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Sammanfattning 

Kriminalvårdsmål är ett område där det inte finns allt för mycket vetenskapligt skrivet om. 

Samtidigt är det sällsynt att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beviljar prövningstillstånd i 

dessa mål. HFD har inte prövat något mål som berör beviskrav och bevisbörda i 

Kriminalvårdsmål gällande varningar tilldelade intagna. Uppsatsen undersöker 

underinstansernas bedömning av bevisprövning, beviskrav och bevisbördans placering inom 

kriminalvårdsmål. Materialet som analyserats består huvudsakligen av underinstansers domar 

samt akterna. En bevisprövning av de analyserade målen har gjorts för att bedöma vilket 

beviskrav underinstanserna använt sig av och placerat bevisbördan. 

 

Domstolarna verkar sätta hög tillförlitlighet till Kriminalvårdens utredning, utan att det närmare 

framgår om de granskar utredningen eller inte. Vilket verkar vara tvärtemot övriga straff- och 

disciplinmål inom förvaltningsprocessen. De gånger domstolen granskat utredningsmaterialet 

ställdes ett högt beviskrav och Kriminalvården åvilade bevisbördan med slutsatsen att 

beviskravet inte var uppfyllt. 

 

Det har visats att underinstanserna vanligtvis inte följer HFD praxis inom straff- och 

disciplinmål, utan sänker beviskravet. Kriminalvårdsmål är ett område där det är svårt och i 

många fall omöjligt för den enskilde parten att få till en ändring på ett beslut att tilldela en 

varning. Det har visats vara svårt att få till ändringar av ett besluten att tilldela varning fast 

utredningarna uppfattats bristfälliga. Tillvägagångssättet sänker beviskravet och hotar 

rättssäkerheten. Det verkar inte heller råda någon oskyldighetspresumtion i kriminalvårdsmål, 

utan mer en presumtion att Kriminalvårdens beslut är korrekta redan från början. 
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1. Inledning 

 

1.1  Ämnet 

Examensuppsatsen handlar om vilka beviskrav som används och hur bevisbördan placeras av 

förvaltningsdomstolarna i kriminalvårdsmål gällande varningsinstitutet. Varningsinstitutet 

innebär att Kriminalvården har möjlighet att tilldela varningar till intagna som antingen 

misskött sig och brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för dennes verkställighet av 

strafftid. Det undersöks även om prejudicerande rättsfall av Högsta förvaltningsdomstolen 

(HFD) i straff- och disciplinmål. 

 

1.2  Avgränsning 

Analysen har gjorts med en avgränsning i tid till mål inkomna och avgjorda av 

förvaltningsrätterna under 2013. Vissa mål av samma ämne inkomna eller avgjorda under 2012 

eller 2014 har använts då dessa belyst vissa intressanta frågor och ställningstaganden för 

uppsatsen gällande straff- och disciplinpåföljder i Kriminalvårdsmål. Gällande kammarrätterna 

har ingen generell avgränsning gjorts utan de mål som varit relevanta för ämnet har använts i 

uppsatsen. Detsamma gäller mål avgjorda av HFD.  

 

Gällande Kriminalvårdsmålen som undersökts har ytterligare avgränsning gjorts till att handla 

om vägran att lämna urinprov, otillåtna föremål och hot/våld mot medintagen. 

 

1.3  Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med uppsatsen är att utreda och analysera vilket beviskrav som används och hur 

förvaltningsdomstolarna placerat bevisbördan på parterna i kriminalvårdsmål gällande 

varningar och om underinstanserna följer den av HFD fastställda praxis i straff- och 

disciplinmål. Utifrån gällande rätt kommer jag bedöma hur rätten är. 

 

Frågorna kan ställas upp på följande sätt: 

 

1. Hur är bevisbördan placerad och vilket beviskrav gäller enligt gällande rätt? 

2. Vilket beviskrav används i kriminalvårdsmål gällande varningar och hur placeras 

bevisbördan mellan parterna? 

3. Följer underinstanserna den generella praxis i disciplinmål som utformats av HFD? 
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1.4  Metod och material 

Uppsatsen behandlas utifrån den juridiska metoden med tillämpning av lagtext, rättsfall, 

förarbeten och en empirisk metod med tillämpning av underrättspraxis och myndighetspraxis. 

Detta för att få en större helhet för området som uppsatsen handlar om och för att kunna göra 

jämförelser mellan olika myndigheter och instanser i rättsordningen. Anledningen för att en 

empirisk metod har tillämpats är på grund av att jag inte funnit att HFD ännu avgjort några 

rättsfall om bevisbörda och beviskrav gällande varningar i kriminalvårdsmål. De underrätts- 

och myndighetspraxis som använts kan ha ett visst värde som gällande rätt, även då detta värde 

kan anses vara mer begränsat än vid studium av de traditionella rättskällorna.  

 

Av det undersökta materialet som behandlas i kapitel 4 kommer detta huvudsakligen från 

underrättspraxis med en tillämpning av vad som behandlades i kapitel 3 med gällande rätt. Med 

anledning av att HFD inte avgjort några rättsfall om bevisbörda och beviskrav 

gällande varningar i kriminalvårdsmål har övriga straff- och disciplinmål använts som 

vägledning vid uppsatsförfattarens eventuella tolkningar. 

 

Jag har använt mig av en prövning och synpunkter de lege ferenda, med vad lagen bör vara med 

egen bevisvärdering utifrån gällande rätt och domstolarna med deskriptiv bevisteori. Den 

normativa bevisteorin har inneburit hur bevisvärderingen borde ha gått till.1 

 

Det undersökta materialet har valts utifrån om den klagande ifrågasatt det faktiska handlande 

som myndigheten påstått tillsammans med vilken bevisning som myndigheten presenterat. 

Uppsatsen har inte behandlat domar där det funnits stark bevisning, annat likartat material eller 

när det varit uppenbart att misskötsamheten borde lett till varning. Det går därmed inte med full 

säkerhet att fastställa de slutsatser som uppsatsförfattaren påstår när materialet till viss del varit 

begränsat. Det bör dock ge en antydan över hur måltypen bedöms och bör bedömas enligt 

uppsatsförfattarens mening genom tolkning av praxis. 

 

1.5  Disposition 

Kapitel 1 ger en inledning över uppsatsens ämne, avgränsning, syfte, frågeställningar, metod, 

material och disposition. 

 

                                                 
1 Ekelöf, Edelstam & Heuman s. 22 
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Kapitel 2 handlar om grundläggande bevisteoretiska grunder såsom beviskrav, bevisbörda, 

rättssäkerhet mm. 

 

I kapitel 3 fastställs gällande rätt med lagtext, förarbeten, doktrin, lagkommentar, praxis från 

HFD gällande olika disciplinmål som t.ex. läkarlegitimationer, återkallelse av tillstånd mm när 

det gäller disciplinkrav och bevisbörda mm. 

 

Kapitel 4 utgör huvuddelen i uppsatsen där det kommer att göras en bevisprövning av de 

kriminalvårdsmål gällande tilldelade varningar som huvudsakligen avgjorts av 

förvaltningsrätterna. Till denna bevisprövning kommer analogier göras av HFD:s praxis från 

övriga straff- och disciplinmål samt hur dessa bör tillämpas i kriminalvårdsmål. 

 

Uppsatsen avslutas i kapitel 5 med en sammanfattning av reflektioner, synpunkter och frågor 

som uppkommit under arbetets gång. 
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2. Bevisteoretiska grunder 

 

2.1  Rättsregel, rättsfaktum, rekvisit 

En rättsregel kan ha en logiskt utformad innebörd. Om A så B, där A är ett rekvisit eller en 

omständighet som har hänt för att rättsföljden B ska kunna inträffa. Rekvisit är detsamma som 

rättsfaktum och består av ett visst sakförhållande.2 Ett exempel är 3:1 brottsbalken (1962:700) 

Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton 

år, eller, om omständigheterna är försvårande, på livstid. 

 

Rättsfaktumet A består av ”berövar annan livet” och rättspåföljden B ”fängelse på viss tid, lägst 

tio och högst arton år, eller om omständigheterna är försvårande, på livstid”. Rättsfaktumet 

består av rekvisitet att individen måste ”berövat annan livet” och om sådant skett måste 

rättspåföljd inträffa. För att fällas för mord måste gärningen vara uppsåtligen utförd.3 Både 

rättsfaktum och rättspåföljd återfinns i denna rättsregel. Rättsfaktumet A är ”uppsåtligen” och 

rättspåföljden B blir ”friande” om individen inte uppsåtligen berövat annan livet. 

 

Applicerandet av rättsregeln i denna uppsats sker genom 12:1 FäL En intagen som bryter mot 

de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten får tilldelas en varning. Rättsfaktumet 

består av ”bryta mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten” och 

rättspåföljden blir ”varning”. Skulle det i bedömningen av ett beslut finnas tveksamheter kring 

de påtalade ”föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten” bör det inte att döma till 

någon påföljd i form av varning. De tveksamheter som kan uppstå är om reglerna inte varit 

lagsanktionerade eller den intagne kanske inte blivit informerad om dem. 

 

Strömholm menar att det inte alltid räcker med en logisk deduktion som leder den 

rättstillämpande juristen fram till avgörandet. Utan vissa definitioner kan från början redan vara 

felaktiga och ger exemplet om en tjuv blivit felaktigt placerad i den kategorin på grund av 

rådande normer vore det fel att döma denne till fängelse för stöld.4 

 

 

                                                 
2 Lindell s. 31 
3 1:2 BrB 
4 Strömholm s. 401 
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2.2  Bevistema, bevisfaktum, bevismedel och erfarenhetssatser 

Bevistemat är vad som ska bevisas. Bevistemat i en rättegång gällande ansvar för mord enligt 

3:1 BrB är om den åtalade gjort sig skyldig till mord. Detsamma gäller om en intagen ska 

tilldelas varning enligt 12:1 FäL. Bevistemat som ska bevisas är om den intagne på ett sådant 

sätt brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten och bör tilldelas en 

varning. Det bör skiljas mellan ett slutligt och icke slutligt bevistema. Ett slutligt bevistema 

består av ett rättsfaktum, medan ett bevistema som icke är slutligt består av bevisfakta, 

hjälpfakta, och erfarenhetssatser. Förhållandet mellan hjälpfaktum och bevisfaktum utgörs i 

sådana fall ett icke slutligt bevistema.5 Enligt Ekelöf innebär det att enbart det slutliga 

bevistemat bestående av rättsfakta omfattas av reglerna om bevisbörda och beviskrav.6 

 

Bevisfaktum är omständigheter/bevis som parten åberopar till hjälp för att styrka ett visst 

rättsfaktum.7 Det är sedan upp till domstolen i sin bevisvärdering att bedöma om bevisfaktumet 

uppnår till det satta beviskravet. Vilket domstolen gör med hjälp av erfarenhetsatser som 

grundas på induktion från tidigare fall där man drar en slutsats om ett generellt samband.8 

Diesen hävdar att rättens empiriska kunskap bryts ned i juridiskt relevanta referenser för 

bevisvärderingen.9 Dock måste man vara beredd på att erfarenhetssatser kan vara felaktiga om 

de är uppbyggda på bristande eller irrelevanta värderingar, vilket medför att även resultatet kan 

bli felaktigt.10 Vilket verkar vara som Strömholm ovan ansåg. 

 

För att återkoppla till exemplet ovan och det subjektiva uppsåtet att bli dömd för mord. 

Åklagaren åberopar en rättsmedicinsk expert både över hur den avlidne dog, vilket är ett 

bevisfaktum, samt uttalar sig om olika slutsatser hur diverse skador åsamkats och om de i sin 

tur ledde till döden. Slutsatserna är en del av den sakkunskap som experten besitter, vilket i sin 

tur är ett bevismedel. 

 

 

 

 

                                                 
5 Lindkvist & Lyhagen s. 24 
6 Ekelöf, Edelstam & Heuman s. 22 
7 Ekelöf, Edelstam & Heuman s. 18 
8 Ekelöf, Edelstam & Heuman s. 19 
9 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca s. 23 
10 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca  s. 117 
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2.3  Principen om parternas likställdhet 

En viktig princip handlar om parternas likställdhet inför rätten och kan härledas till rätten till 

en rättvis rättegång i EKMR art. 6.11 Enligt denna kontradiktionsprincip anses parterna 

likställda i rättegången. Skulle parterna inte anses likställda kan detta avhjälpas bland annat 

genom officialprincipen.12 Rätten ska i och med officialprincipen se till att målet blir så utrett 

som dess beskaffenhet kräver. 

 

Det finns dock ett flertal mål där parterna inte brukar anses jämbördiga, vilket kan gälla om ena 

parten antingen är en förvaltningsmyndighet eller om målet har karaktären av att vara en 

brottmålsliknande process där den enskilde riskerar en straffliknande sanktion samtidigt som 

den enskilde parten inte har något rättsligt ombud. Begreppet straffliknande sanktion har gjorts 

utifrån Engelkriterierna13. Dessa består av tre kriterier vilka utgår från den rättsliga 

kvalificeringen av överträdelsen i nationell rätt, överträdelsens art och arten av/strängheten i 

den sanktion som den berörde kan åläggas. 

 

Det är i de fall där parterna inte anses jämbördiga som det ankommer på domstolen att ex officio 

beakta sitt utredningsansvar. Domstolen måste ta ett ansvar över de ojämlika 

styrkeförhållandena för att frambringa ett så objektivt riktigt resultat som möjligt. Det går 

utifrån detta att dra analogitolkningar på att när den enskilde alltid har en förvaltningsmyndighet 

som motpart bör den enskilde anses ha en klart underlägsen ställning.14 

 

Huvudprincipen för mål i förvaltningsdomstolar har karaktären av att vara indispositiva15, 

vilket innebär att domstolen har officialprincipen att rätta sig efter. Ett undantag från 

officialprincipen är mål där den offentliga parten innehar en strikt åberopsbörda.16 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Ekelöf, Edelstam & Heuman s. 33 
12 8 § FPL 
13 Engel vs Nederländerna 
14 Lavin, Gäst hos FÖD s. 68-72 
15 Von Essen s. 110, Diesen & Lagerqvist Veloz Roca s. 64 
16 RÅ 1989 ref. 67, RÅ 1990 ref. 64, RÅ 1991 ref. 67 
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2.4  Domstolens utredningsskyldighet 

Förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar regleras som tidigare nämnts av 8 § FPL och kallas 

för officialprincipen. Officialprincipen implementerades i lag då förvaltningsprocessen 

fortfarande bestod av enpartsprocesser jämfört med dagens förvaltningsprocesser som består 

till största delen av tvåpartsprocesser.17 Tanken bakom officialprincipen var att rättens 

utredningsansvar sträcker sig olika långt beroende vad för sorts måltyp det är handlar om och 

att målet därefter blir utrett som dess beskaffenhet kräver.18 

 

Uttalanden i förarbetena gjorde att förvaltningsmål uppfattades som indispositiva med 

anledning av att den enskilde regelmässigt hade en allmän motpart.19 På senare tid har HFD i 

mål som ansetts utgöra särskilt betungande för den enskilde uttalat sig att målen kan ha 

karaktären av att vara dispositiva.20 Det föreligger en särskild anledning att utöva 

processledning när målen är av en särskild speciell karaktär. HFD har även uttalat sig att 

domstolen av säkerhetsskäl är bundna till de omständigheter som legat till grund för det 

överklagade beslutet.21 

 

Von Essen menar att förvaltningsdomstolarna inte har någon egentlig skyldighet för 

officialprövning gentemot förvaltningsmyndigheten,22 ansvaret vilar istället på 

förvaltningsmyndigheterna. Vilket stämmer in på min tanke att i straff- och disciplinmål vore 

domstolen förhindrad att förmå myndighetsparten att inkomma med ytterligare omständigheter 

som går att uppfattas till nackdel för den enskilde parten. Agerar domstolen på ett sådant sätt 

kan det medföra att domstolen inte längre uppfattas som opartisk samtidigt som domstolen bör 

få till materiellt riktiga avgöranden.23 Enligt min mening är det i straff- och disciplinmål 

viktigare att domstolen framstår som opartisk ur rättssäkerhetsperspektiv än att få till materiellt 

riktiga avgöranden. Domstolens uppgift bör vara en efterhandskontroll av 

förvaltningsmyndighetens tillämpning av lagstiftningen snarare än att få till materiellt riktiga 

avgöranden. Tanken stöds till viss del både av Wennergren och Von Essen.24 

 

                                                 
17 Prop. 1995/96:22 s.72 
18 Prop. 1971:30 s. 529 
19 Prop. 1971:30 s. 291 
20 RÅ 1990 ref 64 
21 RÅ 1989 ref 67, RÅ 1990 ref 64, RÅ 1990 ref 108 
22 Von Essen s. 242 
23 Von Essen s. 243 
24 Wennergren, SvJT 1995 s. 72 & Von Essen s. 34 
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2.5  Beviskrav i allmän domstol 

Beviskrav handlar om vilken grad av säkerhet som ställs för att ett visst rättsfaktum ska anses 

vara styrkt. Med andra ord vilket bevisvärde som krävs för att rättsfaktumet ska anses vara 

styrkt. I brottmål är beviskravet ställt bortom rimligt tvivel25 medan i tvistemål är beviskravet 

lägre ställt än i brottmål.26 Beviskravet för tvistemål har ansetts vara styrkt.27 

 

Att beviskravet i brottmål är så pass högt bygger på EKMR och principen uttrycks ofta genom 

en latinsk term; in dubio pro reo; i tveksamma fall till förmån för den tilltalade.28 

Bevisvärderingen för rimligt tvivel går ut på att straffansvaret måste uteslutas för den 

tilltalade och den tilltalade själv kan föra fram alternativa hypoteser som utesluter straffansvar 

men domstolen kan även självmant undersöka sådana hypoteser till den tilltalades fördel.29 

Att det i tvistemål ställs ett lägre beviskrav har bland annat att göra med att det är svårare för 

parterna att lägga fram en sådan omfattande och tillförlitlig bevisning där alla rättsfakta blir 

klarlagda och viss osäkerhet kan råda kring flertal områden.30 

 

En väl använd och förklarande bevisstege är den av Ekelöf presenterade som innehåller olika 

nivåer för olika krav på bevisning och mål.31 I bevisstegen går det att se både vem som bär 

bördan för bevisningen samt få en uppfattning av de olika beviskraven. 

 

Rättsfaktum existerar 

Säkert 

Uppenbart 

Styrkt/visat 

Sannolikt 

Antagligt 

0 

Antagligt 

Sannolikt 

                                                 
25 NJA 1980 s. 725 
26 NJA 1986 s. 470 
27 NJA 1993 s. 764 
28 Ekelöf, Edelstam & Heuman s. 150 
29 Ekelöf, Edelstam & Heuman s. 152 
30 Ekelöf, Edelstam & Heuman s. 94 
31 Ekelöf, Edelstam & Heuman s. 200 
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Styrkt/visat 

Uppenbart 

Säkert 

Rättsfaktum existerar inte 

 

2.6  Bevisbörda i allmän domstol 

Att bära bevisbördan förklaras enklast med att den som påstår ett visst rättsfaktum åvilar 

skyldigheten att lägga fram tillräcklig starkt bevisning för att bevisa rättsfaktumet.32 Har 

parten som bär bevisbördan inte fullgjort sin bevisbörda förlorar denne målet och domstolen 

ska bortse från det påstådda rättsfaktumet.33 

 

I brottmål vilar bevisbördan på åklagaren att lägga fram tillräcklig stark bevisning för en 

fällande dom och når bevisningen inte upp till det högt ställda beviskravet ska det inte gå att 

avkunna en fällande dom.34 Att åklagaren bär bevisbördan återfinns även i EKMRs regel om 

oskyldighetspresumtion och principen om in dubio pro reo.35 Oskuldspresumtion innefattar 

även att domare inte får bära någon förutfattad mening att den tilltalade är skyldig till åtalet.36 

Europadomstolen har uttalat sig angående ett kringgående av bevisbördeprincipen.37 Där de 

ansåg att en kränkning av oskuldspresumtionen skett när den tilltalade inte kunde bevisa sin 

oskuld för den nationella domstolen.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Ekelöf, Edelstam & Heumans. 79 
33 Ekelöf, Edelstam & Heuman s. 79 
34 45:4 RB, NJA 2003 s. 486, NJA 2013 s. 7, NJA 2014 s. 664 
35 Ekelöf, Edelstam & Heuman s. 150 
36 Ekelöf, Edelstam & Heuman s. 150 
37 Telfner mot Österrike 
38 Ekelöf, Edelstam & Heuman s. 156 
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3. Gällande rätt 

För att kontrollera om underinstanserna tillämpat gällande rätt angående bevisbörda och 

beviskrav i straff- och disciplinmål måste gällande rätt först fastställas. 

 

Den utredning som görs av Kriminalvården är den som ligger till grund för domstolen när de 

prövar ett överklagat beslut. Besluten måste inte bara ha transparens för att stå upp till 

domstolarnas kvalitetskontroll utan de måste även följa regler om beviskrav och bevisbörda 

fastställda av HFD i straff- och disciplinmål. 

 

3.1  Domstolens utredningsansvar 

När förvaltningsprocessen blev en obligatorisk tvåpartsprocess i och med 

förvaltningsprocessreformen39 innebar detta att parterna själva ansvarar för att 

utredningsunderlaget är fullgott. Är styrkeförhållandena mellan parterna ojämna vilar ett stort 

ansvar på domstolen att se till att den enskilda parten inte blir lidande genom att 

beslutsunderlaget är ofullständigt eller bristfälligt i något hänseende.40 Det bör ligga i sakens 

natur att domstolen ägnar särskild uppmärksamhet åt processledning när den enskilda parten 

inte har ombud i ett straff- och disciplinmål samt om det kan göras troligt att parten skulle få 

svårigheter att ta tillvara på sin rätt.41 HFD menar att vid fråga om ingripande åtgärder från det 

allmänna mot enskilda är domstolens utredningsansvar inte lika omfattande att det omfattar den 

offentliga partens försvar att åberopa grunderna i sin talan.42 Muntlig förhandling bör bland 

annat beviljas om det kan ge den enskilda parten möjlighet att förebringa utredning som kan 

tala till dennes förmån.43  Till detta bör nämnas att det för en förvaltningsmyndighet inte räcker 

att enbart återge innehållet i en handling, utan domstolen måste göra en självständig granskning 

om materialet i fråga.44 Vilket borde gälla Kriminalvårdsmål där Kriminalvården enbart 

hänvisat till diverse utredningar, utsagor eller testresultat och bifogas inte handlingarna till 

domstolen har domstolen ingen möjlighet att varken skaffa sig egen kunskap om materialet i 

fråga eller för den delen göra någon självständig bedömning. Lavin menar på att det inte bör 

fästas för stor betydelse på yttranden från förvaltningsmyndigheten i fråga.45 

                                                 
39 Prop. 1995/96:22 
40 RÅ 2006 ref. 46 
41 Prop. 1971:30 s. 530 
42 RÅ 2009 ref. 69 
43 RÅ 1996 ref. 83 
44 RÅ 2008 not. 50 
45 Lavin, Gäst hos FÖD s. 70 
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3.2  Bevisvärdering inom förvaltningsprocessen 

Inom förvaltningsprocessen finns ingen egentlig lagregel som utger hur bevisvärderingen ska 

göras. Vägledning söks vanligtvis i rättegångsbalken46 och tillämpas analogt inom 

förvaltningsprocessen. Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, 

avgöra, vad i målet är bevisat.47 Rätten ska grunda sitt avgörande på handlingarna i målet och 

vad som övrigt i förekommit målet,48 samtidigt ska de se till att inget onödigt tillförs målet och 

får avvisa överflödig utredning.49 

 

En av de stora skillnaderna mellan den allmänna processen och förvaltningsprocessen är att i 

den allmänna processen råder omedelbarhetsprincipen50 och muntlighetsprincipen51 som 

innebär att förhandlingen ska vara muntlig och rätten får enbart beakta omständigheter som 

tagits upp under huvudförhandlingen i målet. Inom förvaltningsprocessen råder istället ett 

skriftligt förfarande52 och en av anledningarna var att förvaltningsprocessen skulle vara snabb, 

billig och förhållandevis enkel för den rättssökande.53 Det innebär inte att det är omöjligt att 

hålla en muntlig förhandling inom förvaltningsprocessen. Viktigaste skälet att hålla muntlig 

förhandling är om det av utredningsskäl behövs för att komplettera den skriftliga utredningen.54 

Förhandlingen får heller inte anses vara obehövlig.55 En begäran om muntlig förhandling får 

inte vägras om den enskilde parten i och med den muntliga förhandlingen vill förebringa 

utredning som kan tala till dennes fördel som t.ex. vittnesförhör.56 Domstolen bör i dessa fall 

vara generös i sin bedömning att bevilja muntlig förhandling. ECHR har bland annat kommit 

fram att det kan utgöra ett brott mot artikel 6.1 EKMR att inte bevilja en muntlig förhandling 

när det begärs av parten,57 samtidigt som parten måste framföra skäl varför den muntliga 

förhandlingen borde hållas.58 Hur starka skälen bör vara säger inte ECHR. Det kan tänkas att 

ju mer den muntliga förhandlingen kan tillföra utredningen i ärendet i form av vittnesförhör 

eller liknande tillsammans med höga utredningskrav i sig medför att skälen blir starkare. 

                                                 
46 Prop. 1971:30 s. 291 
47 35:1 RB 
48 30 § FPL 
49 8 § 3 st. FPL 
50 17:2 & 30:2 RB 
51 4:5 & 46:5 RB 
52 30 § FPL 
53 Prop. 1971:30 s. 535 
54 Wennergren & Von Essen s. 124  
55 9 § 2 st. FPL 
56 RÅ 1996 ref. 83 
57 Lundevall vs Sweden 
58 Döry vs Sweden 
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3.3  Bevisbörda och beviskrav 

 

3.3.1 Bevisbörda 

Allmänt kring bevisbörda har tidigare gåtts igenom och kommer inte upprepas för mycket i 

detta kapitel. Vad som istället huvudsakligen behandlas är bevisbörderegler i förvaltningsmål 

som har ett nära samband med brottmålsprocessen i allmän domstol. 

 

En allmänt vedertagen rättsgrundsats är att i brottmål åvilar åklagaren bevisbördan för samtliga 

omständigheter enligt gärningsbeskrivningen.59 Åklagaren har bevisbördan att åberopa 

samtliga rättsfakta och bevistema i målet.60 Att åklagaren har bevisbördan går ytterligare att 

utläsa ur oskuldspresumtionen och kontradiktionsprincipen vilken har sin grund i en rättvis 

rättegång61 vilket är en direkt tillämplig lag i Sverige.62 Vilket innebär att i brottmålsprocesser 

måste den tilltalade få skälig tid att ordna sitt försvar. Att i god tid innan ta del av de bevis som 

används eller är tänkta att användas mot en. Rätt att förhöra eller låta förhöra vittnen som 

åberopats mot en. Grundtanken är att om man inte fått ta del av den bevisning som är tänkt att 

användas mot en har den tilltalade inte heller haft möjlighet att försvara sig och rätten till en 

rättvis rättegång gått förlorad. 

 

Vanligtvis åvilar bevisbördan på förvaltningsmyndigheten när styrkeförhållanden mellan 

parterna inte anses jämlika eller om det handlar om betungande beslut mot den enskilde.63 

Vilket kan anses om den enskilde parten hamnat i ett visst underläge antingen på grund av 

avsaknad eller inte haft rätt till rättsligt biträde.64 Ett domstolsförfarande kan i den meningen 

anses bryta mot artikel 6.1 EKMR och rätten till en rättvis och opartisk rättegång.65 

 

Att tillämpa reglerna om bevisbörda i ett brottmål från allmän domstol i förvaltningsprocessen 

och i mål som har en karaktär av brottmål framgår analogt av praxis från HFD.66 

Förvaltningsmyndigheten har i målen en liknande ställning som åklagaren har i brottmål 

                                                 
59 45:4 RB 
60 45:4 RB, Lindkvist & Lyhagen s. 71  
61 EKMR Artikel 6. 
62 Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de grundläggande friheterna 
63 RÅ 1996 ref.83 
64 Steel and Morris vs United Kingdom  
65 Lindkvist, SvSkT s. 538 ff. 
66 RÅ 1989 ref. 67, RÅ 1990 ref. 64, RÅ 1990 ref. 108, RÅ 1993 ref. 26, RÅ 1996 ref. 15, RÅ 1996 ref. 83, 
     RÅ 2009 ref. 11, HFD 2011 ref. 70 
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samtidigt som domstolen i avgörandefrågan tillämpar omröstningsreglerna för brottmål.67 Det 

är uttryckligt sagt att i straff- och disciplinmål ska omröstningsreglerna i 29 kap. 

rättegångsbalken tillämpas.68 Det anses vara en allmän vedertagen rättsprincip att bevisbördan 

åvilar förvaltningsmyndigheten.69 

 

I det kommande analyskapitlet om bevisbördans placering kommer utgångspunkten vara att 

den åvilar Kriminalvården när varningar tilldelade av Kriminalvården anses utgöra ett 

betungande myndighetsbeslut som kan få betydande konsekvenser för den enskilde.70 Vid 

straff- och disciplinmål samt mål av brottmålsliknande karaktär har det genom praxis från HFD 

fastställts att det är förvaltningsmyndigheten som åvilar bevisbördan och i kriminalvårdsmål 

åvilar bevisbördan på Kriminalvården. Jag finner inte några skäl att frångå de av HFD 

vägledande prejudikaten i straff- och disciplinmål. 

 

3.3.2 Beviskrav 

Nästa fråga att besvara är vilket beviskrav som gäller vid straff- och disciplinmål som har ett 

nära samband till brottmål i den allmänna processen. HFD har i ett flertal mål tydliggjort 

rättsläget vid återkallelse av läkarlegitimationer, veterinär, tandläkare, varning mot 

fastighetsmäklare, disciplinåtgärd mot universitets- och högskolestudent. 

 

Mål som kan vara särskilt betungande för enskilda ställer högre krav än normalt på 

förvaltningsmyndigheten. HFD har bland annat sagt att en återkallelse av läkarlegitimation har 

ett nära samband med straff och disciplinansvar.71 Min uppfattning är att beslut utfärdade av 

förvaltningsmyndigheter som har nära samband med straff och disciplinansvar alltid utgör ett 

särskilt betungande ingrepp mot den enskilde. 

 

För att återgå till beviskravets storlek har HFD sagt att för en återkallelse av läkarlegitimation 

får ske måste det ”otvetydigt slås fast” att den legitimerade begått ett allvarligt missgrepp eller 

gjort sig skyldig till flera försummelser av mindre allvarlig art.72 Klargörandet utvecklades 

vidare i det kända da-Costafallet om allmänläkaren och obducenten vilka åtalades för mord och 

                                                 
67 26 § LAFD 
68 RÅ 1990 ref. 64 
69 RÅ 1990 ref. 108, RÅ 1993 ref. 26, RÅ 1996 ref. 15, RÅ 1996 ref. 83, RÅ 2009 ref. 11, HFD 2011 ref. 70  
70 Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr. 6545-12, 571-13, 572-13, 573-13, 574-13 
71 RÅ 1990 ref. 64 
72 RÅ 1989 ref. 67 
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friades av Stockholm tingsrätt. Som ovan nämnts har en återkallelse av läkarlegitimation ett 

nära samband med straff och disciplinansvar och en sådan återkallelse skulle kunna medföra 

ytterst allvarliga konsekvenser för den deslegitimerade. Det kan vid en återkallelse inte vara 

fråga om att kräva mindre än full och övertygande bevisning att läkaren gjort sig skyldig till 

den handling eller försummelse, som åberopats som grund och det går inte att ställa lägre krav 

på bevisningen än som hade gjorts i mål vid åtal för styckningen. HFD gjorde i och med 

uttalandet ett fördjupande ställningstagande av att innebörden ”otvetydigt slås fast” innebär 

densamma som i allmän domstol att det ska vara ”ställt bortom rimligt tvivel”. Diesen menar 

dock på att det i disciplinmål inte går att ställa brottmålskrav på andra mål än brottmål och det 

vore orimligt om det görs. När själva brottet i förvaltningsmålet enbart består av ett rättsfaktum 

och inte utgör en grund för annan påföljd av straffrättsligt ansvar.73 

 

HFD har i sin praxis slagit fast att beviskravet ”otvetydigt slås fast” inte enbart gäller vid 

återkallelse av läkarlegitimationer, utan även för disciplinära påföljder för veterinärer.74 Vid 

bedömningen om en student medfört otillåtna hjälpmedel vid en skriftlig tentamen kom HFD 

fram till att det av utredningen klart måste framgå att studenten gjort sig skyldig till den påtalade 

förseelsen.75 

 

I det nyss nämnda rättsfallet hade studenten ifråga gjort invändningen att hjälpmedlet medförts 

oavsiktligt. Enligt mig kan tolkas som en ansvarsfriande grund och enligt bevisbördeprincipen 

åvilar det myndigheten att visa att invändningen varit ”obefogad”. Enligt nödvärnsinvändningar 

i brottmål har HD konstaterat att vid nödvärnsinvändningar åvilar det på åklagaren att 

”förebringa så mycket bevisning att nödvärnsinvändningen framstår som obefogad”.76 När det 

inom förvaltningsprocessen inte finns några klart uttryckta regler kan analogier från den 

allmänna processen göras. Om den enskilde parten i ett straff- och disciplinmål åberopar 

”ansvarsfriande grunder” bör samma analogitolkningar kunna göras. Därefter bör en skyldighet 

ställas på förvaltningsmyndigheten att antingen bestrida och ”förebringa tillräcklig bevisning 

att invändningen var obefogad” eller att den enskilde enligt oskuldspresumtionen inte kan 

ställas till ansvar för den disciplinära påföljden som förvaltningsmyndigheten vill göra 

                                                 
73 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca s. 106 
74 RÅ 1993 ref. 26 
75 RÅ 1996 ref. 15 
76 NJA 1990 s. 210 
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gällande. Förhåller förvaltningsmyndigheten sig passiv i avvaktan på dom ska det i sådana fall 

inte medföra någon rättsförlust för den enskilde parten.77 

 

I mål gällande disciplinpåföljder för fastighetsmäklare har HFD sagt att för att kunna utdöma 

påföljder i ett disciplinärende måste omständigheterna i ärendet vara ”otvetydigt fastslaget”.78 

I övrigt uttalade HFD att i ärenden där den enskilde riskerar disciplinpåföljder åvilar 

bevisbördan inte hos den enskilde utan på förvaltningsmyndigheten. Detta när Kammarrätten 

felaktigt placerat bevisbördan på den enskilde i det ovan nämnda prejudikat. Kapitel 4 kommer 

närmare behandla både beviskrav och bevisbördans placering i kriminalvårdsmål gällande 

varningar. 

 

Min tolkning av praxis är att det bör kunna hävdas att beviskravet ”slås fast otvetydigt” gäller 

alla mål som har ett nära samband till straff- och disciplinpåföljder. Att säga att beviskravet 

skulle vara ”ställt bortom rimligt tvivel” kan till viss del uppfattas som överdrivet79, samtidigt 

som det enligt mig förtydligar HFD:s praxis. Finns ett högt beviskrav i straff- och disciplinmål 

medför det enligt mig automatiskt att bevisbördan åvilar förvaltningsmyndigheten. Till detta 

har förvaltningsmyndigheten en bevisbörda över omständigheter som ligger till grund för 

disciplinmålet samt att nya omständigheter inte åberopas senare i domstolen eller i samband 

med omprövningsförfarandet hos förvaltningsmyndigheten. Jag anser därför att samma 

tydlighet borde gälla som grund av beviskravets styrka och bevisbördans placering i 

Kriminalvårdsmål när Kriminalvården tilldelat varningar för misskötsamhet. En intagen som 

enskild part ska inte behöva lida rättsförlust eller gå miste om rätten till en rättvis rättegång av 

den anledningen att denne verkställer ett fängelsestraff. 

 

I nästa kapitel kommer en egen bevisprövning att göras för att ta reda på bevisvärdet över mål 

som huvudsakligen avgjorts av förvaltningsrätterna med utgångspunkt av vad som behandlats 

i detta kapitel. 

 

 

 

 

                                                 
77 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr. 19299-13 
78 RÅ 1996 ref. 86 
79 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca s. 106 
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4. Analys av kriminalvårdsmål 

Som tidigare framgått i uppsatsen80 gällande mål som har ett nära samband med straff- och 

disciplinpåföljder åvilar bevisbördan förvaltningsmyndigheten. Utgångspunkten är därför att 

bevisbördan åvilar Kriminalvården som måste styrka att de haft fog att tilldela varningar. Det 

har även i denna uppsats81 klarlagts att i straff- och disciplinmål råder förhöjda beviskrav i form 

av ”otvetydigt slås fast”. Det förhöjda beviskravet har HFD fastslagit genom flertal rättsfall 

som tidigare behandlats i kapitel 3. 

 

Med anledning av att HFD inte avgjort kriminalvårdsmål som behandlat bevisbörda och 

beviskrav gällande varningar har jag gjort en analogitolkning utifrån tidigare hänvisade 

praxis.82 Måltyperna har nära samband med Kriminalvårdens varningsinstitut på grund av att 

de enligt mig får anses utgöra straff- och disciplinpåföljder. En tilldelning av varning kan få 

betydande konsekvenser för den enskilde bland annat genom att tidpunkten för den villkorliga 

frigivningen senareläggs83, utslussningsåtgärder84 och senareläggning av kvalifikationstid för 

permission.85 I denna analysdel kommer analogier göras till samma krav på bevisning och 

bevisbörda som HFD gjort i övriga straff- och disciplinmål. Analogin görs utifrån 

rättssäkerhetsskäl eftersom det enligt mig är uppenbart att måltyperna har ett nära samband med 

varandra. 

 

En åtgärd som innebär att kontroll eller tvång riktas mot någon enskild får endast vidtas om 

åtgärden anses nödvändig för att uppnå syftet med den samtidigt som åtgärden måste stå i rimlig 

proportion till vad som önskas uppnås med den. Kontroll- eller tvångsåtgärden som används 

måste även vara det lindrigaste ingreppet för den enskilde,86 vilket kan innebära att någon 

tvångsåtgärd överhuvudtaget inte behöver vidtas.87 En intagen ska dessutom bemötas med 

respekt för sitt människovärde och med förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade 

med frihetsberövandet.88 

 

                                                 
80 Se kapitel 3 om gällande rätt 
81 Se kapitel 3 om gällande rätt 
82 Se kapitel 3 om gällande rätt 
83 12:2 FäL, 26:6 - 7 BrB 
84 11:1 FäL 
85 KVFS 2011:1 s. 32 
86 1:6 st.2 FäL 
87 Prop. 2009/10:135 s. 66, 93 
88 1:4 FäL 
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4.1  Kriminalvårdens möjlighet att tilldela varning 

Kriminalvården är den förvaltningsmyndighet som ansvarar för att verkställa utdömda 

påföljder,89 verka för att påföljden verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt samt 

förebygga återfall i brott.90 

 

De lagrum som bestämmer och ger Kriminalvården laglig rätt att använda varningsinstitutet är 

till största del FäL. Lagen trädde ikraft 1 april 2011 och dess föregångare anstaltslagen var 

därmed uttjänad. Genom 15:5 FäL och 41 § FäF är Kriminalvården bemyndigade att meddela 

ytterligare föreskrifter om verkställighet av FäL och FäF. Kriminalvårdens har genom 

föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) förverkligat sitt bemyndigande och meddelat 

ytterligare föreskrifter. 

 

Enligt 12:1 FäL får en intagen om denne bryter mot de föreskrifter och villkor som gäller för 

verkställigheten tilldelas varning. Med föreskrifter avses all normgivning som en intagen har 

att rätta sig efter, både lagar, förordningar och Kriminalvårdens föreskrifter.91 

Övriga tillämpliga bestämmelser i denna uppsats är FL, FPL, LAFD, BrB, RB, 

Förvaltningsrättsinstruktionen, EKMR och Rättighetsstadgan.  

 

4.2  Inledning 

Rättsfallen som analyserats har gjorts genom att först läsa domen för att sedan vid eventuella 

frågetecken över omständigheter gå igenom akten i fråga. Av de undersökta rättsfallen kan det 

tolkas att domstolen omkastar bevisbördan till den enskilde parten, vilket kommer att gås 

igenom nedan. Därför har en ytterligare avgränsning gjorts till olika sorters 

misskötsamhetsärenden hos Kriminalvården. Många av de analyserade rättsfallen bygger 

genomgående på ord mot ord, antingen mellan intagna eller mellan kriminalvårdare och 

intagna. 

 

4.2.1 Vägran att lämna urinprov 

En intagen är skyldig, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl, att på begäran 

lämna urin-, utandnings-, saliv-, svett.-, blod-, eller hårprov för kontroll att han eller hon inte är 

                                                 
89 1 § Kriminalvårdsinstruktionen 
90 2 § Kriminalvårdsinstruktionen 
91 Prop. 2009/10:135 s.171 f  
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påverkad av alkohol, narkotika, något annat berusningsmedel eller liknande.92 En intagen bör 

varnas för om denne utan giltigt skäl vägrat lämna prov för drogkontroll.93 Bevistemat i dessa 

mål är om den intagne vägrat provtagning och om den intagne som vägrat haft giltigt skäl i 

form av medicinska eller liknande. 

 

Enligt praxis framgår att den enskilde åvilar en sorts bevisbörda för att styrka sitt ”giltiga skäl” 

varför denne vid anmodan inte lämnat urinprov.94 Beviskravet för ”giltigt skäl” får man söka 

efter i praxis där Kammarrätten i ett mål anfört beviskravet ”hög grad av sannolikhet”.95 Av 

lagtext framgår att giltiga skäl kan vara medicinska eller liknande skäl och av praxis har det 

visats innebära medicinska- eller psykiska besvär. I ett fall krävdes två intyg i form av 

utlåtanden från legitimerad psykolog för styrkande att det förelegat giltigt skäl att inte lämna 

urinprov.96 I ett annat mål har Kammarrätten anfört att det åvilar den enskilde parten att 

inkomma med ”underlag” som ”visar” att giltigt skäl funnits.97 Praxis har visat att det 

ankommer på den enskilde parten att styrka sitt ”giltiga skäl”. Det giltiga skälet kan enligt mig 

jämföras med en bevisbörda att den enskilde behöver styrka sitt ”giltiga skäl”. Uppfattning som 

fås är att förvaltningsrätterna placerar förklaringsbördan på den enskilde med beviskravet att 

denne ”inte visat att denne vid provtillfällena haft sådana medicinska besvär att denne varit 

förhindrad att lämna de urinprov som begärdes av honom”.98 Utifrån domarnas utformning 

anser uppsatsförfattaren att beviskravet visar/visat syftar på ett högre beviskrav än ”hög grad 

av sannolikhet” enligt Diesens bevisstege.99 

 

Rättsfall där det inte funnits direkta intyg från varken psykologer, övrig sjukvårdspersonal eller 

liknande har förvaltningsrätterna kommit fram till att det inte förelegat något ”giltigt skäl” från 

den enskilde. Domskälen har varit fattiga på text, vilket medfört att det stundtals varit svårt att 

förstå de argument som domstolen använt eller hur de kommit fram till att det inte funnits skäl 

att ifrågasätta Kriminalvårdens utredning.100 I två andra mål101 hade den enskilde skickat in 

                                                 
92 8:6 FäL 
93 KVFS 2011:1 s. 41 
94 Förvaltningsrätten i Linköping mål nr. 3424-13, 4301-13, Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr. 3946-13, 
      4067-13, Kammarrätten i Stockholm 7531-02, 5333-07, 8304-08 
95 Kammarrätten i Stockholm mål nr. 5333-07 
96 Kammarrätten i Stockholm mål nr. 5333-07 
97 Kammarrätten i Stockholm mål nr. 8304-08 
98 Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr. 3946-13, 4067-13 
99 Bilaga 1 - Diesens bevisstege 
100 Förvaltningsrätten i Linköping mål nr. 3424-13, 4301-13 
101 Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr. 3996-13, 4067-13 
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både läkarutlåtanden och journalanteckningar från legitimerade läkare. Förvaltningsrätten kom 

i dessa mål fram till att den enskilde inte lyckats styrka sitt ”giltiga skäl” men inte varför. Det 

går att bilda sig uppfattningen att domstolen i målen gjorde en egen medicinsk bedömning 

istället för att granska bevisfakta, vilket inte är en uppgift för domstolar.102 Det går enligt 

uppsatsförfattaren att bilda sig uppfattningen att domstolen sökt argument som kunnat innebära 

att Kriminalvården haft fog att fatta sina beslut istället för att kritiskt granska utredningen 

utifrån motargument som den enskilde åberopat. Enligt det ovan nämnda rättsfallet har det 

funnits hänvisningar från den enskilde till eventuell sjukvårdspersonal för att styrka giltigt skäl, 

vilket aldrig ledde till några ändringar eller motargument från myndigheten. Det går även att 

bilda sig uppfattningen genom domskälen att någon hänsyn inte tagits till att intagna i och med 

frihetsberövandet haft svårt att få tag på diverse expertutlåtanden. Invändningar från de enskilda 

i fall de besvarades av Kriminalvården föranledde inte till någon annan bedömning av 

förvaltningsrätterna. Uppsatsförfattaren är av den idén att införa en sorts bevislättnad för den 

enskilde parten. Bevislättnaden har sin grund både med anledning av att styrkeförhållandena 

inte är jämbördiga samt den enskilde partens eventuella svårigheter att införskaffa eventuella 

medicinska expertutlåtanden för att styrka sitt ”giltiga skäl”. Bevislättnaden bör även kunna gå 

ut på att det är upp till Kriminalvården att styrka att den enskilde parten verkligen haft ett uppsåt 

med att vägra lämna urinprov. Att på förhand heller inte fått klarlagt vilket beviskrav som krävs 

för att styrka ett ”giltigt skäl” kan dessutom medföra rättsförlust för den enskilde parten. 

 

Enligt uppsatsförfattaren bör en invändning som åberopats av den enskilde parten oavsett 

innebörd gå att likställas med ansvarsfriande grunder, vilket Kriminalvården borde bemöta för 

att antingen visa vara obefogad eller osannolik. Invändningar som inte besvarats av 

Kriminalvården borde enligt mig anses vara korrekta av domstolen och ligga till grund i deras 

bedömning om den enskilde uppsåtligen vägrat urinprov. Beviskravet ”hög grad av 

sannolikhet” och ”visat” verkar av praxis från underinstanserna åvila den enskilde parten. 

Vilket enligt mig inte borde leda till oskäliga krav på bevisning i form av expertutlåtanden för 

den enskilde parten. Anledningen till detta är att ett urinprov har innebörden av att vara en 

tvångsåtgärd i form av kroppsbesiktning.103 Enligt mig borde det istället åvila Kriminalvården 

att ifall invändningar om ansvarsfriande grund gjorts visa att invändningarna varit obefogade. 

I de fall den enskilde åberopat skriftligt bevisning i form av expertutlåtanden av något slag 

                                                 
102 Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr. 1557-13 
103 Jo dnr 5649-2009 
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åvilar det inte rätten, utan Kriminalvården att bestrida den skriftliga bevisningen. Bestrider 

Kriminalvården något som kommer från den enskilde parten borde det enligt uppsatsförfattaren 

inte enbart vara egna utlåtanden i form av hänvisningar till att den intagne har fel m.m. Utan 

bör enligt min mening bestå av egna medicinska expertutlåtanden från läkare, psykologer, 

psykiatriker eller liknande. Det är inte tjänstemännens uppgift att agera medicinska experter i 

ett område där de har en bristande kunskap. Vilket även går emot Kriminalvårdens egna 

regelverk.104 

 

I nästan alla av de undersökta rättsfallen kom förvaltningsrätten fram till att det inte funnits skäl 

att ifrågasätta Kriminalvårdens uppgifter/utredning att den intagne vägrat lämna urinprov och 

att det inte funnits skäl att ifrågasätta Kriminalvårdens uppgifter.105 Enligt uppsatsförfattaren 

verkar Kriminalvården många gånger enbart behöva hävda att en intagen uppsåtligen vägrat 

urinprov för att förvaltningsrätterna sedan instämmer med Kriminalvården. Utifrån detta 

tillvägagångssätt förefaller det finnas en bevislättnad för Kriminalvården att inte behöva styrka 

om den enskilde uppsåtligen vägrat. Ställs en sådan bevislättnad på förvaltningsmyndigheten 

istället för på den enskilde vore det enligt mig att eftersätta rättssäkerheten. Ett mer rättssäkert 

agerande vore som tidigare nämnts att ge den enskilde parten en bevislättnad samt att 

bevisbördan stannar kvar på förvaltningsmyndigheten tillsammans med ett högt beviskrav.  

 

4.2.2 Otillåtna föremål 

En intagen bör varnas för innehav av otillåten telefonutrustning eller annan utrustning som kan 

användas för kommunikation, otillåten datorutrustning och innehav av andra otillåtna 

föremål.106 En intagen får ta emot och inneha böcker, tidskrifter och tidningar som inte kan 

äventyra ordningen och säkerheten eller anses motverka den behandling den intagne 

genomgår.107 Den intagne får ta emot och inneha de personliga tillhörigheter som anses 

motiverade med hänsyn till att verkställigheten ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt 

sätt. Av de allmänna råden108 framgår vilka tillhörigheter som på förhand anses vara 

                                                 
104 Kriminalvårdens incidentutredning 2015-14050 s. 5 
105 Förvaltningsrätten i Linköping mål nr. 3424-13, 4301-13, Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr. 3946-13, 
      4067-13, Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr. 5653-13, Förvaltningsrätten i Linköping mål nr. 3424-13, 
      4301-13 
106 KVFS 2011:1 s. 41 
107 5:1 FäL 
108 KVFS 2011:1 s. 18 
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motiverade, utan att äventyra ordningen eller säkerheten och utan att den intagne behöver 

motivera dem. 

 

Lagtexten nämner inte vilket beviskrav som krävs vid prövningen av Kriminalvårdens beslut 

att tilldela varningar för otillåtna föremål. Av de mål som följt HFDs vägledande avgöranden 

framgår att bevisbördan åvilar Kriminalvården samtidigt som höga krav krävs på 

bevisningen.109 Domstolen menar på att anledningen till det höga kravet på bevisning är att en 

tilldelning av varning kan få betydande konsekvenser för den intagne och på grund av det 

fordras omständigheterna på vilka påföljden grundas ska kunna slås fast otvetydigt.110 

Omständigheterna måste med tillräcklig hög grad av bevisning kunna slås fast att de inträffat. 

Vid visitation av intagnas bostadsrum påträffades föremål som ansågs vara otillåtna av 

Kriminalvården. Förvaltningsrätten har i domskälen anfört att enbart på grund av att föremål 

påträffats i intagnas bostadsrum i sig inte är en tillräcklig grund för att tilldela en varning. 

Skälen bakom förvaltningsrätternas beslut var bland annat att bostadsrummen inte varit låsbara 

för de intagna samt att vem som helst av övriga intagna haft möjlighet att gå in i rummen. Enligt 

mig verkar rättsläget fortfarande vara ett osäkert område när det i andra mål visat sig att 

förvaltningsrätterna avslagit besvär från enskilda som haft samma grunder med samma 

invändningar att bostadsrummen inte varit låsbara.111 Förvaltningsrätten kom i de rättsfallen 

fram till att den intagne brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten 

med anledning av att föremålet påträffats på den intagnes icke låsbara bostadsrum och vad den 

intagne anfört inte föranledde till någon annan bedömning. 

 

Att beviskravet bör vara högt satt och att bevisbördan åvilar Kriminalvården stämmer väl in på 

det av HFD fastställda praxis.112 Vilket medför frågetecken varför förvaltningsdomstolarna i 

kriminalvårdsmål tillämpar lägre beviskrav. I ett rättsfall113 kom förvaltningsrätten fram till att 

omständigheter kring utredningen inte varit fullständigt klarlagda, men det ändå ”får anses”.  

Beviskravet ”får anses” är enligt mig mycket lägre än ”slås fast otvetydigt”. Genom en 

jämförelse mellan rättsfallen framgår att i ena fallet påträffades otillåtna föremål på 

bostadsrummet, vilket visade sig inte utgöra tillräckliga skäl att tilldela varning.114 I det andra 

                                                 
109 Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr. 6545-12, 571-13, 572-13, 573-13, 574-13 
110 Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr. 6545-12, 571-13, 572-13, 573-13, 574-13 
111 Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr. 116-13 
112 Se kapitel 3.3.2 
113 Förvaltningsrätten i Stockholms mål nr. 8220-13 
114 Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr. 6545-12, 571-13, 572-13, 573-13, 574-13 
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rättsfallet påträffades en mobiltelefon i ett allmänt utrymme på en anstalt där förvaltningsrätten 

ansåg att omständigheterna inte varit fullständigt klarlagda men det ”får anses” att den intagne 

brukat mobiltelefonen.115 

Beviskravet ”får anses” verkar var ett lågt ställt beviskrav, vilket enligt mig borde jämföras med 

beviskravet ”kan antas” som återfinns i Diesens bevisstege och är lägsta beviskravet enligt 

bevisstegen. Att sätta ett så lågt beviskrav i straff- och disciplinärenden är enligt mig under all 

kritik och i jämförelse med en andra straff- och disciplinmål.116 Även om beviskravet ”ställt 

bortom rimligt tvivel” enligt Diesen inte bör användas i annat än brottmålsprocesser krävs ett 

högt beviskrav i form av ”full och övertygande bevisning” enligt mig. Det borde inte anses vara 

tillräcklig bevisning för fastställande av beslut om tilldelning av varning att telefonnummer 

återfunnits i en mobiltelefon som Kriminalvården gjort gällande. Speciellt inte om den enskilde 

parten anfört att vem som helst på avdelningen kunnat ringa numret. Uppgifterna motbevisades 

aldrig eller för den delen bestreds av Kriminalvården. Av förvaltningsrättens akt påträffades 

dessutom ytterligare uppgifter som med klarhet genom ett annat beslut av Kriminalvården 

säkerställde att en annan intagen ägde mobiltelefonen i fråga. 

 

I målet med mobiltelefonen som påträffades i ett allmänt utrymme väcktes en ytterligare fråga 

över förvaltningsrättens extensiva lagtolkning i bevisprövningen.117 Av förarbetena framgår att 

endast innehav nämns och inte befattande eller dess betydelse 118. En extensiv tolkning kan 

uppfattas vara till nackdel för den enskilde, vilket i sin tur kan uppfattas som reformatio in pejus 

samtidigt som det inte verkar vara proportionerligt.119 Vilket enligt mig gör att det går att bilda 

sig uppfattningen att förvaltningsrätten sänkte beviskravet när det inte kunde ”otvetydigt slås 

fast” att den intagne brukat telefonen utan enbart ”får anses”. 

 

Enligt mig verkar det med tydlighet råda en stor ovisshet bland förvaltningsrätterna hur de bör 

bedöma och sätta beviskraven i kriminalvårdsmål. Förvaltningsrätterna har flertal rättsfall120 

ansett att Kriminalvården haft fog att tilldela varningarna på grund av att föremålet ifråga 

påträffats i ett bostadsrum, oavsett om bostadsrummet varit låsbart eller inte eller om övriga 

haft tillträde till bostadsrummet. Skälen för att Kriminalvården haft fog att tilldela varningarna 

                                                 
115 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr. 8220-13 
116 Se kapitel om gällande rätt och de hänvisade målen från HFD 
117 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr. 8220-13 
118 Prop. 2009/10:135 s. 172 
119 Artikel 49 Rättighetsstadgan, 2:12 RF, Prop. 2009/10:135 s. 1, 60, 66 
120 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr. 17249-13, Förvaltningsrätten i Linköping mål nr. 4616-13 



28 

 

har enligt förvaltningsrätten varit att det otillåtna föremålet förvarats på bostadsrummet och att 

det därefter är den enskilde parten som måste visa eller hävda sin oskuld.121 Förvaltningsrätten 

verkar enligt mig ta väldigt lätt på förklaringar som åberopats av den enskilde istället för att 

granska om Kriminalvården verkligen uppfyllt bevisbördan tillsammans med uppsåtsrekvisitet. 

När så sker får jag uppfattningen av att det blir det en omkastning av bevisbördan, vilket 

resulterar i att det är den enskilde parten som måste bevisa sin oskuld. Istället borde det vara 

Kriminalvården med full och övertygande bevisning måste visa att den enskilde på ett otillåtet 

sätt innehavt föremålet med dess rekvisit haft direkt vetskap om att denne innehaft föremålet i 

fråga. Därefter att Kriminalvården haft fog att tilldela varningen. Det verkar som att många steg 

i bevisprövningen aldrig görs. 

 

4.2.3 Hot/våld mot medintagen 

En intagen bör varnas för våld eller hot mot medintagen, tjänsteman eller annan person som 

vistas i anstalten.122  För att undvika eventuell dubbelbestraffning kan en händelse som 

polisanmälts endast läggas till grund för beslut om uppskjuten villkorlig frigivning om det klart 

framgår att lagföring inte kommer att ske.123 

 

I nästan alla av de analyserade rättsfallen124 hade den enskilde kommit med invändningar på 

det klagade beslutet. Flertalet av invändningarna gjordes att ha innebörden av ansvarsfriande 

grunder125 fast orden uttryckligen inte använts. Vid åberopande av ansvarsfriande grunder i en 

brottmålsprocess är det åklagarens skyldighet att visa att invändningarna varit obefogade.126 

Bevisbördan åvilar åklagaren inte enbart att styrka brott, utan även visa att de eventuella 

invändningarna varit obefogade. Skulle åklagaren inte lyckas att visa invändningarna som 

obefogade ska invändningarna anses vara korrekta. 

 

Betydelsen av ansvarsfriande grunder i Kriminalvårdensmål av denna typ verkar i domskälen 

inte beaktas särskilt mycket när förvaltningsrätterna gör sina bedömningar. Det går inte heller 

                                                 
121 Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr. 4258-13, 3958-14, Kammarrätten i Stockholm mål nr. 5895-13 
122 KVFS 2011:1 s. 41 
123 KVFS 2015:1 tillägg till KVFS 2011:1 som trädde i kraft den 18 mars 2015 
124 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr. 11208-13, Förvaltningsrätten i Linköping mål nr. 613-13, 659-13,          
      1001-13, 726-13, 5241-13, 8191-13, Förvaltningsrätten i Härnösand mål nr. 2135-12, 3453-13, 
      Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr. 5081-13, 6591-12, Förvaltningsrätten i Umeå mål nr. 978-13,  
      Förvaltningsrätten i Karlstad mål nr. 2006-13, Förvaltningsrätten i Malmö mål nr. 6475-13 
125 24 kap. 1, 4, 9  §§ BrB 
126 NJA 1990 s. 210 



29 

 

att säga om de tagit någon ställning alls till invändningarna eller hur mycket. Det går att bilda 

sig uppfattningen att Kriminalvården inte verkar beakta invändningar eller vad den enskilde 

anfört. Kriminalvården hävdar att gjorda invändningar från den enskilde inte föranlett någon 

annan bedömning. Det är inte fråga om en rättslig prövning, utan om den intagne genom sitt 

beteende brutit mot vad som gäller för verkställigheten.127 

 

Både genom Kriminalvårdens föreskrifter128 och beslutsmotiveringar framgår det att varningar 

kan tilldelas enskilda, fast det inte handlar om brott. I tidigare kapitel129 gicks igenom 

beviskravet för återkallelse av läkarlegitimation, varningar för studenter och fastighetsmäklare 

samt bedömningar kring dessa. Av de rättsfallen130 var det inte fråga om brott förutom i ett 

rättsfall131 där HFD menade på att det inte går att ställa lägre krav på bevisningen än vad som 

hade gjorts vid åtal. Jag anser därför att det borde kunna dras direkta liknelser till ärenden som 

handlar om hot och våld inom Kriminalvården till brottsbalken och vad som stadgas där. HFD 

har tydligt klargjort att det inte ska gå att ställa lägre krav på bevisningen än vad som gjorts i 

mål som gällt åtal. 

 

Förvaltningsrätten konstaterade i ett fall att den rättsliga prövningen om den intagne verkligen 

varit skyldig till hot eller våld av medintagen inte varit avgörande för bedömningen av 

misskötsamhet i anstalt.132 Konstaterandet verkar enligt mig gå tvärtemot den praxis som HFD 

utarbetat. Förvaltningsrätten konstaterar vidare i målet en varningar kan tilldelas utan att något 

brott begåtts. Vilket jag anser är en korrekt bedömning av förvaltningsrätten samtidigt som 

beviskravet ”full och övertygande bevisning” inte ska eftersättas på grund av att det inte varit 

fråga om brott. 

 

Är det fråga om brott ska det enligt HFDs fastställda praxis likställas med åtal och beviskravet 

”ställt bortom rimligt tvivel” och inte något lägre beviskrav. Skulle beviskravet sänkas inverkar 

detta enligt mig på rättssäkerheten. Ett högt beviskrav krävs för att upprätthålla rättssäkerheten 

                                                 
127 Kriminalvården region Nord diarienummer 21-2012-14308, 2013-017900, 2013-2414, 2013-2419,  
      Kriminalvården region Mitt diarienummer 2013-20235, 2013-165,  2013-8140, 2013-001350, 2013-014961,  
      Kriminalvården region Öst diarienummer 2013-17931,  
128 KVFS 2011:1 
129 Se kapitel 3 om gällande rätt 
130 Se kapitel 3 om gällande rätt 
131 RÅ 1990 ref. 64 
132 Förvaltningsrätten i Härnösand mål nr. 2135-12 
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samtidigt som var och en anses vara oskyldig till dess dennes skuld lagligen fastställts.133 Av 

ett analyserat rättsfall134 framgick att domstolen inte nöjde sig med den utredning 

Kriminalvården lagt fram. Utredningen var identisk med andra rättsfall gällande hot/våld mot 

medintagen. Förvaltningsrätten ansåg även att det funnits motstridiga uppgifter som ord mot 

ord. Det var inte heller tillräckligt att utredningen nästan uteslutande bestod av förhör med andra 

intagna. Fast det inte nämndes vilket beviskrav som krävdes nämnde förvaltningsrätten att det 

inte var ”tillfredsställande utrett”, vilket enligt min tolkning bör visa att bevisbördan och 

utredningskravet åvilar Kriminalvården. En bristfällig utredning ska inte medföra nackdelar för 

den enskilde samtidigt som beviskravet inte ska sänkas vid en bristande bevisning. 

 

Med anledning av de betydande påföljder som kan inträffa av en tilldelning av varning måste 

det ställas höga krav på bevisningen.135 Enligt lagtexten136 får intagna tilldelas varningar om 

denne brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten. Enligt 

uppsatsförfattaren är HFDs praxis uppenbart att vid anledning av brott ska det inte ska gå att 

ställa lägre krav på bevisningen än vid åtal av brott och vägledningen bör. Enligt mig verkar 

underinstanserna sänkt beviskravet att passa förvaltningsmyndighetens utredning och borde 

inte vara tillåtet. I fall åklagaren i allmän domstol inte lyckats visa att ett brott är ställt bortom 

rimligt tvivel hade det aldrig accepterats med en sänkning av beviskravet. 

 

Vid situationer när ett eventuellt brott åberopats som grund för att tilldela varningar borde det 

enligt uppsatsförfattaren först vara bevisat genom en lagakraftvunnen dom för beslut i 

disciplinärendet.137 Diesen menar på att om det inte finns någon lagakraftvunnen brottmålsdom, 

måste förvaltningsdomstolen själva pröva brottet mot brottmålskravet.138 Vid prövningen för 

förvaltningsrätten bör de pröva brottet med brottmålsrekvisiten och samma beviskrav som i 

brottmål; d.v.s. ”ställt bortom rimligt tvivel”. Förvaltningsrätten vore samtidigt vid en friande 

dom i allmän domstol förhindrade att göra någon ny prövning när prövningen enligt 

uppsatsförfattaren faller under förbudet mot dubbla förfaranden och dubbelbestraffning.139 

Förvaltningsrätten vore behöriga att pröva ett överklagande enbart ifall åtgärden vore att 

undanröja beslut av Kriminalvården att tilldela varning. 

                                                 
133 Artikel 6.2 EKMR 
134 Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr. 6591-12 
135 Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr. 6545-12, 571-13, 572-13, 573-13, 574-13 
136 12 kap. 1 § FäL 
137 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca s. 106 
138 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca s. 107 
139 Art. 50 rättighetsstadgan, art. 4 EKMR sjunde tilläggsprotokollet 
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4.3  Bevisvärdet av Kriminalvårdens utredning och enskildas invändningar 

I nästan alla av de analyserade rättsfallen har det gått det att bilda sig uppfattningen att 

domstolen satt ett högt bevisvärde på Kriminalvårdens utredning. Kriminalvården verkar 

många gånger enbart behöva återge omständigheter, förhör eller uppgifter som aldrig 

egenhändigt kontrollerats av förvaltningsrätterna. Det har heller inte framgått av varken 

domskälen eller akterna ifall förvaltningsrätten kontrollerat uppgifter i utredningen när det inte 

blivit någon ändring på besluten. Det går att bilda sig uppfattningen av att domstolen sätter ett 

högt bevisvärde på uppgifter som enbart återberättats. Om domstolen inte kan göra en 

självständig bedömning av bevis från den offentliga parten borde dessa enligt uppsatsförfattaren 

få ett lägre bevisvärde än om domstolen haft direkt tillgång till dem. Uppsatsförfattaren är av 

den uppfattningen att enskildas eventuella invändningar har åsatts. Vilket har gjorts även i de 

fall det hänvisats till omständigheter som visat på direkta brister i Kriminalvårdens utredning. 

Det går att ställa frågan vid en jämförelse till övriga straff- och disciplinmål hur de hade 

bedömts om de enskilds utsagor fått lägre bevisvärde än praxis. I de fall den enskilda parten 

inkommit med stödbevisning för att styrka sin eventuella oskuld i ett kriminalvårdsmål får man 

uppfattningen av att domstolen värderar dessa lägre än vad de gör med Kriminalvårdens 

utredning. 

 

Ett tidigare exempel i denna uppsats gällande två rättsfall som i nästintill varit identiska 

gällande otillåtet föremål140 och brott mot övriga föreskrifter.141 Kriminalvården anförde i 

målen att föremålen ifråga varit otillåtna, samtidigt som de intagna gjort invändningar att 

föremålen inte varit deras och att deras bostadsrum inte gått att låsa, vilket medfört att vem som 

helst av övriga intagna kunnat gå in på deras bostadsrum. Fast omständigheterna varit nästan 

identiska gav förvaltningsrätterna Kriminalvårdens utsaga och utredning olika bevisvärde. 

Målet där den enskilde vunnit bifall på överklagan hade cigarettfimpar hittats i en snusdosa på 

den intagnes bostadsrum. Förvaltningsrätten gjorde ett ifrågasättande av bevisvärdet på 

uppgifterna samtidigt som de konstaterade att det krävs en bevisning där omständigheterna ska 

kunna ”slås fast otvetydigt”. Det mål där överklagandet inte vunnit bifall hade tabletter hittats 

i en kryddburk på den enskildes bostadsrum, vilket i detta fall räckte att föremålet påträffats i 

bostadsrummet. Även då det inte nämns vilket bevisvärde som rätten sätter på kriminalvårdens 

uppgifter går det fortfarande att dra vissa slutsatser. Ett föremål som visats vara otillåtet och 

                                                 
140 Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr. 6545-12, 571-13, 572-13, 573-13, 574-13, 
      Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr. 116-13 
141 Förvaltningsrätten i Härnösand mål nr. 745-12 
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påträffats på ett visst bostadsrum har i sig ett högt bevisvärde, vilket jag mycket väl kan förstå 

och hålla med om. Bevisvärdet av att den intagne gjort gällande att det inte gått att låsa dörren 

samt att vem som helst kunnat gå in och gömma föremålet verkar få ett lågt bevisvärde av 

domstolen eller i alla fall lägre än att föremålet påträffats på bostadsrummet. 

 

Kriminalvården anförde i målet som avgjordes av förvaltningsrätten i Härnösand att det för 

intagna var förbjudet att tillträda en viss plats och de intagna var väl medvetna om det. Den 

enskilde parten i målet invände med att denne inte kände till att det var förbjudet samt att 

förbudet varken framgick av några ordningsregler eller liknande. Uppgifterna varken motsades 

eller bemöttes av Kriminalvården. Förvaltningsrätten ansåg att ärendet utan att ha kontrollerats 

var utrett som beskaffenheten krävde. Vilket enligt mig visar att förvaltningsrätten sätter ett 

högt bevisvärde på Kriminalvårdens utredning, utan att Kriminalvården behövt frambringa 

någon större bevisning till stöd för besluten. Enskildas invändningar att det varken funnits några 

sådana regler eller att de blivit informerade om dem verkar få ett lägre bevisvärde. Jag 

ifrågasätter kraftigt hur domstolen ansett att ärendet varit så pass utrett som beskaffenheten 

krävde. Det verkar medföra att det inte behövs någon stor utredning för att utreda ärendet som 

beskaffenheten kräver om domstolen sätter ett lägre beviskrav än i övriga straff- och 

disciplinmål. 

 

Inom den fria bevisvärderingen ingår att bestämma vilket bevisvärde både enskilda och 

sammanlagda bevisning har i målet. HFD har i straff- och disciplinmål visat att allting inte bör 

vara fritt. Vilket enligt mig gör att det går att bilda sig uppfattningen av att en sorts legal 

bevisteori råder och bevisvärdet blir lägre än normalt. Uppsatsförfattaren är av den 

uppfattningen att bevisvärdet av den offentliga partens utredning borde vara lägre än vanligt 

ifall den enskilde inte kunnat tillvara ta sin rätt att föra bevisning. Beslutsunderlaget har blivit 

sämre än om den enskilde kunnat föra sin bevisning. Kontradiktionen mellan parterna kan 

kompenseras antingen av domstolens utredningsansvar eller av ett offentligt ombud/rättsligt 

biträde som företräder den enskilde parten. Verkligheten har dock visats vara svårare för den 

enskilde i kriminalvårdsmål att bli beviljad rättshjälp och många gånger omöjligt om det inte 

handlar om prövning av uppskjuten villkorlig frigivning. Domstolen verkar heller inte 

kompensera den enskilde för bristen genom sitt utredningsansvar fast det enligt mig råder en 

uppenbar kontradiktion. Uppfattningen att domstolarna automatiskt sätter ett högre bevisvärde 

på Kriminalvårdens utredning kan uppfattas som partisk på grund av att utredningen många 

gånger verkar vara bristfällig och nästan aldrig innehåller eller beaktar förmildrande 
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omständigheter. Jag menar på att det är Kriminalvårdens utredning som kan uppfattas partisk 

och inte själva prövningen hos domstolen. Vid bedömningen av ett rättsfaktum bör 

utgångspunkten inte vara att rättsfaktumet från början varit korrekt och vad den enskilde anfört 

enbart medför ändring om denne lyckas bevisa att rättsfaktumet varit felaktigt. Vilket går att 

jämföra med Strömholms teori142 som tidigare nämnts att från början blivit placerad i en 

kategori och sedan fortsätta att alltid utgå från att den är korrekt och att det i detta fall enligt 

mig är Kriminalvårdens utredning som placerats i en kategori att alltid anses vara korrekt. Jag 

är av uppfattningen att domstolarna ger intrycket att Kriminalvårdens utredning alltid får hög 

tillförlitlighet och högt bevisvärde, även om undantagsfall finns. Åberopar den enskilde egna 

bevisteman för att motbevisa Kriminalvårdens bevistema borde den totala bevisningen enligt 

uppsatsförfattaren bli en nullitet. Det verkar ändå som Kriminalvården i de flesta fall varken 

behöva ifrågasätta, bemöta eller motbevisa den enskildes invändningar eller bevisning. Att sätta 

en högre trovärdighet på den offentliga parten än på den enskilde kan i många fall vara en 

korrekt bedömning. Men när det handlar om två parter där ena parten har svårare att tillvarata 

sina rättigheter på grund av uppenbart ojämna styrkeförhållanden och domstolen verkar brista 

i utredningsansvaret måste bevisvärdet på den sammanlagda utredningen som Kriminalvården 

tillfört bli lägre än i mål med jämbördiga parter. Utgår man ifrån att det offentligas utredning i 

straff- och disciplinmål är korrekt, utan närmare granskning eller någon granskning 

överhuvudtaget visar enligt mig på för hög tillförlitlighet och för högt satt bevisvärde på 

utredningen. Domstolarna borde enligt mig göra en kritisk granskning på uppgifter som blivit 

ifrågasatta och kan uppgifterna inte styrkas uppnås inte det beviskrav som krävs. 

 

Som tidigare nämnt verkar det finnas en sorts bevislättnad och presumtion att Kriminalvården 

alltid fattar korrekta beslut som jag finner anmärkningsvärt och rättsosäkert. I ett mål som 

handlade om skattetillägg och eftertaxering uttalade HFD att även om det finns en bevislättnad 

och presumtion måste fortfarande myndigheten med de krav på bevisningens styrka som gäller 

för skattetillägg visa att beslutet varit korrekt.143 Jag finner detta rättsfall svårtolkat när HFD 

menar på att oavsett om det både föreligger en bevislättnad och presumtion för myndigheten 

får man inte sänka beviskravet. Vilket borde betyda att även om en bevislättnad finns för det 

offentliga föranleder det inte till lägre ställda krav på bevisningen och myndigheten måste 

uppfylla sitt utredningskrav ”klart framgår”.144 Jag förstår inte vad det är för mening med 

                                                 
142 Kapitel 2.1 i uppsatsen s. 9 
143 RÅ 2002 ref. 31 
144 49:5 SFL 
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bevislättnader om de är till för att sänka beviskravet. Enligt min uppfattning är bevislättnader 

för det offentliga som dessutom är en starkare part en felaktig placering av bevislättnaden. Att 

ge det offentliga en bevislättnad i straff- och disciplinmål bör vara att gå emot 

kontradiktionsprincipen. Det vore mer rättssäkert att placera eventuella bevislättnader på den 

enskilda parten. Vilket enligt mig verkar stämma mer överens till övrig praxis i området straff- 

och disciplinmål när den enskilda parten utan ombud många gånger kan ha svårigheter att 

tillvarata sina rättigheter. 

 

Att sätta ett för högt bevisvärde på Kriminalvårdens utredning innebär att domstolen sätter hög 

tillförlitlighet på uppgifterna. Det går i sig inte att säga hur domstolen skulle döma ifall den 

intagne inkommit med full och övertygande bevisning som visat att tilldelningen av varningen 

varit felaktig. Det har enligt mig många gånger gått att bilda sig uppfattningen att intagna 

inkommit med full och övertygande bevisning men fortfarande har ingen ändring skett.145 De 

få gånger en överklagan blivit bifallen verkar det att domstolen ställt ett högt beviskrav på 

Kriminalvårdens utredning som följer av HFDs praxis. Samtidigt har domstolen i målen 

ifrågasatt Kriminalvårdens utredning med att vara för bristfällig. Det har inte räckt att hänvisa 

till uppgifter som andra personer hört eller sett, till droganalyser som Kriminalvården anser 

varit felaktiga när de t.ex. visat negativa resultat.146 När ett högt beviskrav sätts i målen har det 

inte räckt med övriga intagnas uppgifter för att kunna säkerställa om den intagne verkligen 

brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten. Det ska istället krävas 

någonting mer i form av en oberoende källa.147 

 

Oberoende källor bör enligt mig helst inte ha någonting med själva omständigheterna att göra, 

utan mer vara vittne till händelsen för att stödja eventuella misskötsamheter. Det har hänt att 

domstolen kommit fram till att det inte räckt med oberoende källor. Fast det ställts en hög 

trovärdighet på de oberoende källorna behövdes ytterligare någonting i form av stödbevisning. 

En ensam återberättelse från en kriminalvårdstjänsteman vid observation av en händelse som 

samtidigt skrivit en rapport om misstänkt misskötsamhet bör enligt mig inte vara tillräckligt för 

att tilldela varningar. Även om hög trovärdighet ges till uppgifterna handlar det fortfarande om 

ord mot ord, utan stödbevisning. Även om det saknas skäl att ifrågasätta 

kriminalvårdstjänstemannens uppgifter bör det krävas mer för att tilldela en varning. Vilket 

                                                 
145 Förvaltningsrätten i Stockholms mål nr. 8220-13 
146 Förvaltningsrätten i Falun mål nr. 312-13 
147 Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr. 6591-12 
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t.ex. kan göras av inspelade kameraövervakningar som inte enbart hänvisas till, utan granskas 

av domstolen att de kan bilda sig en egen uppfattning av materialet och få en fullständig bild 

av förloppet. Förvaltningsmyndigheten borde dock själva veta vilket material de vill åberopa 

för att grunda sitt beslut med risk att beslutet upphävs. Det bör inte ankomma på 

förvaltningsrätten att begära in sådant material när det enligt mig kan uppfattas som partiskt 

samt att förvaltningsmyndigheten själva bör veta vad de anser sig åberopa.148 I de fall intagna 

åberopar bevisning i form av kameraövervakning kan det däremot anses befogat att 

förvaltningsrätten begär in materialet att den enskilde får granska och eventuellt använda sig av 

det.149 Skulle det senare komma fram att det inte finnas någon kameraövervakning fast 

Kriminalvården i sitt beslut hänvisat till detta får en senare bedömning göras av bevisvärdet för 

omständigheterna i fråga.150 En generell bedömning av åberopande av bevis i form av 

kameraövervakning från Kriminalvården som sedan visats inte finnas bör enligt mig få ett 

väldigt lågt bevisvärde alternativt helt bortses från. Enligt mig vore det mer rättssäkert att låta 

det offentliga lida rättsförlust än den enskilde med anledning av att den enskilda parten har mer 

att förlora än myndigheten. 

 

När det från den enskilde gjorts invändningar som uppfattas vara viktiga av anledningen att 

obestridda invändningar bör anses vara korrekta.151 Kriminalvården har haft möjlighet att svara 

på invändningarna eller bevisa motsatsen under hela ärendets gång utan att ha gjort det. 

Passivitet från förvaltningsmyndigheten som part ska inte innebära en rättsförlust för den 

enskilde parten. Tvärtom bör sådan passivitet verka till den enskildes fördel i bedömningen av 

bevisvärdet av det den enskilde invänder mot. När domstolen beaktat det offentligas passivitet 

i domskälen har de satt ett högt beviskrav på Kriminalvårdens utredning och ansett att 

utredningen inte uppfyllt det höga beviskravet. 

 

4.4  Säkerhetsskäl för beslut 

En del frågor har uppkommit under tiden med arbetet av denna uppsats. Dessa går i viss del in 

på bedömningen av bakomliggande faktorer både till beviskravet och bevisbördans placering. 

En intagen får tilldelas varning när denne bryter mot de föreskrifter och regler som gäller för 

                                                 
148 RÅ 1990 ref. 64 
149 10:3 OSL, Kammarrätten i Jönköping mål nr. 2538-13 
150 Förvaltningsrätten i Härnösand mål nr. 3453-13, Förvaltningsrätten i Linköping mål nr. 613-13, 659-13, 
      1001-13, Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr. 2565-13 
151 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr. 19299-13 
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verkställigheten.152 Att inte följa personalens anvisningar är en orsak för att kunna tilldelas en 

varning.153 Några rättsfall innehåller beslutsmotivering med grunden att ordningen och 

säkerheten i anstalten måste kunna upprätthållas.154 Andra skäl som det hänvisats till är 

säkerhetsskäl.155 Dessa två beslutsmotiveringar har nära betydelse av varandra och jag tänkte 

försöka tydliggöra ett rättssäkerhetstänkande kring dem. 

 

Det är självklart en viktig del med en väl fungerande kriminalvård att ordningen och säkerheten 

upprätthålls på anstalterna. När Kriminalvården i sina beslut hänvisar till säkerhetsskäl eller att 

ordningen och säkerheten måste upprätthållas borde det enligt mig inte tas för lätt på sådana 

hänvisningar. En avvägning bör göras till de påtalade säkerhetsskälen och enskildas personliga 

behov.156 I de fall Kriminalvården åberopat ordnings- och säkerhetsskäl som grund borde det 

enligt mig åvila Kriminalvården att styrka skälen. Det bör inte vara tillräckligt att hävda skälen 

generellt. Med anledning av att denna uppsats innehåller en analogianalys av HFDs praxis om 

beviskrav och bevisbörda i straff- och disciplinmål och tillämpningen på kriminalvårdsmål 

gällande varningsinstitutet bör det att sökas ytterligare vägledning av prejudikat. En eventuell 

återkallelse av läkarlegitimation är ett sätt att skydda allmänheten och värna om 

patientsäkerheten,157 vilket även gäller andra behörighetsområden158 där legitimation att utöva 

visst yrke finns. Det samma gäller LVU159 som är en skyddslagstiftning där argument av 

skyddsbehov används vid bedömningen av bakomliggande faktorer för beviskrav och 

bevisbörda. 

 

I straff- och disciplinmål där hänvisningar gjorts till säkerhetsskäl har det varit 

förvaltningsmyndigheten som haft bevisbördan. Att bevisbördan åvilar 

förvaltningsmyndigheten innebär vid ett eventuellt åberopande av säkerhethetskäl även styrka 

säkerhetsskälen till ett beviskrav. Beviskravet full och övertygande bevisning kanske inte alltid 

är det mest lämpade vid disciplinåtgärder av denna sort. Det borde i alla fall ”klart framgå” av 

beslutsmotiveringar att det finns realistiska säkerhetsskäl. Det bör gå att hävda att det förhöjda 

beviskravet gäller när förvaltningsmyndigheten ska styrka de åberopade säkerhetsskälen. Det 

                                                 
152 12:1 FäL 
153 KVFS 2011:1 s. 41 
154 4 § FäF, KVFS 2011:1 s. 8 
155 1:7, 6:5, 7:2 - 3, 7:5, 8:4 - 5, 8:10, 9:1, 10:5 - 6 FäL 
156 2:1, 5:1 §, 10:1, 11:1 FäL, KVFS 2011:1 s. 4, 16, 25, 29, 33, 35,  
157 1:1 Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
158 Taxiförarlagen (2012:211), Fastighetsmäklarlag (2011:666) 
159 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
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bör inte räcka att enbart hävda säkerhetsskäl för att beviskravet sänks för att passa 

säkerhetsskälen i fråga. 

När Kriminalvården hänvisat till säkerhetsskäl har ingen närmare formulering gjort av vad för 

sorts säkerhetsskäl de menat. Av förarbetena160 till den äldre kriminalvårdslagen161 framgår att 

rekvisitet ”påkallat av säkerhetsskäl” skulle vara uppfyllt när åtgärden är påkallad att förebygga 

eller hindra intagna under anstaltsvistelsen att planera och leda brottslig verksamhet eller sätter 

säkerheten vid anstalterna i fara genom att exempelvis förbereda rymningar eller ta emot 

narkotika eller andra otillåtna varor. Vilket mycket väl stämmer in på beviskravet klart framgå. 

 

Kriminalvården har bevisbördan till de omständigheter som åberopats.162 Det bör som jag 

tidigare nämnt inte räcka att enbart hänvisa till omständigheter som t.ex. säkerhetsskäl och 

sedan inte förtydliga vilka säkerhetsskäl som menas.163 Att inte tydligt redogöra för de 

säkerhetsskäl som kan äventyra säkerheten medför besluten som bristfälliga och inte tillräckligt 

för att fastställas av en domstol. När denna redogörelseskyldighet åvilar Kriminalvården bör 

det enligt uppsatsförfattaren inte ankomma på förvaltningsdomstolen att göra någon egen 

bedömning av omständigheter till säkerhetsskäl som inte har åberopats. Enligt 

uppsatsförfattaren bör det råda en strikt åberopsbörda av bevisfakta för Kriminalvården att 

styrka sitt bevistema. Även då detta går emot principen om fri bevisvärdering och fri 

bevisprövning har HFD vart tydliga i sin praxis att det faktiskt finns en sorts legal bevisprövning 

i straff- och disciplinmål och skälen är rättssäkerhet.164 Vilket går att jämföra med skälen för 

att återkalla läkarlegitimationer; att skydda allmänheten och värna om patientsäkerheten. Det 

vore inte tillräckligt för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att enbart hänvisa till skälen, 

utan de måste redogöra för på vilket sätt deslegitimeringen skyddar allmänheten och värnar om 

patientsäkerheten. Att inte sätta en strikt åberopsbörda av bevisfakta på 

förvaltningsmyndigheten både sänker beviskravet och urholkar rättssäkerheten. 

Enligt mig har Kriminalvårdens bevisbörda en direkt förankring till beviskraven som krävs i 

straff- och disciplinmål. Mål som har ett nära samband med straff- och disciplinpåföljder är 

bland de förvaltningsmål som har högsta krav på bevisningen samtidigt som 

förvaltningsmyndigheten har bevisbördan. Skulle bevisbördan vila på den enskilde innebär det 

enligt mig att beviskravet sänks och utifrån rättssäkerhetsperspektiv vara näst intill omöjligt. 

                                                 
160 Prop. 1974:20 s. 93, 139 
161 Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt 
162 JO beslut dnr 4313-2014 
163 RÅ 2007 not 97 
164 RÅ 1990 ref 64, Diesen & Lagerqvist Veloz Roca s. 106 
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5. Sammanfattande analys och avslutande kommenterar 

Det vägledande beviskravet av HFD i straff- och disciplinmål är att beviskravet är högre än 

övriga förvaltningsmål. Bevisningen måste vara full och övertygande. Handlar ärendet om brott 

såsom hot, narkotikabrott, misshandel eller liknande måste det i de fall om det ännu inte lett till 

åtal ställas samma krav på bevisningen som det gör i brottmålsprocesser. Det vill säga att det 

inte bara måste vara ställt bortom rimligt tvivel att den enskilde verkligen begått handlingen, 

utan även frågan om uppsåt måste besvaras. Bevisbördan i dessa mål åvilar åklagaren och i 

förvaltningsprocessen åvilar den Kriminalvården. Kriminalvården bör på ett som liknar 

åklagarens försvara de överklagade besluten samtidigt som det inte bör vara upp till domstolen 

att utgå från att de överklagade besluten från början varit korrekta. Ansvarsfriande grunder 

måste enligt min uppfattning betraktas ex officio av domstolen i de fall den enskilde inte 

åberopat några men framgår av omständigheterna i övrigt. De gånger den enskilde inte åberopat 

dem direkt kan ändå finnas anledning att beakta invändningar som liknar ansvarsfriande 

grunder. 

 

Det verkar finnas en återhållsamhet från HFD att pröva frågor gällande beviskrav i 

Kriminalvådsmål om varningsinstitutet. Ett alternativ kan vara att så länge HFD inte beviljar 

prövningstillstånd i frågan anser de att rättsläget fungerar som det bör och inga frågetecken 

råder. En oklarhet som enligt mig råder är om HFD anser att underinstanserna följer rådande 

praxis för i sådana fall borde underinstanserna sätta högre beviskrav än de praktiskt gör. Det 

går enbart att spekulera kring skälen varför HFD inte beviljar prövningstillstånd i frågor om 

beviskrav i Kriminalvårdsmål när HFD inte har någon skyldighet att förklara avslag. Samtidigt 

blir det enligt mig svårare att förstå hur de ställer sig till frågan om beviskravet. 

 

Enligt mig måste det ställas höga krav på myndighetens utredningar för att vid en kontroll från 

domstolen leva upp till det högt satta beviskravet där kontrollen inte bara måste vara objektiv 

utan även ha rättssäkerhetsperspektivet i åtanke. 

 

Bevisbördans placering är starkt kopplad till beviskravet i bedömningen. Stadgas det i lag ett 

visst beviskrav som uppfattas lägre ställt än övriga straff- och disciplinmål måste lagrummet 

enligt mig frångås för att utifrån rättssäkerhetsskäl ställa ett högt beviskrav i straff- och 

disciplinmål. Vanligtvis innebär det en bevisbörda för förvaltningsmyndigheten. Det har visats 

att detta inte alltid stämmer om domstolarna sänker beviskravet. Domstolarna får enligt mig 
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aldrig sänka beviskravet för att passa utredningen. I denna uppsats har det visats att 

Kriminalvården inledningsvis åvilar bevisbördan samtidigt som det går att bilda sig 

uppfattningen av att beviskravet blivit lägre ställt än övriga straff- och disciplinmål. 

Bevisbördan övergår sedan på den enskilde som i sin tur får ett högre beviskrav än 

Kriminalvården att bevisa att beslut varit felaktig. Att bevisbördan åvilar den enskilde med 

högre beviskrav i straff- och disciplinmål har enligt mig stora likheter med att en åtalad i en 

brottmålsprocess måste bevisa sin oskuld. Sådana rättsprocesser ansetts inte vara rättssäkra och 

om en allmän domstol argumenterat att den åtalade måste bevisa sin oskuld hade domen väldigt 

fort blivit ändrad av högre instans. Att placera bevisbördan i sådana mål på den enskilde som 

uppenbart varken har förutsättningar eller möjligheter att föra sin talan på ett korrekt sätt är 

enligt mig skrämmande. Istället borde en bevislättnad ges till den enskild som svagare part. 

 

Av de genomgångna rättsfallen med dess akter verkar det framgå att de gånger en ändring av 

beslut skett är när domstolen ställt ett högt beviskrav och beviskravet åvilat Kriminalvården 

genom hela processen. De genomgångna rättsfallen ger uppfattningen av att det inte varit fråga 

om tvåpartsmål, utan enpartsmål där Kriminalvården och domstolen varit ena parten mot den 

enskilde parten som måste bevisa sin oskuld. Att jag har bildat mig denna uppfattning känns 

skrämmande i en rättsstat som Sverige. 

 

De genomgångna rättsfallen är enbart en liten del av alla de kriminalvårdsmål som handläggs 

hos förvaltningsdomstolarna. Samtidigt borde de visa på ett inarbetat handlingssätt hos 

domstolarna. Handlingssättet går enligt mig inte att uppfattas som rättssäkert. Genom 

majoriteten av de genomgångna rättsfallen och dess akter går det inte att dra slutsatsen att de 

intagna verkligen misskött sig på det sätt som gjorts gällande. Då det är bättre att fria än fälla 

bör det ha gjorts i många fall när bevisningen inte levt upp till det höga beviskrav som krävs i 

straff- och disciplinmål. 

 

En tydligare praxis behövs gällande kriminalvårdsmål. Ett riktigt förtydligande med 

rättssäkerhetsfrågor behöver göras inom både doktrin och speciellt i rättspraxis så 

underinstanserna har tydligare vägledning att gå efter. Trots fina ord i både förarbeten och från 

JO verkar det inte ha hänt mycket konkret på området under de senaste 20-30 åren. JO har 

uttryckt att det kan behövas en ombudsman för kriminalvårdsfrågor med anledning av den stora 

mängd anmälningar som de får. Under 2015 har en offentlig utredning (SOU 2015:57) om 

tillsyn av Polis och Kriminalvården men denna har inte gåtts igenom för denna uppsats. Listan 
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med idéer om vilka åtgärder som kan behöva genomföras är lång. Men den kan börja med att 

HFD fastställer sin egen praxis på området om beviskrav och bevisbördans placering. Frågorna 

som slutligen går att ställa är om det verkligen anses omöjligt att tro att beviskravet sänks för 

att passa utredningen i Kriminalvårdsmål och varför domstolarna sällas gör någon 

kvalitetssäkring av Kriminalvårdens utredning? 
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Bilaga 1 (Diesen & Lagerqvist Veloz Roca s. 93) 

Diesens bevisstege med det svagaste beviskravet längt ned och det starkaste överst. 

 

Uppenbart 

Full och övertygande bevisning 

Bevisat 

Visat 

Styrkt 

Befinnes 

Klarlagt 

Mycket sannolikt 

Övertygande sannolikhet 

Hög grad av sannolikhet 

Sannolika skäl 

Sannolikt 

Tillräcklig grad av sannolikhet 

Skäligen 

Klart mera sannolikt 

Skälig anledning 

Övervägande skäl 

Övervägande sannolikhet 

Påtaglig risk 

Antagligt 

Risk 

Anledning förekommer 

Kan antas 
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