u. Liber, Stockholm, 2011. 
180 Ju 2004:1. Anmälan och utredning av sexualbrott. Förslag på̊ förbättringar ur ett brottsofferperspektiv s. 63ff. 
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starkare rättskällorna. Detta skulle kunna tänkas ske för att tillåta negativa karaktärsbevis från 

målsägandes sida som kanske inte är relevanta i skuldfrågan för att tillgodose ett sådant tera-

peutiskt intresse. Det skulle också kunna tänkas att vissa uppgifter avvisas för att undvika se-

kundär viktimisering av målsägande. 

 
5 Analys och diskussion 
5.1 Avvisning av bevis – generellt 
Rättegångsbalkens språkliga innehåll läst tillsammans med förarbeten, lagkommentarer och 

särskilt HD:s avgöranden från 2007 innebär att rätten måste vara mycket restriktiv i att avvisa 

bevisning enligt den allmänna avvisningsregeln i RB 35:7. Vid minsta tvekan ska rätten tillåta 

bevisningen. I princip samtliga av ovan behandlade starka rättskällor pekar i en enhetlig, tyd-

lig riktning. Domstolen bör som huvudregel tillåta alla bevis åberopade av tilltalad. Finns det 

någon som helst tvekan om huruvida det åberopade beviset kan ha ett värde, så ska det efter-

forskas vad beviset avser att styrka och återstår då minsta tvekan ska beviset tillåtas. När det 

gäller bevis åberopad av annan än tilltalad, finns det inget som direkt tyder på att rätten ska 

vara mindre eller mer restriktiv i vad som tillåts. 

 

Det framgår också vid studier av praxis, att det från rättens perspektiv måste anses riskfyllt att 

avvisa bevisning. Det föreligger en stor risk att ett avvisande av bevis som åberopats för att 

motbevisa vad åklagaren gör gällande, i efterhand riskerar att uppfattas som inkonsekvent. 

Detta åskådliggörs i exempelvis Europadomstolens avgörande Jerusalem mot Österrike, NJA 

2007 s. 547, JO:s beslut 1979/80 s. 422 och principerna i Dombo Beheer mot Nederländerna. 

Vidare framgår det vid studier av Europarättspraxis att Europakonventionen främst gör sig 

gällande när resultatet av en viss åtgärd (att tillåta eller avvisa bevis) leder till en obalans mel-

lan parter, eller när resultatet leder till att tilltalad i alltför hög grad begränsas i sin möjlighet 

att försvara sig. Det är överlag svårt att dra några generella slutsatser från Europadomstolens 

praxis, mer än att det krävs ett helikopterperspektiv vid bedömningen av vad som ska avvisas 

eller tillåtas. Bedömningen ska ske oberoende av huruvida ett avvisande är tillåtet enligt den 

rent nationella regleringen eller inte. I fallet Judge mot Storbritannien visade dock Europa-

domstolen en hög acceptans för att avvisa bevis utan att det ansågs kränka rätten till en rättvis 

rättegång. 

 

Ur ett processekonomiskt perspektiv kan det vara olämpligt att tillåta bevisning som inte 

kommer ha någon inverkan. Samtidigt måste det, ur ett processekonomiskt perspektiv, anses 
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än värre om det senare fattas ett beslut att tillåta bevis och att detta leder till att målet återför-

visas. Möjligtvis skulle det i tingsrätten kunna finnas en större möjlighet att avvisa bevis av 

ringa värde. Om detta beslut överklagas, skulle det kunna tänkas att ett sådant felaktigt beslut 

kan avhjälpas i hovrätten. En sådan argumentation strider dock till viss del mot instansord-

ningens princip och att tyngdpunkten för processen bör ligga hos tingsrätten.  

 

Det framgår vid närmare studier att de tre första punkterna i den allmänna avvisningsregeln i 

RB 35:7 tar sikte på olika förhållanden som medför att bevis bör avvisas. Det är dock inte 

alltid enkelt att utläsa vilken punkt parter eller rätten stödjer sin argumentation eller sitt beslut 

på, eftersom det inte alltid hänvisas till en specifik punkt. Dessutom kan vissa bevisuppgifter 

tänkas vara både ”obehövliga”, ”uppenbart utan verkan” eller ”utan betydelse” och därför om-

fatta flera av grunderna för avvisning. Även om det måste anses klart att de skilda punkterna 

tar sikte på olika typfall så verkar det som om gällande rätt behandlar punkt 1-3 som en hel-

het. Domstolarna tycks ofta ha det synsättet. Även kommentarerna av Gärde och Fitger samt 

Karnovs lagkommentar författad av Peter Borgström har en sådan utgångspunkt. Denna hel-

hetssyn bidrar dock till en ”rundgång” som gör att distinktionen mellan punkterna i än högre 

grad suddas ut.  

 

Det hade kanske varit bättre att utforma den allmänna avvisningsregeln i RB 35:7 så att den 

direkt beskriver det materiella innehåll de specifika punkterna avsåg att ha vid regelns till-

komst. Istället för att använda den relativt intetsägande formuleringen i den andra punkten, att 

beviset kan avvisas om det ”inte behövs”, skulle regleringen kunna utformas så att det istället 

anges att beviset kan avvisas ”om det som beviset avser styrka är ostridigt eller redan styrkt”. 

Istället för formuleringen i tredje punkten att ”beviset uppenbart skulle vara utan verkan” så 

skulle formuleringen ”om beviset uppenbart inte kommer ändra det totala värdet av den om-

ständighet som beviset avser styrka” kunna användas. Då hade en djupdykning i förarbeten 

inte varit nödvändig och distinktionen hade varit tydligare. Att en sådan noggrann studie av 

dessa punkters innehåll faktiskt skulle företas i den praktiska rättstillämpningen förefaller 

också tveksamt ur perspektivet faktiskt gällande rätt. Har rättstillämparen tid och tillgång till 

rättskällorna i sådan grad att det kan göras en distinktion mellan de olika punkterna? Spelar 

det någon roll, i praktiken, vilken grund som åberopas? Kan det tänkas att rättens parter och 

ombud har tid att göra den distinktion som inte ens HD klargör och som inte heller framgår av 

Karnovs och Zeteos lagkommentarer?  

 



 
60 

5.2 Tillåtligheten av karaktärsbevis – specifikt 
Under beredningen av rättegångsbalken fördes konkreta diskussioner i vilken mån karaktärs-

bevis i form av uppgifter om vittnens, målsägandes och tilltalades generella trovärdighet 

skulle tillåtas. Det ansågs att sådan bevisning generellt sett inte skulle vara förbjuden och 

endast chikanerande bevisning skulle avvisas. Det står dock inte helt klart huruvida chikane-

rande bevisning, som också har ett bevisvärde, bör kunna avvisas på denna grund eller inte. 

Det finns inte någon ”otillbörlighetsgrund” i den allmänna avvisningsregeln i RB 35:7 som 

det finns i RB 36:17. I RB 36:17 ges rätten en möjlighet att avvisa frågor som är otillbörliga. 

Gärde har uttryckt att bevis som huvudsakligen åberopas i chikanerande syfte kan avvisas i 

enlighet med RB 35:7. Senare praxis ger dock inte stöd för en sådan tolkning.  

 

Diesen har uttalat att frågor under förhör bör behandlas som bevis analogt, i enlighet med 

NJA 2006 s. 520. Därför torde också bevis kunna avvisas på samma grunder som frågor under 

förhör, alltså när de är otillbörliga. Det är en mycket rimlig lösning, men en relativt långtgå-

ende tolkning. Det är därför tveksamt om en sådan slutsats kan anses utgöra gällande rätt ur 

ett rättsdogmatiskt perspektiv.  

 

Nordh har angivit att avvisande av karaktärsbevis inte utgör ett stort problem, eftersom dessa i 

regel godtas utan invändningar. Det faktum att HD enbart under 2007 behandlade två sådana 

fall, och att det även är en fråga som inte är helt ovanlig i praxis, talar emellertid för att det 

skapar en del problem i rättstillämpningen.  

 
Vad gäller tillåtligheten av uppgifter om tilltalads vandel eller tidigare brottslighet så är frå-

gan om vad som bör tillåtas, i teorin, okomplicerad. Återigen torde huvudregeln i enlighet 

med lag, förarbeten och lagkommentarer vara att avvisande av sådan bevisning utgör ett un-

dantag. Kan bevisningen ha något värde så ska den tillåtas. Det kan dock tänkas att det i högre 

grad finns skäl att inte tillåta bevisning rörande just den tilltalades karaktär. Det framkommer 

i förarbeten att de skäl som fanns, och fortfarande finns i utländsk rätt, syftade till att undvika 

att främst lekmannadomare skulle bli påverkade av uppgifter om tilltalads vandel. Det fram-

kommer också att dessa skäl inte ansågs tillräckligt starka för att genom regleringar förhindra 

sådana uppgifter under processen eller när de presenteras i samband med utredningen inför 

påföljdsbestämning. Frågan om sådana uppgifter ska tillåtas behandlas dock inte specifikt i 

doktrin eller praxis, med undantag för Westbergs artikel rörande uppgifter om tidigare brotts-

lighet som ”knölargument”, utan diskussionen rör främst bevisningens värde. Om beviset kan 
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anses ha ett värde ska den tillåtas. Eftersom många ändå menar att tidigare brottslighet kan ha 

en relevans, så måste huvudregeln vara att sådana uppgifter ska tillåtas. Här blir frågan om en 

otillbörlighetsbedömning indirekt aktuell. Är det tillbörligt av en åklagare att åberopa sådan 

bevisning? Kan ett sådant agerande ligga utanför åklagarens objektivitetsplikt? Av JO:s praxis 

framgår att det i regel inte är lämpligt att beröra sådana uppgifter, men JO har sällan riktat 

kritik mot åklagare eller domstolar som nyttjat sådan bevisning. Av Advokatsamfundets 

praxis kring god advokatsed framgår en mer restriktiv syn på vad som bör tillåtas än vad som 

framgår av rättegångsbalkens reglering och HD:s praxis. Både JO:s praxis och god advokat-

sed uttrycker vad som skulle kunna beskrivas som  ”fair play”. Bara för att det inte är förbju-

det att nyttja en viss bevisföring, är det inte samma sak som att det är lämpligt. 

 

I litteraturen anförs ofta att en åklagare kan åberopa kriminalregistret för att visa den tilltala-

des tidigare brottslighet och därmed styrka att den tilltalade även har begått den aktuella gär-

ningen. Detta är i vissa fall poänglöst. Rätten tar nämligen ex officio upp sådant under 

personaliautredningen. Om det rör äldre brottslighet är det dock inte säkert att den tidigare 

brottsligheten berörs, eftersom rätten endast ska redogöra för det som är av betydelse vid på-

följdsbestämningen och sådan ”äldre” brottslighet är inte alltid relevant. Det finns dock en 

viss konsensus om att tidigare brottslighet som innefattar ett väldigt specifikt ”modus ope-

randi” kan tillmätas ett högt bevisvärde. Dock borde det krävas att ett sådant modus är nå-

gorlunda distinkt och utmärkande. Åberopar åklagaren tidigare brottslighet för att styrka mo-

dus operandi, bör detta alltså tillåtas såvida det inte rör sig om generell brottslighet utan några 

konkreta likheter med den aktuella gärningen. 

 

Det kan tänkas att Europakonventionens betydelse i sammanhang där karaktärsbevis läggs 

fram till nackdel för den tilltalade gör sig gällande i omvänd riktning. Finns det, utifrån ett 

Europarättsligt perspektiv, skäl att i lägre utsträckning än vad som nu anses tillåtet beröra till-

talads tidigare brottslighet och dåliga karaktär? I och med avgörandet i McGyll mot Storbri-

tannien finns det ett visst stöd för en sådan argumentation, dock torde det krävas att det är 

mycket allvarlig, skadlig och ovidkommande information. 

 

Ett exempel på när avvisning av bevis skulle kunna tänkas vara mindre problematisk är när 

motparten ändå har vitsordat den omständighet som det åberopade beviset avser att styrka. I 

brottmål är dock inte rätten bunden av sådana vitsordande. Även om en part medger, eller er-

känner det faktum som det åberopade beviset avser att styrka, är det i praktiken ändå kompli-
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cerat. I NJA 2007 s. 547 menade hovrätten bland annat att de vittnen som den tilltalade hade 

åberopat för att styrka att målsäganden var ”mytoman” inte var nödvändig, bland annat ef-

tersom målsägande själv medgivit att hon i vissa sammanhang hade svårt med sanningen. 

Varför behövdes då vidare bevisning om detta? Målsäganden hade redan erkänt att hon vid 

vissa tillfällen ljugit. Uppenbarligen hade bevisningen ändå en inverkan i det aktuella målet. 

När målet senare återupptogs i hovrätten så ändrade de nya bevisuppgifterna rättens bedöm-

ning av målsägandes trovärdighet så pass mycket att det ledde till ett domslut med motsatt 

innehåll. Med facit i hand hade det alltså varit rätt beslut att direkt i hovrätten tillåta de åbero-

pade vittnena. 

 

NJA 2007 s. 547 skulle kunna tas som en intäkt för det rent olämpliga i att avvisa av tilltalad 

åberopad bevisning. I det efterföljande NJA 2007 N 64 tillät emellertid HD av hovrätten avvi-

sade vittnesförhör som rörde målsägandes trovärdighet och även sexualliv. De åberopade vitt-

nena berättade om hur målsäganden hade haft sex, ljugit, rökt cigaretter och druckit alkohol 

samt misskött skolan. För de unga målsägandena måste det ha varit mycket svårt att få sådan 

information redogjord för i rätten. Det framgår mellan raderna också att målsäganden kom 

ifrån en familj med traditionella värderingar och där sådana uppgifter i än högre grad var chi-

kanerande. I det av HD återförvisade målet var hovrätten också tydlig med att denna informat-

ion var irrelevant och inte hade inverkat på deras bedömning. I detta läge hade det, med facit i 

hand, varit rätt beslut att avvisa vittnena.  

 

Det kan konstateras att det bevisteoretiska värdet av uppgifter från ett vittne som berättar om 

målsägandes generella trovärdighet är oklart och, om något, mycket lågt. Vilket värde har ett 

vittnesmål från en person som troligtvis har någon form av vänskapsrelation till den tilltalad 

och berättar om målsägandes tidigare lögner? Det skulle enligt ovan berörda bevisteoretiska 

modeller kunna ses som en ursprungssannolikhet som ska beaktas med stor försiktighet. De 

åberopade vittnena i de två fallen från 2007 hade avvisats i underinstanser eftersom de ansågs 

ha ett begränsat värde. NJA 2007 s. 547 och NJA 2007 N 64 visar svårigheterna med sådana 

bedömningar. Ställt mot varandra visar de två fallen den komplexa situation rätten hamnar i 

när det gäller perifer bevisning. Med facit i hand, i den försåtliga efterklokhetens ljus, är det 

lättare att avgöra bevisets värde. Men det är inte den situation som rätten befinner sig i när 

beslutet ska fattas och det finns därför starka skäl att inte ha en restriktiv reglering. På samma 

gång visar de psykologiska mekanismerna som behandlats ovan att det finns risker med att 

vara alltför tillåtande (detta behandlas utförligare nedan). 
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I förarbeten obiter dictum samt i litteraturen framkommer att det finns en farhåga att karak-

tärsbevis utgör en risk för att processen blir skadlig för målsäganden, eller till och med en 

”veritabel skärseld”. I tidigare JO-fall framhävs ofta den skada som kan vållas den som får 

sådana uppgifter presenterade i rätten. Det borde därför finnas starka skäl för rätten att i högre 

grad bryta in i vittnesmål som berör en parts generella karaktär, som inte borde ha relevans ur 

ett juridiskt perspektiv och som dessutom är kränkande. Det framkommer att det även från 

EU:s håll uttryckts ett starkt intresse av att begränsa och skydda målsägande från att behöva 

svara på generella frågor om sitt privatliv. Det framkommer även att vissa frågor och uppgif-

ter, som troligtvis skulle vara tillåtet enligt gällande rätt, skulle kunna tänkas stå i strid med 

god advokatsed. Vissa av dessa rättskällor har dock ett jämförelsevis begränsat värde ur ett 

rättsdogmatiskt perspektiv. Det finns endast ett begränsat stöd i de starkare rättskällorna att ta 

sådan hänsyn. Där framhålls istället att främst bevis som enbart är kränkande kan avvisas. 

Sådana bevis skulle emellertid också kunna avvisas på den grund att de ändå torde sakna 

värde. Viljan att i mindre utsträckning tillåta uppgifter som är kränkande för målsäganden 

skulle kunna tänkas hämta sitt ursprung i utländska regleringar som förbjuder sådan bevis-

ning. Om en sådan ordning förekommer i utländsk rätt, varför kan vi inte ha en sådan möjlig-

het i svensk rätt? Europadomstolen har även angivit att en sådan ordning, eller snarare resulta-

tet av en sådan processuell ordning, inte står i strid med Europakonventions rätt till en rättvis 

rättegång.  

 

Här måste beaktas att sådan begränsning i bevisföringen i utländsk rätt motsvaras av en paral-

lell begränsning för bevis som rör tilltalads karaktär. Om svensk rätt ska gå denna väg och 

införa begränsningar rörande bevis om målsägandes karaktär eller ”undvika onödig utfrågning 

om brottsoffrets privata förhållanden som inte är relaterade till brottet”, som det uttrycks i 

brottsofferdirektivet, så måste detta ses utifrån en svensk processrättslig kontext. Det intresse 

som finns av att begränsa sådana frågor har helt klart fog för sig och det skulle därför kunna 

tänkas att det finns en lämplighet att i högre grad än nuvarande reglering tillåter, särskilt be-

gränsa bevisföring rörande målsägandes generella karaktär. Denna problematik är särskilt på-

taglig vid sexualbrottsmål. Om lagstiftningen ”stramas upp” för att skydda målsägande, borde 

detta dock tillämpas konsekvent och i enlighet med principen om equality of arms. I sådana 

fall borde det med samma motivering inte heller tillåtas att beröra den tilltalades karaktär, och 

då särskilt inte tidigare brottslighet eller vandel i övrigt. Det borde inte heller tillåtas att lägga 

fram karaktärsbevis rörande den tilltalades karaktär och därför även åligga ordföranden att 
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tillse att det i förhör även undviks frågor tilltalads karaktär generellt. Det bör även innebära att 

uppgifter om tidigare brottslighet som läggs fram i samband med personutredningen enligt 

RB 46:9 också bör begränsas, eller företas i en separat process. En sådan förändring skulle 

innebära stora förändringar i den svenska straffprocessen. 

 

En möjlig mellanväg finns dock i den nuvarande regleringen. När det gäller vittnesförhör har 

rätten genom den materiella processledningen i RB 46:4, RB 36:17 och RB 37:1 verktyg för 

att avvisa frågor som är otillbörliga och förvirrande. Även områden som avviker från förhörs-

temat kan avvisas med hänvisning till RB 35:7. Kanske skulle ett förtydligande av detta vara 

lämpligt. Detta skulle också medge att större hänsyn tas till brottsoffrets position och de repa-

rativa eller terapuetiska aspekterna av straffprocessen. Det är även en sådan ordning som före-

språkas av Diesen.  

 

5.3 Gällande rätt ur ett psykologiskt perspektiv 
Det kan tänkas vara en sak att acceptera en uppgift i teorin, men en helt annan att faktiskt 

lyssna på samma uppgift i ett vittnesmål. Här kan en viktig distinktion göras mellan bevisfö-

ring och bevisvärdering ur ett psykologiskt perspektiv jämfört med bevisföring ur ett rättsligt 

perspektiv. Att höra en målsäganden nämna att hon ibland har svårt att hålla sig till sanning-

en, är en sak. Att höra en annan person berätta om målsägandens faktiska lögner kan tänkas 

ha en betydligt större inverkan. Här kanske svensk rätt skulle ha viss nytta av ett angloameri-

kanskt synsätt på bevisföring: Att inte se bevis endast som en mekanisk bit inom bevisteorin 

som ska styrka ett visst bevisfaktum, utan som en del i en samlad kontradiktorisk process. Det 

går inte alltid att härleda exakt hur och på vilket sätt ett visst bevis kommer att inverka på rät-

tens bevisvärdering En jury är inte på samma sätt bunden i sin bevisvärdering, och kommer 

sannolikt inte att värdera bevis enligt bevisteoretiska modeller. Istället torde ombud och parter 

tvingas förlita sig på bevis och argumentation som i praktiken har visat sig ha en effekt. Detta 

kan vara anledningen till att det finns så mycket fler studier om olika faktorers inverkan på 

bevisvärdering inom angloamerikansk rätt. Nordh har även angivit att det finns ett problem 

med att rätten sällan redovisar vilka faktorer som faktiskt har inverkat vid bedömningen av en 

persons trovärdighet, vilket är ytterligare ett exempel på att karaktärsbevis kan ha en inverkan 

som sällan redovisas eller framkommer i domskäl, vilket gör att dess betydelse blir svår att 

studera. 
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I underrättspraxis, litteratur och JO:s uttalanden har även angivits att uppgifter om tilltalads 

tidigare brottslighet och karaktär bör behandlas med varsamhet när de väl tillåts. Det måste 

dock, mot bakgrund av de psykologiska aspekter som berörts, anses tveksamt om rättens aktö-

rer har en faktiskt möjlighet att göra en sådan distinktion. Europarätten kan här med fördel 

användas som analysverktyg. Europakonventionens stadganden är inte ”bundna” av nationella 

regler och fäster inte vikt vid vad som i formell mening utgör bevis eller inte, utan beaktar 

huruvida resultatet av en viss reglering får konsekvenser som strider mot Europakonvention-

en. Det framgår att karaktärsbevis enligt ovan berörda psykologiska mekanismer kan innebära 

vissa risker. Bland annat föreligger en risk för att rätten lägger alltför stor vikt vid en persons 

tidigare beteende för att förklara eller förstå den gärning som rätten sedermera har att ta ställ-

ning till. Det finns vidare risk för att rätten lägger för stor vikt vid personliga faktorer och att 

den tilltalade blir ”en person som utgör ett brott” och att det inte är ”en gärning som utgör ett 

brott”. Om processen blir alltför komplex så finns det en risk för att rätten förenklar besluts-

fattandet för att kunna hantera den stora mängden information. Den enkla förklaringen blir 

den korrekta förklaringen. 

 

Ett problem med beslutsfattande är att människor tenderar att ta till sådana enklare, snabbare 

sätt att tänka när informationen är omfattande eller komplex. Det behöver inte innebära att 

rätten fattar ett intuitivt beslut rörande hela bevisningen, men det skulle kunna tänkas att det 

inte finns möjlighet att väga varje beslut på ett sådant strukturerat sätt som krävs och att en-

skilda bevis således behandlas på ett mycket grunt och mer känslomässigt och instinktivt plan. 

Eller behandlas av ”System 1” som vissa kognitionsforskare skulle uttryckt det. Det tycks 

även vara något liknande Diesen menar när han anger att karaktärsbevis kan leda till att pro-

cessen ”tyngs ner” och att det blir svårare att skilja mellan kärna och periferi. Mot denna bak-

grund finns det skäl att både vara restriktiv och tillåtande gällande sådan bevisning. Det måste 

anses olyckligt om en person frias, där bevisen i stort talar för en fällande dom, men där allt-

för perifer bevisning komplicerar målet till en sådan grad att personen frias.  

 

Eftersom det råder så stor oenighet om vilket bevisvärde tidigare brottslighet kan och bör 

tillmätas, skulle det kunna vara lämpligare att istället diskutera denna fråga utifrån en proport-

ionalitetsprincip. Rent teoretiskt kan allt som åberopas inverka på rättens beslutandeprocess. 

Om en viss bevisning tillåts från en part, kan det därför vara relevant att i högre grad tillåta 

motsvarande bevisning från en annan part enligt principen om equality of arms, eller ”tit for 

tat” som det kallas i angloamerikansk rätt. Denna princip är dock problematisk i straffrätts-
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hänseende. Om tilltalad tillåts föra fram bevis som är chikanerande för målsäganden kan 

detta, naturligtvis, vara kränkande och orsaka psykisk skada. Om målsäganden eller åklagaren 

tillåts föra fram sådan bevisning om den tilltalade så kan resultatet vara ett fängelsestraff, som 

dessutom kan vara betydligt längre än om sådan bevisning inte hade tillåtits. Vikterna i våg-

skålarna är inte desamma för målsägande och tilltalad. Parterna har inte samma utgångsläge. 

Därför är ett sådant resonemang inte oproblematiskt. 

 

Ur Diesens studier framkommer att lagfarna domare i högre grad än lekmannadomare har ka-

pacitet att bortse från information som inte är juridiskt relevant. Dessutom visar studierna 

även att nämndemän har en hög grad av tilltro till lagfarna domare och därför tenderar att 

följa deras bedömning i bevisvärderingen. Detta skulle kunna betyda att risken att rätten på-

verkas av subjektiva felkällor inte bör överdrivas. Frågan i vilken utsträckning lagfarna do-

mare har kapacitet att bortse från sådana faktorer och felkällor är dock i högre grad obesvarad. 

Flertalet studier visar att även lagfarna domare påverkas av subjektivism och felkällor. Är det 

då rimligt att tro att lagfarna domare besitter Herkuleskrafter och inte påverkas av felkällor 

under processen? En sådan frågeställning behöver inte innebära kritik mot nämndemän eller 

lagfarna domare, utan ett konstaterade att även lagfarna domare är människor, som påverkas 

av psykologiska felkällor. En svårighet med att försöka undanröja denna problematik är att 

det i svensk rätt ofta förekommer att samma domare som ska ta ställning till vilken bevisning 

som ska avvisas, senare även deltar i huvudförhandlingen. I så fall har eventuell ”ovidkom-

mande information” redan kommit till rättens kännedom, även om den kanske inte behandlas 

under huvudförhandlingen.  

 

Det finns en inbyggd motsättning i rättegångsbalkens nuvarande reglering. Det påstås att vi 

har en fri bevisvärdering. Allt som förekommer under processen får beaktas, trots att det ej 

kan inordnas under bevismedel. Samtidigt påstås det att uppgifter om tilltalads tidigare brotts-

lighet i samband med påföljdsbestämning är skilda från processen för att inte ha en negativ 

inverkan på bevisvärderingen. Först medges alltså att allt som förekommer under processen 

får beaktas, men samma förarbeten menar att vissa uppgifter inte ska beaktas vid bedömning-

en av skuldfrågan. Ur ett Europarättsligt perspektiv går det att argumentera för att uppgifter 

om tilltalads vandel och tidigare brottslighet de facto utgör bevis. Om detta föredras under 

processen, skulle det kunna argumenteras för att samma möjlighet borde finnas för tilltalad att 

beröra målsägandes och vittnens tidigare brottslighet, försörjningsmöjligheter och dylikt. 

Detta skulle vara i enlighet med principen om equality of arms. 
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I utländska översiktsanalyser rörande karaktärsbevisnings inverkan på rättens beslutsfattande 

framhävs bland annat att risken med karaktärsbevis inte ska överdrivas. Det framkommer att 

det generellt sett är svårt att tillse att rätten ändå inte listar ut huruvida en åtalad har begått 

brott tidigare eller inte. Det ligger någonting i det. Det torde inte vara ovanligt att lagfarna 

domare på avvägar, genom privat vetskap eller från tidigare ärenden känner till den tilltalades 

bakgrund. Att då försöka eliminera sådan vetskap skulle vara oerhört svårt. Att försöka direkt 

reglera detta skulle även innebära en begränsning i den fria bevisföringens princip och sådana 

detaljregler skulle vara främmande för svensk rätt. Det innebär inte att det inte skulle kunna 

vara lämpligt. Westberg har i sin artikel bland annat anfört att ett förslag om att beröra tillta-

lads tidigare brottslighet i samband med påföljdsbestämningen i en separat process skulle av-

färdas av juristerna på justitiedepartementet som budgetmässigt otänkbar. Men är det helt 

otänkbart att tillämpa en sådan ordning i de fall där straffvärdet är särskilt högt och där karak-

tärsbevisning har en mer central betydelse? Det framkommer vid studier av underrättspraxis 

att karaktärsbevis är mest frekvent förekommande i mål som rör sexualbrott eller våld inom 

relationer. Det framkommer också att det är just sådana fall som i betydligt högre utsträckning 

utgör så kallade svårbedömda fall eller marginalfall, där ord står mot ord. Det torde vara här 

som karaktärsbevis har störst inverkan ur ett psykologiskt perspektiv. Det torde alltså vara här 

som rätten måste vara särskilt försiktig med att tillåta sådana bevis rörande den tilltalade, sär-

skilt om motsvarande begränsning görs för målsägande, men sådana möjligheter är ytterst 

begränsade i gällande rätt. 

 
6 Avslutande ord 
I inledningen av detta examensarbete beskrev jag ett våldtäktsmål som jag var engagerad i 

under min praktikperiod på en brottmålsbyrå. I målet vittnade en man som inte stod åtalad i 

det förevarande målet men som målsäganden tidigare hade anmält för sexualbrott. Mannen, 

åberopad av den tilltalade, vittnade till styrkande av att målsäganden även i andra fall falske-

ligen anmält personer för brott och att hon därför inte var trovärdig och generellt hade svårt 

att hålla sig till sanningen. Vittnet var alltså en person som skulle kunna betraktas som ett ka-

raktärsvittne, eftersom han vittnade om målsägandens bristande sanningsenlighet på ett sätt 

som inte anknöt till den aktuella gärningen. När inledningen till detta examensarbete skrevs så 

hade den åtalade mannen släppts på fri fot, ett starkt tecken på en friande dom, men domen 

hade ännu inte meddelats. Några dagar efter huvudförhandlingen träffade jag en anställd från 

kriminalvårdens transportavdelning. Hon hade närvarat vid huvudförhandlingen. Spontant 



 
68 

berättade hon följande: ”När den där andra mannen, som hon också hade anklagat för sexual-

brott, berättade att även han hade blivit anmäld – då förstod jag att den åtalade mannen var 

oskyldig”. Detta förstärkte min bild av att vittnesmålet hade lämnat ett starkt intryck hos rät-

ten. Några dagar senare kom domen och mannen blev, som väntat, friad. Att ”karaktärsvitt-

net” hade haft en stark inverkan på rättens beslut var både jag och advokaten starkt överty-

gade om. I tingsrättens domskäl nämndes emellertid vittnesmålet över huvud taget inte.181 
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