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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

När tidsfristen för att överklaga en dom eller beslut löpt ut, eller högsta instans avgjort 

frågan och domen eller beslutet inte kan överklagas mer, så vinner domen laga kraft, den 

får rättskraft. Rättskraften innebär att domen dels kan verkställas, dels inte kan angripas 

eller prövas på nytt i en ny rättegång.1 Denna s.k. orubblighetsprincip motiveras med att 

ingen part ska behöva leva under hot eller med oro om att en dom ska rivas upp och 

ändras, och för att skapa stabilitet i rättssystemet.2 Orubblighetsprincipen ger 

rättsordningen förutsebarhet och innebär för den enskilda en trygghet i att veta att har 

man friats i domstol för ett brott kan nya anklagelser om samma brott i normalfallet inte 

riktats mot en, och har man dömts i domstol riskerar man inte att påläggs ytterligare straff 

för samma gärning. Samtidigt är det, särskilt i brottmål, i både rättsväsendets och den 

enskildes intresse att det inte förekommer materiellt oriktiga domar. Därför ställs den s.k. 

sanningsprincipen (att en dom ska vara materiellt riktig) mot orubblighetsprincipen, och 

det är i avvägningen mellan dessa två som möjligheterna till och kraven för att beviljas 

resning har sin plats.3  För att angripa en lagakraftvunnen dom krävs att särskilda, 

extraordinära rättsmedel används, vilka ska tillämpas restriktivt.4 De särskilda 

rättsmedlen fungerar som den yttersta rättssäkerhetsgarantin då de möjliggör att materiellt 

oriktiga domar ändras eller rivs upp.  

För den som anser sig felaktigt dömd är det av största vikt att det finns möjlighet att även 

efter en lagakraftvunnen dom kunna angripa domen och få till stånd en ny prövning. 

Resningsinstitutet ger den möjligheten, samtidigt som kraven för att få resning beviljad 

är mycket högt ställda. Enligt den resningsgrund som uppsatsen fokuserar kring, 

rättegångsbalkens (1942:740) (RB) 58 kap. 2 § p. 4, krävs för att beviljas resning att det 

läggs fram ny bevisning eller nya omständigheter som skapar tvivel om den dömdes 

skuld. Sådan bevisning kan även bestå i att redan framlagd bevisning analyserats på nytt 

och resultatet talar emot det tidigare resultatet, eller att nya omständigheter innebär att 

den framlagda bevisningen bedöms annorlunda. I samband med resningsärenden ska som 

                                                           
1 Se RB 30 kap. 9 §. 
2 Ekelöf m.fl., Rättegång III, s. 241 ff. 
3 NJA 2011 s. 254 p. 15. 
4 Se t ex NJA 1998 s. 148. 
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huvudregel inte någon ytterligare bevisvärdering av materialet som domen i instansen 

som avkunnat den lagakraftvunna domen vilar på, men om det av den ursprungliga domen 

inte framgår hur rätten bedömt och värderat bevisningen måste domstolen som hanterar 

resningsansökan bedöma den tidigare bevisningens tyngd.5  

Den enskilde har bevisbördan för att komma med ny bevisning eller omständigheter som 

kan bringa tvivel kring den lagakraftvunna domen, och det krävs ofta att den dömde själv 

vidtar någon form av utredning eller åtminstone en noggrann genomgång och ny analys 

av det som förekommit i den tidigare förundersökningen och rättegången. För att den 

enskilde ska kunna avgöra om det finns utsikter till resning, kunna dra fördel av nya 

utvecklade analystekniker, nya vetenskapliga rön och så vidare krävs det därför inte bara 

insyn i allt material utan ofta även en tillgång till själva materialet. Analystekniker 

utvecklas hela tiden, och att ha tillgång till ett analysresultat men inte det material som 

analyserats medger inga utökade undersökningar av materialet eller någon möjlighet att 

låta materialet bedömas av någon annan för att få en second opinion. För den enskilde är 

det således ytterst en rättssäkerhetsfråga att inte bara i teorin utan även i praktiken ha 

möjlighet att ännu en gång få tillgång till, och möjlighet att undersöka, all bevisning, för 

att försöka få fram nya bevis eller omständigheter ur den avslutade brottsutredningen, 

vilka sedan kan ligga till grund för en resningsansökan. En begränsad eller enbart 

teoretisk tillgång innebär ett rättssäkerhetsproblem för den enskilde då dennes möjligheter 

att granska materialet i sådant fall beskärs.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att så långt det är möjligt undersöka vad gällande rätt är avseende en 

dömd persons insyn i och tillgång till de bevis, beslag och spår som förekom i den 

ursprungliga förundersökningen. Centralt i uppsatsen är att undersöka och värdera om 

den insyn och tillgång som finns för den enskilde är tillräcklig för att ha möjlighet att 

uppfylla det krav på ny bevisning eller nya omständigheter som uppställs för en 

resningsansökan, och därmed avgöra om gällande rätt kan anses rättssäker för den 

enskilde. Ett underliggande syfte kan även sägas vara att undersöka om myndigheternas 

                                                           
5 NJA 2011 s. 254 p. 16. 
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agerande är i enlighet med gällande rätt, och huruvida lagstiftarens bakomliggande vilja 

fått genomslag i tillämpningen. 

För att uppfylla syftet har jag valt att utgå från följande frågeställningar: 

1. Vad krävs för att kunna ansöka om och beviljas resning? 

2. Vilken möjlighet till insyn i det material som förekommit i brottsutredningen har en 

dömd person efter lagakraftvunnen dom? 

3. Vilken möjlighet har en dömd person att få tillgång till beslag/bevis/spår efter 

lagakraftvunnen dom, t ex för att ytterligare analyser eller en second opinion? 

4. Vilken möjlighet har en dömd person att efter eller i samband med en lagakraftvunnen 

dom få beslag/bevis/spår bevarat för framtiden? 

5. Innebär dagens reglering några rättssäkerhetsproblem för den enskilde som anser sig 

felaktigt dömd och vill ansöka om resning? 

 

1.3 Metod 

Under arbetet med uppsatsen har lagstiftning, förarbeten och statliga utredningar samt 

rättspraxis studerats och systematiserats i avsikt att utreda gällande rätt på området, och 

undersöka vilka rättsliga möjligheter en dömd person har att efter lagakraftvunnen dom 

förfoga över det material i form av t ex beslag, omhändertaganden, spår och övriga bevis 

som förekommit i brottsutredningen som föregick domen. I samband med fastställandet 

av gällande rätt har jag, på grund av de svårigheter som finns att fastställa tillämpningen 

av gällande rätt enbart utefter de traditionella rättskällorna, även haft kontakt med berörda 

myndigheter och dessutom studerat myndighetsinterna källor rörande tillämpning av 

rätten. Gällande rätt har därefter analyserats och värderats med fokus på 

rättssäkerhetsperspektivet för den enskilde som anser sig felaktigt dömd, varför ett relativt 

kritiskt förhållningssätt genomsyrat arbetet. Slutligen för jag även ett de lege ferenda 

resonemang. Ett visst komparativt inslag finns i form av en utblick mot Norge, uppsatsen 

gör dock inga anspråk på att vara komparativ.  

Då utgångspunkten är de traditionella rättskällorna på området och dess granskats i syfte 

att fastställa gällande rätt, så skulle uppsatsen måhända kunna beskrivas som 

rättsdogmatisk, men med tanke på den brist på enighet som råder kring definitionen av 



7 
 

 
 

vad rättsdogmatisk metod innebär väljer jag att avstå från att närmare kategorisera mitt 

val av metod närmare.  

 

1.4 Avgränsningar 

De särskilda rättsmedlen i rättegångsbalkens 58 kapitel är de möjligheter som finns för 

att få till stånd en ny prövning i de fall där den dömde anser att en dom är oriktig. De 

särskilda rättsmedlen är resning, återställande av försutten tid samt klagan över domvilla. 

Inom ramen för denna uppsats kommer enbart resningsinstitutet att behandlas då de 

övriga särskilda rättsmedlen faller utanför syftet och avgränsningen. Uppsatsen utgår från 

ett rättssäkerhetsperspektiv utifrån den enskilde som anser sig felaktigt dömd på materiell 

grund, och som behöver finna omständigheter och/eller bevis som möjliggör ett 

beviljande av resning. Således kommer av naturliga skäl lagregleringar och aspekter som 

berör resning till men för den tilltalade, resning på grund av tekniska rättegångsfel, 

domvilla och liknande inte att beröras.  

Fokus ligger på möjligheten att beviljas resning genom att få tillgång till material från 

förundersökningen och låta materialet genomgå förnyade undersökningar eller analyser, 

och därefter kunna lägga fram ny bevisning eller nya omständigheter som skapar tvivel 

om den dömdes skuld (jmf RB 58 kap. 2 § p. 4). Då tillgångsfrågan främst avser 

bevismaterial i form av spår, beslag och liknande i form av föremål, snarare än dokument 

och protokoll, så kommer inte arkivregler eller regleringen kring ljud- och 

bildinspelningars bevarande, varken i samband med förhör eller hemliga inspelningar, att 

beröras. Generellt är bevarandet av förundersökningsprotokollet och dess innehåll i 

dokumentform, med undantag för inspelat material (vars innehåll dock som regel ska 

bevaras i avskrift efter förstörandet) fullgott ur en dömd persons perspektiv. I normalfallet 

finns relevanta handlingar bevarade och arkiverade under mer än tillräcklig tid för att vara 

tillgängliga vid ett resningsärende, för det fall den dömde har insynsrätt. Fokus inom 

ramen för uppsatsen och dess syfte ligger istället på tillgången beslagtaget material och 

spårmaterial. 
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1.5 Disposition 

Efter en inledande bakgrund definieras rättssäkerhetsbegreppet och kopplas till 

uppsatsens ämne och syfte. Därefter berörs resningsinstitutet översiktligt, följt av en 

fördjupad analys av det utredningsbehov jag anser behövs för att kunna frambringa de 

nya bevis eller omständigheter som krävs för att nå framgång med en resningsansökan. 

Ett problematiserande och analyserande resonemang förs löpande. Några resningsfall får 

därefter belysa delar av den problematik som uppmärksammats.  

Därefter undersöks vilken insyn som finns före och efter den lagakraftvunna domen, och 

för att avgöra om den insynen är närmast teoretiskt eller de facto innebär även tillgång till 

material så undersöks sedan hur material från brottsutredningen hanteras, förvaras och 

bevaras. Även här förs en löpande värdering och analys om hur materialhantering och 

förvaring påverkar tillgången till materialet.  

Efter en kortare utblick mot grannlandet Norge avslutas uppsatsen med avslutande 

reflektion där även ett lege de ferenda-resonemang förs. 

 

2 Rättssäkerhet och rättstrygghet 

2.1 Rättssäkerhet 

Begreppet rättssäkerhet är flitigt använt både på juristutbildningen, i doktrin, i den 

juridiska debatten och förekommer även i domskäl från alla instanser. Någon klar och 

enhetlig definition av vad rättssäkerhet är finns dock inte. Ett flertal olika 

definitionsförsök har gjorts. Regeringen definierar på sin hemsida rättssäkerhet som att 

”rättskipning och annan myndighetsutövning ska vara förutsebar och enhetlig samt 

bedrivas med hög kvalitet”.6 Detta kan sägas vara den allmänna, breda definitionen av 

rättssäkerhet som rättsordningen hela tiden måste vila på. I Justitiekanslerns (JK) rapport 

”Felaktigt dömda” ägnas hela fjorton sidor år att försöka reda ut och definiera begreppet 

rättssäkerhet, vilket belyser hur komplext begreppet är.7 I JK:s andra rättssäkerhetsprojekt 

definieras rättssäkerhet som ”den säkerhet för enskilda som en god och förutsebar 

                                                           
6 Regeringens hemsida http://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/rattssakerhet-och-
rattstrygghet/ Hämtad 2017-02-28 
7 JK:s rättssäkerhetsprojekt, Felaktigt dömda, s. 19 – 32. 
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rättsordning ger och vars yttersta garanti är att ingen döms för brott om inte skulden är 

ställd utom rimligt tvivel”.8 Det finns ingen motsättning mellan regeringens och JK:s 

definition, utan de belyser rättssäkerheten från två olika perspektiv, rättsordningens 

respektive den tilltalades, och kompletterar varandra. Rättssäkerhet syftar oavsett vilken 

definition man använder främst till att den enskilde ska kunna förutse rättsordningen och 

inte riskera att felaktigt dömas för brott. Jag har valt att i uppsatsen utgå från JK:s 

definition av rättssäkerhet då den intar ett perspektiv utifrån den tilltalade och är mer 

precis utefter uppsatsens syfte.  

 

2.2 Rättstrygghet 

Det finns en skillnad på det som kallas för rättssäkerhet och det som brukar kallas 

rättstrygghet. Inte heller rättstrygghet har någon enhetlig, fastslagen definition. 

Regeringen har definierat rättstrygghet som att ”enskilda personer och andra rättssubjekt 

ska vara skyddade mot brottsliga angrepp på liv, hälsa, frihet, integritet och egendom”.9 

Justitiekanslern har definierat det som ”den trygghet som består i att samhället tar sitt 

ansvar för att människor ska slippa bli utsatta för brott och att – om brott ändå inträffar 

– alla rimliga åtgärder vidtas för att den skyldige ska bli lagförd”.10  Rättstrygghet syftar 

således främst till den enskildes rätt att vara trygg i att samhället arbetar för att man inte 

ska behöva utsättas för brott, och att om så ändå sker att samhället ställer den skyldige till 

svars för brottet. Rättstryggheten ökar om det är relativt lätt att få de som är misstänkta 

för brott dömda för brottet. Den enskilde som utsatts för brott får då en ökad rättstrygghet 

i att den som begått brottet döms och får stå till ansvar för det, och en uppfattning att de 

som begår brott döms för det minskar åtminstone i teorin risken för att bli utsatt för brott 

eftersom fler personer drar sig för att begå brott. 

 

2.3 Rättssäkerheten och rättstryggheten i korrelation till varandra 

Om en ökad rättstrygghet sker på bekostnad av rättssäkerheten genom att tröskeln för vad 

som krävs för att bli dömd för brott sänks, så riskerar den som är misstänkt för brott att 

                                                           
8 Rättssäkerheten i brottmål. Rapport från JK:s andra rättssäkerhetsprojekt, s. 9, s. 40. 
9 Regeringens hemsida  http://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/rattssakerhet-och-
rattstrygghet/ hämtad 2017-02-28 
10 Rättssäkerheten i brottmål. Rapport från JK:s andra rättssäkerhetsprojekt, s. 9, s. 41. 
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dömas även om denne inte har utfört gärningen. En hög rättssäkerhet där ingen enskild 

döms som oskyldig eller döms felaktigt innebär samtidigt att fler personer som har begått 

brott inte kommer att kunna dömas för det utan gå fria, vilket minskar rättstryggheten. 

Om någon blir felaktigt eller oskyldigt dömd brister inte bara rättssäkerheten utan det 

innebär även en bristande rättstrygghet då det inte är den skyldige som lagförts för brottet. 

Rättssäkerheten och rättstryggheten kompletterar således varandra, men måste samtidigt 

balanseras mot varandra, vilket åtminstone teoretiskt sker genom tillämpningen av 

beviskravet ”ställt bortom rimligt tvivel” för fällande dom i brottmål.11 Beviskravet ställt 

utom rimligt tvivel finns inte lagfäst, utan i lagtext talas det om ”vad som är bevisat”.12 

Via praxis och förarbetsuttalanden har dock vad som är bevisat anses motsvara det som 

är ställt utom rimligt tvivel.13 Vid en första anblick löser det problemet, om det krävs att 

det inte finns något rimligt tvivel angående skulden minskar risken att någon döms 

felaktigt och samtidigt minskar risken att alltför många skyldiga frias. Det finns då en 

relativt hög grad av både rättstrygghet och rättssäkerhet. Åtminstone i teorin, för hela 

balansen förutsätter att beviskravet bortom rimligt tvivel tillämpas korrekt, vilket är svårt 

att garantera. Vad som är ställt bortom rimligt tvivel är och förblir beroende av en 

bedömning som varken kan standardiseras eller garanteras vara enhetlig. Att i stort sett 

samma bevisning kan åberopas i både första, andra och tredje instans men bedömningen 

av bevisningens styrka kan få helt olika utfall i respektive instans visar på att 

bedömningen alltid kommer ha ett subjektivt inslag, och att det är svårt att fullt ut 

garantera en enhetlig bedömning. Möjligheten för den dömde att överklaga en fällande 

dom till högre instans fungerar som en säkerhetsventil, men kan ändå inte garantera att vi 

alltid får korrekta domar i högsta instans. Den största rättssäkerhetsrisken i domstolarna 

har i JK:s andra rättssäkerhetsrapport ansetts vara just beviskravet ”bortom rimligt tvivel” 

och den bevisprövning och bevisvärdering domstolen gör för att bedöma om beviskravet 

är uppfyllt.14 Om misstag sker i bevisprövning och bevisvärdering riskerar en enskild att 

dömas på felaktig grund, vilket är en rättssäkerhetsförlust för den enskilde. Med hjälp av 

resningsinstitutet finns vad som kan ses som den yttersta säkerhetsventilen. För att 

fungera som en yttersta säkerhet det är tänkt krävs dock att den inte är alltför 

svårtillgänglig för de fall den behövs, där en dom faktiskt är oriktig. För att kunna dra 

                                                           
11 Rättssäkerheten i brottmål. Rapport från JK:s andra rättssäkerhetsprojekt s. 9. 
12 Se RB 35 kap. 1 §. 
13 Se bl. a. NJA 1980 s. 725., NJA 1982 s. 164., NJA 1992 s. 446., NJA 1993 s. 277., NJA 1996 s. 176. 
14 JK:s andra rättssäkerhetsprojekt s. 38. 
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nytta av resningsinstitutet krävs även att den som anser sig oriktigt dömd har tillgång till 

det material som låg till grund för den fällande domen, och kan undersöka, analysera och 

värdera detta. Utan tillgång till bevisningen kan inte bevisvärderingen granskas, och den 

enskildes rättssäkerhet riskerar att inskränkas. 

 

3 Resningsinstitutet 

3.1 Resningsgrunder  

För att resning ska kunna beviljas i brottmål måste flera rekvisit vara uppfyllda. Först och 

främst måste det finnas en lagakraftvunnen dom. Om det handlar om resning till förmån 

för den dömde i ett brottmål ska det enligt RB 58 kap. 2 § även handla om att någon av 

rättens funktionärer agerat brottsligt (p. 1), jäv hos åklagare eller domare (p. 2), ett falskt 

bevis åberopats eller någon har vittnat falskt och det falska beviset kan antas påverkat 

utgången (p. 3), nya omständigheter eller bevis som tidigare inte åberopats har 

framkommit och sannolikt skulle lett till en mildare dom eller ett frikännande om de 

behandlats under rättegången alternativt att det finns synnerliga skäl att pröva den dömdes 

skuld på nytt (p. 4), eller att domen uppenbart är i strid med lag (p. 5).  Fortsättningsvis 

kommer enbart den fjärde punkten att behandlas i uppsatsen.  

Det är den som ansöker om resning som har bevisbördan, den som är dömd och vill ha 

resning måste väcka tvivel om den fällande domens riktighet för att få till stånd en ny 

prövning (jämför med den ursprungliga processen där åklagaren har bevisbördan för att 

bevisa att den tilltalade är skyldig bortom rimligt tvivel). Att det är den som ansöker om 

resning som har bevisbördan innebär att det är denne som måste frambringa de nya 

omständigheter eller bevis som skulle kunna möjliggöra resning. Enligt RB 58 kap. 5 § 

ska ansökan om resning innehålla information om vilken dom ansökan avses, vilka 

förhållanden resningsansökan grundas på och skälen till den, dessutom ska även de bevis 

som åberopas och vad varje bevis ska styrka för omständighet anges. Ansökan om resning 

lämnas skriftligen in till instansen över den som avkunnat dom, det vill säga är det 

tingsrätten som meddelade den lagakraftvunna domen ska ansökan lämnas in till 

hovrätten, är det hovrätten som meddelat den lagakraftvunna domen ska ansökan lämnas 
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in till Högsta domstolen.15 Om en hovrätt beslutat att inte bevilja resning kan beslutet 

överklagas till Högsta domstolen, det krävs dock prövningstillstånd för att de ska ta upp 

frågan. För resningsansökan till förmån för den tilltalade i brottsmål finns ingen tidsfrist, 

och heller ingen begränsning i hur många gånger den dömde kan ansöka om resning.16 

 

3.2 Effekter av resning  

Om resning beviljas så innebär det inte att den lagakraftvunna domen undanröjs, men 

domens rättskraft upphävs och hindrar inte att målet tas upp till ny prövning. Målet tas 

enligt RB 58 kap 7 § st. 1 upp till fortsatt prövning i den instans som senast dömt i målet, 

alltså samma instans som avkunnat den lagakraftvunna dom som angripits. Skulle det vid 

resning till förmån för den tilltalade omedelbart vid resningsansökan stå klart att ”saken 

är uppenbar” får enligt samma paragraf rätten ändra domen omedelbart, och t ex frikänna 

en tidigare dömd tilltalad. Om domen inte ändras omedelbart så gäller den lagakraftvunna 

domen fortfarande och verkställighet av påföljd (t ex fängelsestraff) kopplad till domen 

fortgår. Det finns dock i RB 58 kap. 6 § sista stycket en möjlighet för rätten att meddela 

inhibition, och att verkställighet av domen i väntan på avgörandet inte ska ske. Efter att 

målet tagits upp till ny prövning och ny dom avkunnats så ersätter denna den tidigare 

lagakraftvunna domen. Utfallet i det återupptagna målet kan bli både positivt och negativt 

för den tilltalade, och att resning beviljas och målet tas upp innebär inte per automatik att 

den tilltalade blir frikänd. 

 

3.3 Ytterst få fall leder till resning 

Enligt Högsta domstolens hemsida är det ”endast en ytterst liten del” av ansökningarna 

om resning som beviljas.17 Av Domstolsverket begärd och tillhandahållen statistik för 

antal mål registrerade på måltypskoder gällande resningar under åren 2006-2016 framgår 

att totalt 2364 mål om resning i brottmål avgjordes under perioden, antalet mål om resning 

i brottmål som inkom under samma period var 2370, det fanns även ungefär 60 mål i 

balans vid utgången av 2016. Resningsansökan beviljades i 206 brottmål, och avslogs i 

                                                           
15 Se RB 58 kap. 4 § 
16 Welamson, Rättegång VI, 3:e uppl., s. 211. 
17 Högsta domstolens hemsida, http://www.hogstadomstolen.se/Resning/ Hämtad 2017-03-05. 
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1943 fall under samma period. Värt att observera är att åren 2014 och 2015 avviker 

kraftigt i statistiken i och med att de åren medför en kraftig ökning av beviljade 

resningsansökningar i brottmål, dessa härrör sig från ett antal skattemål rörande 

dubbelbeskattning.18 År 2014 - 2015 beviljades resning i 34 respektive 132 mål och 

avslogs i 199 respektive 116 mål. Övriga år i perioden ligger, med enstaka undantag, på 

1 – 4 beviljade resningsansökningar per år (undantag är 2016 där resning beviljades i 8 

fall av totalt 201 avgjorda, och 2013 där resning beviljades i 17 fall av totalt 252 

avgjorda), och antalet avslag på 164 – 216 fall per år (undantag 2006 där resning avslogs 

i 100 fall av totalt 191 avgjorda). Förutom beviljade och avslagna resningsansökningar 

innehåller statistiken även mål som avskrivits, avvisats, ändrats, återförvisats, mål där 

prövningstillstånd inte beviljats samt kategorierna ”värde saknas”19 och ”övrigt”20. Dessa 

kategorier innefattar endast ett mindre antal mål och även om dessa skulle räknas in så 

framgår tydligt att det är mycket svårt att få resning beviljad och det handlar om ett fåtal 

mål per år som når framgång. 

 

4 Utredningsbehovet 

4.1 Nya omständigheter eller nya bevis 

För att resning enligt RB 58 kap. 2 § p. 4 ska kunna komma i fråga krävs att det endera 

är fråga om en ny omständighet eller bevis, som inte togs upp i rättegången, och som 

sannolikt skulle påverkat utgången i mildrande riktning för den dömde, eller att det ”med 

hänsyn till vad sålunda åberopas och i övrigt förekommer, finns synnerliga skäl att på 

nytt pröva frågan om den tilltalade har förövat det brott, för vilket han dömts” (den s.k. 

tilläggsregeln). När tilläggsregeln används ställs inget krav på att den nya omständigheten 

eller beviset sannolikt skulle ha lett till en annan utgång i målet. I praxis har uttalats att 

tilläggsregeln ska tillämpas med stor restriktivitet och endast användas om de nya bevisen 

på grund av särskilda omständigheter skapar tvivel om den dömdes skuld till brottet, även 

                                                           
18 Personligt e-postmeddelande 2017-06-02 från Adam Flöhr, Analytiker, Ekonomiavdelningen, 
Domstolsverket 
19 Värde saknas som avser år 2015-2016 innebär mål som ännu inte avgjorts, avseende år 2007-2009 
handlar det om fel i konvertering mellan gamla och nya system. Personlig e-postkontakt 2017-06-06 
med Tove Levelind, enhetschef och registrator för Högsta Domstolen. 
20 Avser mål där det fattats delbeslut under handläggningen innan slutligt beslut meddelats. Personlig e-
postkontakt 2017-06-08 med Tove Levelind, enhetschef och registrator för Högsta Domstolen. 
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om det inte är sannolikt att de nya omständigheterna skulle påverkat utgången i 

skuldfrågan.21 Som exempel nämns att resonemanget i den ursprungliga domen blir 

svagare och inte lika övertygande ställt i ljuset av de nya bevisen. Enligt Högsta 

domstolen räcker det dock i normalfallet inte med att någon som under rättegången vittnat 

ändrar sin berättelse för att skapa sådant tvivel.22 Att det ska handla om nya 

omständigheter eller nya bevis brukar benämnas som nyhetskravet, och det anses uppfyllt 

endera när omständigheten eller beviset är helt nytt och inte tidigare förekommit alls, eller 

när det åberopas nya bevis kopplade till en omständighet som tidigare tagits upp i målet.23 

Det krävs således inte både nya omständigheter och nya bevis, utan det kan räcka med att 

en omständighet är ny och påverkar redan förebringad bevisning eller att en ny bevisning 

påverkar en redan klarlagd omständighet.  

Den som vill försöka angripa en dom med hjälp av resning måste således visa på ny 

bevisning eller nya omständigheter och därmed bringa tvivel om domens riktighet. 

Oavsett om det nya beviset tillkommit som ett resultat av mer utvecklade och förfinade 

analysmetoder, en second opinion från en extern sakkunnig, eller en annan bedömning av 

befintlig bevisning eller består av något annat så är det avgörande för den dömde att hen 

har både insyn i och tillgång till allt det material som förekom i brottsutredningen och all 

bevisning som lades fram vid rättegången. Utan att ha insyn i materialet vet den enskilde 

inte vad det innehåller, och utan att ta tillgång till materialet kan den enskilde inte göra 

fördjupade undersökningar. I normalfallet, om det nu kan sägas finnas något sådant vad 

gäller resning, så är den som ansöker om resning frihetsberövad och sitter i fängelse vilket 

gör det svårt att bedriva någon utredning utan hjälp av utomstående. 

 

4.2 Återupptagande av förundersökning 

I RB 58 kap. 6 a § och 6 b § finns möjlighet för både rätten och den som ansöker om 

resning på grund av nya bevis eller omständigheter att begära att åklagaren återupptar 

förundersökningen. I samband med 6 a § tillkomst sänktes kraven något för när en 

förundersökning ska tas upp i samband med ett resningsärende, men det är fortfarande ett 

högt ställt krav, den nya bevisningen eller omständigheterna ska sannolikt kunna utgöra 

                                                           
21 NJA 1992 s. 625, se även NJA 1998 s.148 angående restriktiviteten i tillämpningen. 
22 NJA 1992 s. 625. 
23 SOU 2009:98 s. 35, hänvisar i sin tur till SOU 1938:44 s. 573. 
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grund för resning för att förundersökningen ska återupptas. Enligt paragrafen ska 

återupptagande av förundersökningen dock inte ske ”om det saknas behov av 

utredningsåtgärder”, och det är åklagaren som bedömer om behov föreligger eller inte. I 

förundersökningsutredningen konstaterades att den rådande situationen inte var 

tillfredsställande, och man belyste även obalansen mellan den enskildes och statens 

möjligheter till utredningsresurser i syfte att angripa en lagakraftvunnen dom, den nya 

regleringen avsåg därför att sänka kravet för att en förundersökning ska återupptas jämfört 

med den praxis som då rådde. 24 Någon förändring av resningsgrunderna eller förändring 

av kravet på ny bevisning eller nya omständigheter för att resning ska beviljas avsågs inte, 

det framhölls även att bedömningen måste vara individuell; ju starkare bevisning i den 

ursprungliga processen, desto större krav på den nya bevisningen eller de nya 

omständigheterna för att de ska generera att en förundersökning återupptas.25 

 

4.3 Hög tröskel för återupptagande 

Justitieombudsmannen (JO) har uttalat att det krävs starka skäl för att 

förundersökningsåtgärder ska tillåtas efter lagakraftvunnen dom och att utrymmet för det 

är begränsat och istället får utredningsåtgärder ske sedan förundersökningen återupptagits 

av åklagaren.26 Omständigheterna kring JO:s uttalande i JO 2001/01 s. 69 är värda att 

nämna då de belyser problematiken. Bakgrunden var att en person (PL), som mot sitt 

nekande dömts för rån, via sin försvarare inkom med en skrivelse där han, här något 

förenklat redogjort, angav att en annan utpekad person (KA) hade kännedom om rånet, 

och PL begärde att KA och en annan person skulle höras angående rånet. PL:s motiv var 

att han ville få till stånd en möjlighet att ansöka om resning. Polismyndigheten översände 

skrivelsen till åklagarmyndigheten, där distriktsåklagaren beslutade att polisen skulle 

höra KA. Därefter hördes KA av polisen som vittne, och en annan person hördes 

upplysningsvis. Åklagarmyndigheten sände förhörsprotokollen till PL via hans 

försvarare. Förundersökningen återupptogs inte och det vidtogs inga övriga åtgärder från 

åklagarmyndigheten. JO tog upp åklagarens handläggning till utredning som ett särskilt 

ärende, och i utredningen angav åklagaren bland annat att han inte öppnat 

förundersökningen, att försvarets begäran om förhör föll under serviceskyldigheten och 

                                                           
24 SOU 2009:98 s. 12. 
25 SOU 2009:98 s. 13. 
26 JO 2000/01 s. 69. 
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då det handlade om att den dömde ville ansöka om resning så iakttog åklagaren den 

objektivitetsplikt han alltjämt hade. Det hela dokumenterades inte då förundersökningen 

inte öppnades och ingen åtgärd vidtogs förutom de enklare förhören.  

JO:s uttalande i frågan är ganska omfattande, och jag kommer här enbart beröra de 

punkter som är av särskilt intresse för en dömd person som vill få till stånd en utredning 

för att senare kunna ansöka om resning. Enligt JO är det ”inte självklart att åklagaren i 

ett mål som avgjorts genom lagakraftvunnen dom när det begärs skall biträda med 

utredningsåtgärder som syftar att få till stånd resning. Relativt starka skäl bör enligt min 

mening krävas härför. I andra fall får det ankomma på den dömde att själv driva saken.”27 

Vidare anser JO att den begäran som PL ställde inte var konkret nog kring vad för nya 

omständigheter som kunde förväntas framkomma av de begärda åtgärderna, och det 

därför inte var tillräckligt för ett ingripande från åklagarens sida. Enligt JO ska en begäran 

likt PL:s förstås som och behandlas som en begäran om att förundersökningen återupptas, 

men att det bör finnas ”mycket starka skäl för att man skall vidta utredningsåtgärder som 

syftar till att angripa en lagakraftägande dom.”28 JO:s uttalande är daterat innan 

tillkomsten av RB 58 kap. 6 a § och 6 b § men säger inte emot den nuvarande lag-

regleringen, det ska även nu krävas starka skäl för att utredningsåtgärder ska vidtas genom 

att förundersökningen återupptas, det ska bedömas som sannolikt att de nya 

omständigheterna eller bevisen skulle utgöra grund för resning. 

 

4.3.1 Den dömde måste själv vidta utredningsåtgärder 

Sett ur perspektivet utifrån en dömd person som avser ansöka om resning kan JO:s 

uttalande inte tolkas på annat vis än att som huvudregel ankommer det på den dömde att 

själv vidta eventuella utredningsåtgärder, det är endast i undantagsfall som en 

förundersökning kan öppnas i syfte att angripa en lagakraftvunnen dom. Dessutom måste 

enligt JO en begäran om att återuppta förundersökningen och att vidta utredningsåtgärder 

innehålla konkret information om vilka nya omständigheter som undersökningen 

förväntas leda till. Ser man detta i ljuset av lagtexten, att den som ansöker om resning ska 

enligt RB 58 kap. 5 § ange bland annat de bevis som åberopas och vad varje bevis ska 

styrka för omständighet, så innebär JO:s uttalande att nästan lika höga krav ställs för att 

                                                           
27 JO 2001/01 s. 69 (s. 71 i själva dok.) 
28 JO 2001/01 s. 69 (s. 74 i själva dok.) 
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en förundersökning ska återupptas som för att resning ska beviljas. Samtidigt är det för 

den dömde knappast möjligt att utan genomförd utredning kunna visa vad den leder till. 

Tolkar man istället JO:s uttalande som att det räcker att det förväntade resultatet påvisas 

(även om detta sen visar sig vara felaktigt) blir det mindre betungande, men mot en sådan 

tolkning står det nyss redogjorda uttalandet från JO att det ska krävas mycket starka skäl 

för att angripa en lagakraftvunnen dom och att återupptagande av förundersökning ska 

ske med stor restriktivitet. Sammantaget innebär det för den dömde inte bara en mycket 

hög tröskel för att med polisens och åklagarens hjälp bedriva brottsutredande 

undersökning, utan även att för att komma över denna tröskel måste den dömde veta vad 

undersökningarna kan antas visa. Det räcker inte med att den dömde som anser sig 

oskyldig hoppas att en förnyad utredning ska bevisa detta, eller att en förnyad utredning 

ska vara mer ingående än den tidigare.  Kraven innebär i realiteten att den som önskar 

ansöka om resning själv behöver ha tillräcklig information om vad vidare utredning 

kommer att visa, något som för dem dömde liknar en slags bevisens moment 22. Detta 

innebär även en ytterligare försvårande faktor då den som avser ansöka om resning i de 

flesta fall som nämnts är frihetsberövad och därmed ha begränsade möjligheter att på egen 

hand bedriva utredning. 

 

4.4 Maktobalans 

Det är enbart åklagaren (vid ansökan till hovrätt) eller riksåklagaren (vid ansökan till 

Högsta domstolen) som från statens sida kan ansöka om resning i ett brottmål, och det är 

också i normalfallet riksåklagaren som ska avgöra om en förundersökning ska återupptas 

om en dömd person vill att det ska vidtas ytterligare utredningsåtgärder för att med hjälp 

av den nya utredningen kunna ansöka om resning. Det här är problematiskt då åklagaren 

visserligen alltjämt har en objektivitetsplikt, men samtidigt representerar staten och den 

som förde talan mot den tilltalade i den ursprungliga processen. Riksåklagaren beslutar 

inte bara om huruvida förundersökningen ska återupptas, utan även vilka 

utredningsåtgärder som ska vidtas i den fortsatta förundersökningen.29 I de fall den 

enskilde direkt till Riksåklagaren begär att förundersökningen ska återupptas och vissa 

utredningsåtgärder genomföras är det ytterst sällsynt att begäran beviljas.30 Den enskilde 

                                                           
29 SOU 2009:98 s. 45, s. 49. 
30 SOU 2009:98 s. 45, s. 48. 
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kan även via resningsansökan till domstolen yrka att förundersökningen ska återupptas, 

och domstolen kan självständigt begära att åklagaren återupptar förundersökningen i ett 

resningsärende och sedan utför vidare undersökningar, men även detta var åtminstone 

tidigare mycket sällsynt.31 Sedan 2012 har möjligheten för domstolen att begära att 

åklagaren ska återuppta en förundersökning lagfästs, men det tycks inte haft någon större 

praktisk påverkan, och innebar heller ingen förändring i sak mot tidigare utan kodifierade 

den praxis som redan tillämpades.  

Det syns här en maktobalans, där den enskilde som dömts för brott och vill att 

förundersökningen återupptas har få möjligheter att få igenom det. Den enskilde kan yrka 

på att förundersökningen ska återupptas, men inte kräva det. Åklagaren har 

objektivitetsplikt, men tillhör samtidigt samma myndighet som väckte åtal och förde talan 

mot den tilltalade i den ursprungliga rättegången, och ur den enskildes perspektiv även 

såg till att denne blev dömd av domstolen. Att samma myndighet ska bedöma om den 

tidigare förundersökningen är tillräcklig eller inte framstår som långt ifrån optimalt. 

Själva förfarandet vid resningsansökan är dessutom helt skriftligt, vilket ger en plattare 

och mer endimensionell bild än en huvudförhandling, och ställer även höga krav på att 

ansökan är väl formulerad, detaljerad och tydlig. Ett fristående resningsinstitut som 

prövade om en förundersökning ska återupptas i anslutning till ett resningsärende skulle 

kunna minska denna problematik och även öka rättssäkerheten för den enskilde, samtidigt 

som domstolarna avlastades. 

 

4.5 Är tröskeln för hög? 

Det finns inte reglerat när riksåklagaren är skyldig att återuppta en förundersökning 

förutom vad som framgår av lagtexten i RB 58 kap 6 a §, att denne ska återuppta en 

förundersökning om det som åberopas inte tidigare lagts fram och det är sannolikt att det 

utgör grund för resning. Saknas behov av utredningsåtgärder ska förundersökningen inte 

återupptas. Målet med införandet av paragrafen var dock att utöka möjligheterna att ta 

upp en förundersökning på nytt jämfört med situationen innan paragrafens tillkomst.32 

Paragrafen säger inget om bedömningen av vad som ska anses som sannolikt, eller hur 

bedömningen av att det saknas behov av utredningsåtgärder ska göras. Som huvudregel 

                                                           
31 SOU 2009:98 s. 45 -46. 
32 SOU 2009:98 s. 14. 
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är det åklagare som bedömer frågan. JO har uttalat att det vid resning i brottmål med 

hänsyn till tilläggsregeln kan räcka att de nya omständigheterna eller bevisen ”är ägnade 

att framkalla tvivel” på att den dömde verkligen är skyldig för de brott denne dömts för.33  

Samtidigt har JO som tidigare redogjorts för uttalat att den som avser ansöka om resning 

och begär att en förundersökning återupptas även konkret måste ange vad för nya 

omständigheter som kan förväntas framkomma av de begärda åtgärderna.34 Möjligen 

skulle man kunna argumentera för att omständigheten att framkalla tvivel är tillräckligt 

konkret, men med tanke på tröskeln för beviljande av resning framstår det inte som 

lämpligt att ha en så pass låg tröskel för att återuppta förundersökningar.  

I doktrin har uttryckts att tröskeln för att en förundersökning ska återupptas inte bör ställas 

lika högt när det gäller att utreda om en tilltalad bör få resning till förmån för denne, som 

när det handlar om resning till nackdel för den dömde.35 Bland annat Ekelöf förespråkar 

en relativt låg tröskel för att resning ska beviljas, och menar att om en brottmålsdom ”kan 

antas” vara felaktig är det mycket bättre att bevilja resning och pröva målet igen än att 

”saken tystas ned”.36 När det gäller resning till förmån för den tilltalade anser Ekelöf att 

man bör ”i vidsträckt omfattning tillåta resning”.37  Tröskeln för hur svårt eller lätt det 

bör vara att återuppta en förundersökning har även diskuterats i ett delbetänkande av 

förundersökningsutredningen, där det uttalades att orubblighetsprincipen ställs mot 

sanningsprincipen, att lagakraftvunna domar inte bara ska stå fast utan även vara riktiga, 

och att kraven därför inte får sättas för högt.38 Det framfördes i betänkandet att det var 

olyckligt om det var så svårt att få till stånd ett återupptagande av en förundersökning att 

den dömde var tvungen att själv eller med hjälp av sin advokat hålla förhör och vidta 

utredningsåtgärder, istället för att detta sköttes av åklagaren inom ramen för en 

återupptagen förundersökning.39  

Med nuvarande system, särskilt ställt i ljuset av i hur få fall åklagare eller domstol anser 

att en begäran från den enskilde om att återuppta förundersökningen ska beviljas, är risken 

stor att den dömde som vill utreda möjligheterna till resning och få fram nya bevis och 

omständigheter som kan medge resning tvingas göra detta på egen hand. Den enskilde 

                                                           
33 JO 2007/08 s. 87 (s. 113 i dok.) 
34 JO 2001/01 s. 69 (s.74 i själva dok) 
35 Fitger, Rättegångsbalken del 4, s. XX. 
36 Ekelöf, Rättsmedlen, s. 136. 
37 Ekelöf, Rättsmedlen, s. 136.  
38 SOU 2009:98 s. 13. 
39 SOU 2009:98 s. 13. 
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har, även om denna biträds av en advokat, betydligt mindre möjligheter, medel och 

resurser att utreda än vad åklagaren har inom ramen för en förundersökning. Detta faktum 

belyses av att ett flertal uppmärksammade resningsfall, där den tilltalade inte bara 

beviljats resning utan även i den nya rättegången friats helt, kommit till stånd först efter 

att journalister och andra frivilliga utomstående engagerat sig i fallet och lyckats få fram 

nya bevis. Trots att det var just den utvecklingen som ansågs olycklig i 

förundersökningsutredningens betänkande.40  

Det ska vara en hög tröskel för att beviljas resning, i en fungerande rättsordning är den 

absoluta majoriteten av domarna materiellt riktiga och det är enbart ett fåtal undantagsfall 

som behöver prövas på nytt på grund av att de brister i riktighet. Samtidigt är det viktigt 

att de fall som tillhör dessa undantagsfall kan identifieras och kommer över tröskeln. Ett 

återupptagande av en avslutad förundersökning framstår som den rimligaste modellen för 

att få en så fullständig genomgång som möjligt av det material som låg till grund för den 

fällande domen. Oavsett om det är åklagaren som inom ramen för förundersökningen 

undersöker bevis och omständigheter på nytt, eller om den enskilde på egen hand i en mer 

privat utredning granskar desamma så är tillgång till och insyn i allt material av yttersta 

vikt för en korrekt prövning.  

 

5 Resningsfall 

5.1 Nya bevis kopplade till en omständighet som tidigare tagits upp i 

målet 

Ett exempel på när ny bevisning påverkar en redan klarlagd omständighet är de så kallade 

”shaken baby”-fallen. Det har tidigare inom läkarvetenskapen ansetts att en viss typ av 

skadebild hos mycket små barn tyder på att barnet utsatts för så kallat skakvåld, d.v.s. av 

en vuxen skakats våldsamt. Av skakvåldet skulle specifika skador i form av bland annat 

blödningar under hjärnhinnan, hjärnsvullnad och ögonbottensblödningar uppstå.41 När 

denna skadebild förelåg hos ett spädbarn ansågs det bevisa att barnet skakats kraftigt om 

barnet inte bevisligen utsatts för annat kraftigt trauma såsom trafikolycka eller liknande.42 

                                                           
40 SOU 2009:98 s. 13. 
41Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, rapport 255/2016, s. 12 -13. 
42 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, rapport 255/2016, s. 10. 
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Både i Sverige och utomlands finns ett flertal fällande domar som rör ”shaken baby”-fall. 

Avgörande har varit att spädbarn, i frånvaro av annat känt trauma, inte ansetts kunna få 

den aktuella skadebilden av annan orsak än skakvåld.43 Således dömdes personer mot sitt 

nekande utifrån en bedömning, stödd av sakkunniga, att skakvåld var den enda tänkbara 

anledningen till skadebilden och det därmed ansågs bevisat att den vuxne skakat barnet 

vid någon tidpunkt, och därmed orsakat skadorna.44 Det har under flera år ifrågasatts om 

skakvåld verkligen är den enda tänkbara anledningen till den beskrivna skadebilden, och 

om det går att dra slutsatsen att barnet skakats enbart utefter förekomsten av specifika 

skador. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering kom i en rapport år 2016 

fram till att det saknas vetenskapligt stöd för att det enbart är skakvåld som kan ge den 

aktuella skadebilden hos spädbarn.45  I rapporten varnas också för att det skett ett 

cirkelresonemang i fråga om ett barn utsatts för skakvåld eller ej, där vissa av 

bedömningskriterierna kopplats till trovärdigheten hos den vuxne – har ingen annan 

godtagbar förklaring till barnets skador kunnat uppstå har orsaken tolkats som skakvåld.46 

Resning har beviljats i skakvåldsmål på grunden att den vetenskapliga utvecklingen i 

frågan inneburit att det inte är uteslutet att andra orsaker än skakvåld kan orsakat 

skadorna.47 Det ändrade synsättet har inneburit att flera fall rörande skakvåld beviljats 

resning och lett till friande dom i den nya rättegången.48  

I fallen med skakvåld så är den åberopade bevisningen i form av barnets skador etc. 

oförändrad, däremot har omständigheten att den rättsmedicinska vetenskapen inte står 

fast vid sina tidigare uttalanden om orsak till skadebilden gjort att det finns skäl att 

ifrågasätta domslutet. Bevisningen i form av barnets skador tolkas och värderas 

annorlunda än tidigare. 

 

 

 

                                                           
43 Se t ex Varbergs tingsrätt, dom meddelad i Varberg 2011-10-12, mål nr. B 1298-10.  
44 Se t ex Hovrätten för Västra Sverige, dom meddelad i Göteborg 2005-10-13, mål B 4387-04 samt 
Varbergs tingsrätt, dom meddelad i Varberg 2011-10-12, mål nr. B 1298-10. 
45 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, rapport 255/2016 s. 26-27. 
46 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, rapport 255/2016, s. 27. 
47 Högsta domstolens beslut meddelat i Stockholm den 8 januari 2013, mål nr Ö 1860-12 samt Högsta 
domstolens beslut meddelat i Stockholm den 27 december 2013, mål nr Ö 2345-12. 
48 Se t ex utfallet i Svea hovrätt dom 2015-03-07, mål nr B 269-14. 
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5.2 Mediebevakning och grävande journalistik  

Ett resultat av de beskrivna svårigheterna för en enskild att begära att en förundersökning 

återupptas och att få till stånd att vissa eller vidare utredningsåtgärder företas, är att den 

dömde ofta blir beroende av att någon utomstående med större resurser engagerar sig i 

fallet. Dels på grund av att den som vill ansöka om resning ofta är frihetsberövad, dels på 

grund av att det krävs möjlighet att engagera utredare, bekosta analyser och liknande för 

att undersöka materialet. Inte helt sällan spelar här medier, frivilligorganisationer och 

ideella insatser en stor roll. Det mest kända fallet, som inte heller kräver någon närmare 

presentation, borde vara Tomas Quick/Sture Bergwall som erkände ett stort antal mord, 

och dömdes för åtta av dem, främst på sitt eget erkännande. Inför arbetet med en tv-

dokumentär granskade journalisten Hannes Råstam fallet och all bevisning mycket 

noggrant och visade på att det fanns motsägelser och inkonsekvens i bevisningen, och 

under arbetet med dokumentären tog Bergwall tillbaka sina erkännanden.49 Bergwall 

ansökte om resning för ett av fallen år 2009, beviljades resning och friades senare helt. 

Ytterligare senare har han friats för samtliga åtta mord, och det hela betraktas som en av 

de största rättsskandalerna i Sverige.   

Thomas Quick/Sture Bergwall är inte det enda fall där undersökande journalistik har 

bidragit till eller till och med varit avgörande för att en dömd person ska beviljas resning. 

Nedan är ett par exempel på fall när undersökande journalistik och medierna spelat 

avgörande roll för att frambringa bevis och omständigheter som sedan bidragit till att 

möjliggöra att resning beviljats.  

 

5.2.1 Samir Sabri 

Den då femtonårige Samir erkände 1986 knivmord på sin styvmor och dömdes för mord 

till rättspsykiatrisk vård.50 Två år senare tog han tillbaka sitt erkännande utan resultat. 

Våren 2015 intresserade sig en kriminalreporter på Aftonbladet för fallet och började 

granska det, och hittade inkonsekvenser i förundersökningen och bevisningen.51 

                                                           
49 Wiman, Erik, Aftonbladet, ”De skapade ett monster”, publicerad 2012-08-03. 
50 Stockholms tingsrätts dom meddelad i Stockholm 1986-10-01 i mål nr B 322/86. 
51 Aftonbladets omfattande granskning, inklusive kopior av dom, foton från förundersökningen, 
utlåtanden m.m. http://www.aftonbladet.se/story/ee1f0d17-a7f8-49f1-bff4-74ac4f1055dd Hämtad 
2017-04-02 
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Förundersökningen återupptogs, och resning beviljades tillstyrkt av åklagaren den 1 

december 2015, då åklagaren ansåg att ”bevisning framkommit som talar mot att Samir 

Sabri är gärningsman”.52 I samband med resningen åberopades bevisning som inte tagits 

upp i tingsrätten, och nyhetskravet ansågs uppfyllt.53 En del av den nya bevisning som 

förebringades var resultatet av att bevismaterial från den ursprungliga förundersökningen 

fanns bevarat, vilket framgår av resningsbeslutet. Bland annat gjordes en ny analys av 

blodspåren på Samirs kläder, och blodbildsanalysen visade att blodet inte var förenligt 

med att han skulle vara gärningsmannen. Det som inte framgår är att de utökade 

analyserna möjliggjordes bland annat av att Aftonbladets journalister med hjälp av en 

anlitad kriminaltekniker upptäckte att det fanns material sparat från den ursprungliga 

förundersökningen, bland annat blodiga handdukar, knivar och kläder.54 Det tillsammans 

med att åklagaren återupptog förundersökningen gav ny bevisning och ändrade helt på 

den bild som förts fram i tingsrätten. Den 13 december 2015 friades Samir helt av 

Stockholms tingsrätt.55  

Om materialet inte funnits bevarat hade Samirs utsikter till resning varit sämre, även om 

han även åberopade vittnesuppgifter i samband med resningsansökan och då även hade 

tagit tillbaka sitt tidigare erkännande. Även vittnesmålen styrkte hans (från den 

ursprungliga rättegången) ändrade berättelse. Fallet visar ändå på vilken avgörande 

betydelse det kan ha att material finns bevarat så att det kan analyseras på nytt. Det visar 

också på att det i utredningen ofta är värdefullt att engagera en sakkunnig, vilket dock 

kräver resurser som kan vara svåra för en enskild att få fram. Att i samband med 

resningsansökan ha tillgång till teknisk bevisning som komplement till t ex vittnesutsagor 

ökar även möjligheterna att väcka tvivel om domens riktighet eller den dömdes skuld, 

och därmed beviljas resning. 

 

5.2.2 Kaj Linna  

Den 14 april 2004 utsattes två bröder i Kalamark utanför Piteå för ett våldsbrott, den ena 

brodern avled och den andra skadades svårt. Linna dömdes i tingsrätten mot sitt nekande 

                                                           
52 Svea hovrätts beslut meddelat i Stockholm den 7 april 2016, mål nr Ö 7110-15. 
53 Svea hovrätts beslut meddelat i Stockholm den 7 april 2016, mål nr Ö 7110-15 
54 Avsnitt 3 i Aftonbladets omfattande granskning, bild på beslagsprotokoll. 
http://fallet.aftonbladet.se/chapter/bevisen-som-fallde-samir/ Hämtad 2017-04-02 
55 Stockholm tingsrätt, dom meddelad 2016-12-13, mål nr B 4343-16.  
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för bland annat mord.56 Han överklagade till hovrätten som den 18 mars 2005 dömde 

Linna, fortfarande mot hans nekande, till livstids fängelse för mord och grovt rån.57 Enligt 

domskälen byggde den fällande domen på ett huvudvittnes (en bekant till Linna) utsaga, 

och teknisk bevisning saknades.58 Linna överklagade hovrättsdomen till Högsta 

domstolen som inte meddelade prövningstillstånd.59  

Dagens Nyheters (DN) journalist Stefan Lisinski intresserade sig för Linnas fall redan 

2005, och har sedan dess granskat det.60 I juni 2006 publicerades en artikel i DN där man 

förde fram att att huvudvittnets uppgifter var felaktiga, bland annat genom att anlita en 

expert på mobiltelefoni visade DN att huvudvittnets historia inte höll avseende var han 

och Linna befunnit sig när vittnet påstått det.61 Kaj Linna sökte resning första gången i 

juni 2006, och åberopade de nya uppgifterna som bevis för att huvudvittnet inte var 

trovärdigt, åklagaren i fallet motsatte sig resning.62 Högsta domstolen beviljade inte 

resning.63 Linna ansökte återigen om resning 2010, efter att med hjälp av DN analyserat 

mobiltrafiken ytterligare och visat att mobilmaststäckningen i området omöjliggjorde 

huvudvittnets utsaga, Linna åberopade även en rekonstruktion, en DNA-träff som inte 

kunnat kopplas till specifik person och vissa uppgifter som inte tagits in i 

förundersökningen, men Högsta domstolen avslog återigen resningsansökan, dock var två 

justitieråd skiljaktiga.64 Högsta domstolen uttalade i sitt beslut att ”det [står] klart att de 

omständigheter och bevis som Kaj Linna åberopat i ärendet inte ens sammantagna skulle 

ha haft någon inverkan på bedömningen om de hade åberopats och förebringats i det 

förra resningsärendet”.65  

Kaj Linna fortsatte med hjälp av DN att utreda fallet, bland annat tog DN hjälp av en 

pensionerad poliskommissarie som utredare, vilken bland annat konstaterade att mycket 

tyder på att det är två gärningsmän inblandade och att Kalamarksmordet företar stora 

                                                           
56 Luleå tingsrätt, dom meddelad i Luleå 2004-12-29, mål nr B 938-04. 
57 Hovrätten för Övre Norrlands dom meddelad 2005-03-18 i mål B 49-05. 
58 Hovrätten för Övre Norrland, dom den 18 mars 2005, mål nr B 49-05. 
59 Se bakgrunden (p. 5) i Högsta domstolens beslut meddelat i Stockholm den 29 december 2016, mål nr 
Ö 5257-15. 
60 Dagens Nyheter, artikelsamling om Kalamarksmorden/Kaj Linnas fall. 
61 Lisinski, Stefan, ”Falsk vittnesuppgift fällde Kaj Linna för mord”, artikel i DN, publicerad 2006-06-14. 
62 Lisinski, Stefan, ”Åklagaren går emot resning för Kaj Linna”, artikel i DN, publicerad 2006-07-07.  
63 NJA 2006 not. N 79 (Högsta domstolens beslut den 5 december 2006, mål nr Ö 2734-06). 
64 NJA 2010 not. N 40 (Högsta domstolens beslut meddelat i Stockholm den 21 oktober 2010, mål nr Ö 
1797-09) 
65 NJA 2010 not. N 40 (Högsta domstolens beslut meddelat i Stockholm den 21 oktober 2010, mål nr Ö 
1797-09), p. 24 i domen. 
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likheter med ett annat dubbelmord.66 Med hjälp av dessa uppgifter, att huvudvittnet ändrat 

sin historia och även åberopande av de uppgifter som framkommit efter en genomgång 

och bearbetning av den tidigare förundersökningen, analys av mobilmaster m.m. ansökte 

Kaj Linna åter om resning, och den 29 december 2016 beviljade Högsta domstolen 

resning.67 Denna gång ansåg HD att huvudvittnets uppgifter hade varit avgörande för den 

fällande domen, och att det nu uppkommit osäkerhet kring tilltron till och tillförlitligheten 

av dennes uppgifter och att det fick betydelse för bevisvärdet av hans vittnesmål.68 HD 

ansåg därför att det mot bakgrund av vad som framkommit fanns ”synnerliga skäl att på 

nytt pröva frågan” om Linna har begått brotten, och ansökan om resning bifölls med stöd 

av RB 58 kap. 2 § p. 4.69 Målet återförvisades till hovrätten och togs upp till nytt 

avgörande.70 Den 15 juni 2017 frias Kaj Linna helt av hovrätten.71 

I Linnas fall fanns de flesta svaren redan i den ursprungliga förundersökningen, men hade 

där tolkats/analyserats på ett annat vis, t ex vad gäller telefonmasterna. Det som slutligen 

fick avgörande betydelse var att huvudvittnets trovärdighet framstod som tvivelaktig, 

men med tanke på att Linna tio år tidigare ansök om resning med hänvisning till att 

vittnets utsaga inte stämde så ligger det nära till hands att anta att det var den kombinerade 

effekten av samtlig utredningsåtgärder som gav skillnaden. Det stöds även av att Högsta 

domstolen i samband med att de inte beviljade resning år 2010 i beslutsmotiveringen 

hävdade att inte ens den sammantagna bevisningen hade tillräcklig styrka för att nå över 

tröskeln för resning. Utan tillgång till tidigare bevisning i kombination med möjlighet att 

få en second opinion hade troligen inte vittnets trovärdighet påverkats lika mycket. 

Att Kaj Linna i den nya rättegången helt friades från brott kan inte betecknas som annat 

än Sveriges värsta justitiemord, då Linna satt felaktigt/oskyldigt fängslad i 13 år. Det är 

också anmärkningsvärt att ett mål som byggt så starkt på ett vittnes uppgifter och kantats 

av så mycket frågetecken och tvivel ändock krävt inte mindre än tre resningsansökningar, 

och ett omfattande utredningsarbete som inte hade varit möjligt utan medias och en ideellt 

arbetande försvarsadvokats insats, för att beviljas resning. Det visar på hur hög tröskeln 

att få till stånd resning är, och visar även på den kraftiga maktobalans mellan den som 

                                                           
66 Lisinski, Stefan, ”Goda chanser att lösa mordet i Kalamark”, Dagens Nyheter, publicerad 2017-01-02 
67 Högsta domstolens beslut meddelat i Stockholm den 29 december 2016, mål nr. Ö 5257-15. 
68 Högsta domstolens beslut meddelat i Stockholm den 29 december 2016, mål nr. Ö 5257-15, p. 22. 
69 Högsta domstolens beslut meddelat i Stockholm den 29 december 2016, mål nr. Ö 5257-15., p. 23-24. 
70 Hovrätten för Övre Norrland målnummer B 1138-16. 
71 Hovrätten för Övre Norrland, dom meddelad i Umeå den 15 juni 2017, mål nr B 1138-16. 
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begär resning och åklagaren/rättsväsendet som jag anser finns i resningsärenden. Trots 

att det redan 2006 uppstod frågetecken kring brottsutredningen och huvudvittnet så tog 

det tretton år innan Kaj Linna beviljades resning, och åklagaren motsatte sig upprepat 

resning (och ansåg således inte heller att det fanns skäl att öppna förundersökningen eller 

att sådana utredningsåtgärder var nödvändiga). 

 

5.3 Tillgång till material avgörande 

I fallen som nämnts under föregående avsnitt har granskning och/eller ytterligare analys 

av den bevisning som fanns redan i den ursprungliga förundersökningen spelat en 

avgörande roll. En förutsättning för att bedöma sina möjligheter att ansöka om resning, 

och senare att formulera en resningsansökan som har utsikter att bifallas, är som nämnts 

att man har tillgång till materialet som den lagakraftvunna domen vilar på. Det innebär 

tillgång till förundersökningen, till den bevisning som rätten värderat samt till 

vittnesutsagor och så vidare. För att fall ytterligare eller utökad analys ska kunna ske av 

bevismaterial krävs dessutom att bevismaterialet finns bevarat och är tillgängligt, oavsett 

om utredning och analys sker i privat regi av försvaret eller inom ramen för en 

återupptagen förundersökning. För att resningsinstitutet ska vara tillgänglig för den 

enskilde krävs alltså att denne har insyn i allt material även efter det att domen vunnit 

laga kraft. 

 

6 Insyn  

6.1 Sekretess 

Som huvudregel gäller enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) 2 kap. 1 § att alla 

medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, och rätten kan enligt TF 2 kap. 2 § 

enbart inskränkas med stöd av lag. Det krävs även att den allmänna handlingen är 

offentlig, d.v.s. att innehållet (uppgifterna i den) inte är sekretessbelagda. 

Sekretessbestämmelser finns bland annat i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

(OSL) 35 kap. 1 § som stadgar en presumtion för sekretess för uppgifter som rör enskildas 

personliga eller ekonomiska förhållanden och uppgifter som förekommer i bland annat 

förundersökning, brottsutredande verksamhet eller brottspreventionsverksamhet hos 



27 
 

 
 

åklagare, polis, tullverket, skatteverket med flera. För att sådan uppgift ska få lämnas ut 

ska det stå klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller närstående till 

denne lider skada eller men (omvänt skaderekvisit). Under pågående förundersökning 

gäller i regel så kallad förundersökningssekretess, vilket stadgas i 18 kap. 1 § OSL. En 

uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål, användande av tvångsmedel i 

brottmål eller i annan brottsförebyggande, brottsutredande eller brottsbeivrande 

verksamhet är sekretessbelagd om det kan antas att syftet med åtgärderna motverkas eller 

verksamheten skadas om uppgiften röjs. Enligt OSL 18 kap 2 § gäller sekretess även med 

samma förbehåll i underrättelseverksamhet som regleras av polisdatalagen. 

 

6.2 Insyn i förundersökning 

En grundläggande förutsättning för att uppfylla kravet på en rättvis och rättssäker 

rättegång är att den åtalade har möjlighet att försvara sig mot de anklagelser som riktas 

mot denne. För att kunna försvara sig krävs att den misstänkte redan under 

brottsutredningen har insyn i vilka anklagelserna är och vad de grundas på. Denna insyn 

innefattar att få ta del av åklagarens utredningsmaterial, resultatet av genomförda 

undersökningar, vad som framkommit i vittnesmål och all övrig information som 

sedermera ligger till grund för åtalet och kan åberopas i rätten.  Detta säkerställs genom 

RB 23 kap. 18 § där den som skäligen misstänks för brott ska underrättas om misstanken 

när denne förhörs (st.1). Enligt paragrafens andra stycke har den misstänkte därefter rätt 

att fortlöpande, ”i den mån det kan ske utan men för utredningen” ta del av vad som 

framkommer under förundersökningen, med de begränsningar som följer av OSL 10 kap. 

3 §. Enligt RB 23 kap 18 a § ska när förundersökningen är slutförd den misstänkte och 

dennes försvarare underrättas om den och har rätt att ta del av allt som förekommit vid 

förundersökningen (s.k. slutdelgivning). I samband med detta kan även den misstänkte 

och dennes försvarare begära att förundersökningen ska kompletteras.  Åklagaren får inte 

besluta om åtal förrän den misstänkte och dennes försvarare getts skälig tid att gå igenom 

utredningen och inkomma med eventuell begäran om komplettering. Enligt andra stycket 

i RB 23 kap 18 a § gäller rätten enligt första stycket att ta del av information även efter 

att åtal väckts och fram till att domen vunnit laga kraft, rätten begränsas dock av OSL 10 

kap. 3 och 3 a §§. I RB 18 b § ges den misstänkte och dennes försvarare rätt att begära att 

förhör eller annan utredning som kan antas vara av betydelse för förundersökningen ska 
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vidtas. Det är åklagaren som bedömer om det kan antas vara av betydelsen, men avslås 

begäran ska den enligt paragrafen motiveras. 

 

6.3 Kollisionsregeln i OSL 10 kap 3 § 

Sekretessen i OSL 35 kap. 1 § kolliderar med rätten till insyn i RB 23 kap. 18 §, och 

därför finns i OSL 10 kap 3 § den s.k. kollisionsregeln som är sekretessbrytande. I 

paragrafen stadgas att sekretess inte hindrar att den som i egenskap av part i ett ärende 

eller mål hos domstol eller myndighet har rätt till partsinsyn i ärendet tar del av handling 

eller annat material. Endast om det är av synnerlig vikt med hänsyn till allmänna eller 

enskilda intressen att uppgiften inte röjs kan någon med partsinsyn förvägras att ta del av 

handling, och då ska myndigheten ändå på annat sätt lämna upplysning om materialets 

innehåll i den utsträckning som behövs för att parten ska kunna ta tillvara sin rätt om det 

kan ske utan allvarlig skada för intresset sekretessen skyddar. Enligt 10 kap 3 § OSL st. 

2 kan sekretess aldrig hindra att den som är part i mål eller ärende tar del av ett beslut 

eller en dom i ärendet, och sekretess kan heller inte begränsa en parts rätt enligt 

rättegångsbalken att få ta del av alla omständigheter som ligger till grund för avgörande i 

målet eller ärendet. Enligt praxis anses en misstänkt vara part i förundersökningen, och 

har därför rätt till partsinsyn.72 

Värt att notera är att OSL 10 kap 3 § inte i sig ger någon självständig rätt till partsinsyn, 

utan enbart löser den konflikt som uppstår mellan RB 23 kap 18 § och OSL 35 kap 1 §. 

För att kollisionsregeln ska ha någon effekt krävs att det finns en kollision mellan en 

lagstadgad rätt till insyn och sekretess och kollisionsregeln löser då vilken reglering som 

ska ha företräde.73 

Enligt SOU 2010:14 ska ”en misstänkts rätt till insyn i förundersökningsmaterial eller 

annat utredningsmaterial hos förundersökningsmyndighet […] vara i princip obegränsad 

både vid slutdelgivning och efter åtal” och enbart ”mycket tungt vägande skäl med hänsyn 

till olika allmänna eller enskilda intressen bör kunna motivera olika slags begränsningar 

i insynens omfattning eller i fråga om formerna för hur den ska tillgodoses”.74 Sedan den 

1 april 2017 finns en 3 a § i OSL 10 kap för att ytterligare förtydliga och komplettera 

                                                           
72 Se t ex RÅ 1995 ref 28, RÅ 2001 ref 27 samt SOU 2010:14 s. 90. 
73 SOU 2010:14 s. 378. 
74 SOU 2010:14 s. 89. 
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regleringen av en misstänkts rätt, i ställning av part, till insyn i förundersökning och 

domstolsförfarande, och som tydliggör rätten till insyn i olika skeden av 

brottsmålprocessen (förundersökning, slutdelgivning, efter åtal)75 Genom OSL 10 kap 3 

a § tydliggörs att från slutdelgivningen har den misstänkte rätt att ta del av all information, 

och de begränsningar av vad som kan lämnas ut som möjliggörs i OSL 10 kap 3 § 

inskränks till att gälla enbart uppgift som inte har betydelse för åtalsfrågan (st 1, p 1) och 

det samtidigt står klart att det intresse sekretessen ska skydda har företräde framför den 

misstänktes intresse (st 1 p 2). Enligt paragrafens andra stycke gäller detta fram tills 

lagakraftvunnen dom eller beslut har meddelats. Med den nya regleringen slås fast att 

insynsrätten för den som är misstänkt i brottsmål anses ”ovillkorlig i fråga om handling 

eller annat material som kan antas få betydelse för ett kommande avgörande av målet 

eller ärendet i sak.”76 

Den som är misstänkt för brott har alltså en långtgående och omfattande rätt till insyn och 

har som huvudregel rätt att, med få undantag, ta del all bevisning och allt material, enbart 

mycket tungt vägande skäl kan beskära den rätten. För den som anser sig felaktigt dömd 

och där domen vunnit laga kraft innebär däremot inte regleringen någon insynsrätt.  

 

6.4 Insyn efter lagakraftvunnen dom 

Tidigare har en dömd persons möjligheter till insyn i en förundersökning varit oklar och 

inte uttryckligen reglerad.77 Då förundersökningen avslutats och domen vunnit laga kraft 

har det varit oklart om den dömde kunnat ses som part i ärendet och därmed få insyn med 

hjälp av reglerna om partsinsyn och kollisionsbestämmelsen i OSL 10 kap 3 §. Enligt 

tidigare lagtext skulle en dömd persons begäran om insyn i en förundersökning som 

avslutats genom lagakraftvunnen hanteras enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen. 

Partsställning saknades då resning inte är att se som del av en rättegång, rättegången är ju 

avslutad.78 När det saknas ett partsförhållande och en rätt till partsinsyn kan inte OSL 10 

kap 3 § användas för att bryta sekretessen utan istället var den dömde hänvisad till att 

begära ut materialet med stöd i reglerna om tillgång till allmän handling i TF. När ett 

                                                           
75 SOU 2010:14 s. 381 ff. 
76 SOU 2010:14 s. 387. 
77 SOU 2010:14, s. 18. 
78 SOU 2010:14, s. 203. 
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förundersökningsprotokoll färdigställts, d.v.s. senast när åtal väcks79, blir protokollet 

allmän handling enligt TF 2 kap 7 § och kan som sådan begäras ut, efter sedvanlig 

sekretessprövning. Det här innebar att den som ansåg sig felaktigt dömd och avsåg ansöka 

om resning inte hade större insynsrätt än tredje man som ville ta del av den avslutade 

förundersökningen hade. Problemet löstes i praxis genom en analog tillämpning av RB 

23 kap. 18 §, där den som ansökte om resning tillskrevs en ställning som part, trots att 

sådan saknades i lag.80 

 

I Insynsutredningen uppmärksammades problemet, och utredningen föreslog en ny 

sekretessbrytande bestämmelse i OSL som skulle öka möjligheterna för en dömd person 

att ta del av uppgifter ur förundersökningen som låg till grund för åtalet och den 

lagakraftvunna domen, samt även ge en tidigare misstänk en möjlighet till ökad insyn i 

nedlagda förundersökningar.81 Förslaget infördes genom att en ny sekretessbrytande 

bestämmelse i form av 8 a § infördes i 35 kapitlet OSL den 1 april 2017. Paragrafen ger 

en enskild som varit anmäld eller misstänkt för ett brott rätt att få ta del om uppgift även 

ur en nedlagd eller avslutad (på annat sätt än genom åtal) förundersökning eller 

brottsutredning, om denne har beaktansvärda skäl och det inte bedöms vara av synnerlig 

vikt för den uppgiften rör eller närstående till denne att uppgiften inte lämnas ut. Det är 

ett rakt sekretessrekvisit, och huvudregeln är att det så länge den anmälde/tidigare 

misstänkta har beaktansvärda skäl för sin begäran ska uppgiften lämnas ut. Samtidigt 

infördes en 4 a § i 10 kap OSL som ger en åtalad (dömd eller ej) person rätt att även efter 

lagakraftvunnen dom ta del av uppgifter i förundersökning och brottsutredning som 

föregick åtalet och domen.  Med stöd av OSL 10 kap 4 a § kan en tilltalad i ett mål som 

vunnit laga kraft ta del av uppgifter i förundersökning, annan uppgift som tillförts målet 

och haft betydelse för beslut i åtalsfrågan eller avgörande av målet utan att hindras av 

sekretessbestämmelser. Paragrafen ger även enligt andra stycket rätt att ta del av uppgift 

som inte haft sådan betydelse som ovan, så länge det av hänsyn till allmänt eller enskilt 

intresse inte är av synnerlig vikt att den sekretessbelagda uppgiften inte röjs och att det 

intresset har företräde framför den enskildas intresse att ta del av uppgiften. Utlämnandet 

av uppgiften får dock av myndigheterna göras med förbehåll enligt tredje stycket.   

 

                                                           
79 Jmf. RB 23 kap. 20 § och Förundersökningskungörelse (1947:948) 23 § st. 2. 
80 JO 2007/08 s. 87. 
81 SOU 2010:14 s. 18. 



31 
 

 
 

De nya bestämmelserna kodifierade den praxis som tidigare växt fram i frågan.82 . I 

insynsutredningen anförs att ett önskemål att ta del av den tidigare utredningen för att 

finna stöd för att begära resning är ”ett klart beaktansvärt motiv” och klar 

sekretessbrytande grund.83 Idag finns alltså en tydlig, lagreglerad möjlighet för den som 

anser sig oskyldigt dömd till samma insynsrätt som en misstänkt. Det innebär att en dömd 

person i samband med arbetet med att förbereda ett resningsärende som huvudregel kan 

ta del av samtlig information som förekommit i den tidigare rättsprocessen, under 

förutsättning att materialet finns bevarat.  

 

 

7 Hantering av material 

7.1 Insyn kräver bevarande 

I insynsutredningen påpekades att en dömd persons möjlighet till insyn är helt beroende 

av att materialet från den ursprungliga förundersökningen finns bevarat.84 För att bedöma 

vad insynsrätten ger tillgång till för material krävs att det undersöks hur material från den 

ursprungliga brottsutredningen hanteras och bevaras. Denna genomgång är medvetet 

hållen kort och översiktlig i stora delar och fokus har lagts på det som är relevant för 

uppsatsens syfte.  

 

7.2 Beslag 

Reglerna om beslag finns i rättegångsbalkens 27 kapitel. Kapitlets 1 § anger fyra olika 

grunder för att ta ett föremål i beslag; om föremålet kan antas ha betydelse för utredning 

om brott (s.k. bevisbeslag), kan antas ha fråntagits någon genom brott (s.k. 

återställandebeslag), kan antas vara förverkat på grund av brott (s.k. förverkandebeslag) 

eller kan antas ha betydelse för utredning om förverkande av utbyte av brottslig 

verksamhet enligt brottsbalk (1962:700) (BrB) 36 kap. 1 b §. Det finns omfattande 

reglering om beslag av handlingar, både beslagsförbud och undantag, dessa berörs dock 

inte i denna uppsats. Enligt Åklagarmyndighetens beslagshandbok antas ett föremål ha 

betydelse för utredning av brott om det är ett ”direkt bevis för att den misstänkte är 

                                                           
82 SOU 2010:14, s. 18. 
83 SOU 2010:14, s. 223. 
84 SOU 2010:14, s. 223. 
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skyldig” (som exempel anges t ex en övervakningsfilm) eller om föremålet kan föra 

spanings- eller utredningsarbetet framåt.85 För att ta något i beslag måste en 

proportionalitetsbedömning enligt RB 27:1 tredje stycket göras, där skälet för beslaget 

måste uppväga intrånget det innebär för den misstänkte eller annat motstående (till skälet 

för beslaget) intresse. Vidare reglering kring beslag finns även i Rikspolisstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om förfarande med egendom som tagits i beslag, förverkats 

eller tagits i förvar (RPSFS 2014:1) och i Åklagarmyndighetens föreskrifter om 

dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel (ÅFS 2005:30). 

Endast lös egendom kan tas i beslag, fast egendom får istället beläggas med s.k. kvarstad. 

För att ett beslag ska kunna ske måste även egendomen vara tillgänglig rent fysiskt, detta 

eftersom beslut om beslag ska verkställas omedelbart.86 Detta kommer inte tydligt till 

uttryck i lagtext, i RB 27 kap 5 § st 1 står ”rätten må förordna om beslag å föremål, som 

företes vid rätten eller eljest är tillgängligt för beslag”, men detta har ansetts gälla även 

då polisman eller åklagare tar beslut om beslag och någon uttryckligt bestämmelse om att 

beslag endast får ske när det är fysiskt tillgängligt har inte ansetts behövas.87 Det innebär 

att man inte kan fatta beslut om beslag innan t ex en husrannsakan, men en husrannsakan 

kan användas för att göra föremål tillgängliga för beslut om beslag.88 En husrannsakan 

kan även innehålla direktiv om att eftersöka ett visst föremål, som när det återfinns fattas 

beslut om att ta i beslag.89 För att kunna använda beslagsmedlet krävs alltså ofta att andra 

straffprocessuella tvångsmedel används.  

Om beslag sker från någon som inte är närvarande när beslaget sker ska denne enligt RB 

27 kap. 11 § utan dröjsmål underrättas om beslaget och vad som hänt med det beslagtagna 

godset. Den hos vilken ett beslag görs ska även enligt RB 27 kap 11 § underrättas om att 

det kan fattas beslut om att det beslagtagna kan lämnas ut till annan person om denne 

anses ha bättre rätt till föremålet i enlighet med 27 kap 4 a §. För en misstänkt innebär 

detta att denne generellt kan antas veta om beslag som hen kan göra anspråk på, d.v.s. 

som är tagna ur dennes besittning utan att hen var närvarande t ex vid en husrannsakan, 

och hen därför har underrättats. Det ges dock ingen information till den misstänkte om 

                                                           
85 Åklarmyndigheten, Beslag – En handbok, s. 4. 
86 SOU 1995:47, s. 357. 
87 SOU 1995:47 s. 357, se även JO 2006/07 s. 54. 
88 JO 2006/07 s. 60. 
89 SOU 1995:47, s 357 f. 
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vilka andra beslag som finns, utan dessa får hen insyn i under förundersökningen och 

senast vid slutdelgivningen. 

 

7.3 Spår 

Förutom beslag förekommer det i de flesta brottsutredningar spår, både i form av spår 

som säkras från beslagtagen egendom och sådant som tas omhand direkt i form av spår. 

Det saknas en lagdefinition av spår, men i lagkommentaren till RB 27 kap 1 § 

exemplifieras spår som ”vissa föremål som är av intresse för en brottsutredning men som 

inte är i någons besittning och dessutom saknar värde”.90 Som exempel anges ”föremål 

som påträffas på brottsplatser utomhus såsom cigarrettfimpar, tomflaskor och 

pappersskräp. Lämningar i form av blodfläckar och liknande brukar också räknas som 

spår, liksom brandrester i form av exempelvis värdelösa träbitar.”91 I 

Åklagarmyndighetens beslagshandbok definieras spår som ”föremål som skäligen kan ha 

betydelse för utredning om brott”, och som exempel ges bland annat kroppsvätskor, 

cigarettfimpar, patronhylsor, provtagnings-kit vid våldtäkt och blod som säkrats från ett 

beslagtaget föremål.92 Ungefärligen samma definition återfinns i utredningen om 

överväganden och förslag angående beslagsfrågor, det ska handla om föremål kan antas 

sakna värde och anspråkstagare, och exemplen som räknas upp är i linje med de tidigare 

nämnda.93 Enligt Åklagarmyndigheten kan gränsdragningen mellan spår och beslag 

medföra besvär, om det finns saliv på en cigarettfimp och någon har fimpen i sin 

besittning så måste fimpen tas i beslag (och från den kan sen saliven säkras som spår, min 

kommentar).94 Åklagarmyndigheten anser att besittningen får avgöra om materialet ska 

tas i beslag eller säkras som spår.95 Motsatt åsikt framfördes i SOU 2011:45, där det anses 

att besittningsförhållandet inte behöver ha betydelse om föremålet ”i övrigt uppfyller 

kraven för ett omhändertagande” (d.v.s. saknar anspråkstagare och värde etc., min 

kommentar), man anser att ”det förefaller inte finnas något skäl till varför en cigarettfimp 

ska behöva beslagtas enbart av den anledningen att någon är i besittning av den”.96 Spår 

                                                           
90 Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 27 kap. 1 §, Lexino 2016-07-01 under rubriken 2.2 Föremål. 
91 Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 27 kap. 1 §, Lexino 2016-07-01 under rubriken 2.2 Föremål. 
92 Beslagshandboken, s. 42. 
93 SOU 2011:45 s. 274. 
94 Beslagshandboken, s. 42. 
95 Beslagshandboken s. 42. 
96 SOU 2011:45 s. 326. 
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anses till skillnad från beslag kunna tas omhand formlöst.97 I åklagarmyndighetens 

beslagshandbok rekommenderas att spår inte tas i beslag, eftersom spår till skillnad från 

beslag kan bevaras även efter lagakraftvunnen dom.98  När det gäller spår sker ingen 

underrättelse så som vid beslag, då det saknas anspråkstagare. 

 

7.4 Dokumentation  

När ett föremål tas i beslag ska det enligt RB 27 kap 13 § protokollföras. I protokollet ska 

noga beskrivas vilket föremål beslaget avser och för vilket ändamål det beslagtagits (jmf 

RB 27 kap 1 §). Enligt paragrafens andra stycke har den som drabbats av ett beslag rätt 

att få ett bevis om beslaget, och ett sådant bevis ska även så konkret som möjligt beskriva 

vilken brottsmisstanke, inkl. de gärningar som väckt brottsmisstanken, beslaget avser99. 

Rätten att begära bevis om beslaget tillkommer både den som äger det beslagtagna 

föremålet, och den som hade föremålet hos sig när det togs i beslag.100  

JO har flera gånger slagit fast att beslag alltid ska dokumenteras och att verkställande 

myndighet måste fullgöra sin protokollskyldighet omedelbart i de fall det är möjligt, och 

i andra fall (t ex vid omfattande beslag) inom en relativt kort tidsrymd.101 Ett beslag ska 

kunna hävas i delar, och därmed finns ett krav på att varje föremål som ingår i beslaget 

ska vara individualiserat och detaljerat beskrivet i protokollet.102 Polisen har en rutin för 

att upprätta beslagsprotokoll och det sker idag som huvudregel datoriserat i det så kallade 

DurTvå (Datoriserad utredningsrutin med Tvångsmedelhantering) systemet där även 

beslagsliggare förs.103  

Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd RPSFS 2014:1 12 § ska det i 

beslagsliggaren bland annat registreras vad som tagits i beslag, själva beslutet och vem 

som är beslutsfattare, vem som verkställt beslaget, om det finns några anspråk på beslaget, 

var det förvaras och, om det tillfälligt lämnats ut (för teknisk undersökning eller liknande), 

                                                           
97 SOU 1995:47 s. 356 samt SOU 2011:45 s. 23. 
98 SOU 2011:45 s. 325 ff., samt Beslagshandboken s. 40 – 41. 
99 Beslagshandboken, s. 20 samt JO 1956 s. 95. 
100 Beslagshandboken, s. 20. 
101 Se t ex JO 1975/76 s. 154., JO 1982/83 s. 48., JO 1987/88 s. 91 och JK 1981 s. 41. 
102 Beslagshandboken, s. 19, hänvisar till flera JK-uttalanden. 
103 Beslagshandboken, s. 18 samt RPSFS 2014:1 (FAP 102-2), 10§. 
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till vem det lämnats ut och när 104. Dessutom ska enligt samma paragraf även bland annat 

överlämnande, utlämnande och förverkande registreras i beslutsliggaren. En etikett ska 

skrivas ut för varje beslagtaget föremål, där årtal för beslaget, koden för registrerande 

polismyndighet, beslagsprotokollets nummer i liggaren samt föremålets löpnummer 

enligt beslagsprotokollet ska antecknas, s.k. föremålsbeteckning.105 Beslagsprotokollet 

och beslagsliggaren ses som bevismedel, och eventuella ändringar eller rättelser i 

efterhand måste tydligt antecknas så att det framgår att det är en förändring i efterhand.106 

 

7.5 Hantering och förvaring 

Den myndighet som tagit egendom i beslag har enligt RB 27 kap. 10 § st. 3 en vårdplikt, 

och det beslagtagna ska även hållas under sådan tillsyn att det inte kan bytas ut eller 

förändras eller på annat sätt missbrukas. Enligt RPSFS 2014:1 20 § ska föremål som är 

tagna i beslag som huvudregel förvaras på fastställda lagerplatser där obehöriga inte har 

åtkomst, endast om det beslagtagna föremålet kräver speciell hantering får det förvaras 

på annan plats. Sådan speciell hantering kan enligt de allmänna råden till paragrafen vara 

att det är ett känsligt eller skrymmande föremål, eller att det innehåller ”kriminaltekniska 

spår som riskerar att kontamineras eller förstöras”, och samråd om förvaring och 

hantering sker med kriminaltekniker.107 Är det beslagtagna föremålet uppskattningsvis 

värt mer än en tiondels basbelopp108 ska det förvaras i ett säkert och avskilt 

förvaringsutrymme, t ex säkerhetsskåp.109 Samtliga beslagtagna föremål rekommenderas 

att, om storleken medger det, förvaras i särskilda bevispåsar avsedda för ”bevisbeslag 

eller andra spår”.110   

Spår bör registreras i datasystem, och spårmaterialet bör förvaras ”ordnade och sökbara” 

hos polismyndigheten samt förvarade på ett sådant sätt att de inte förstörs eller förändras, 

t ex i materielrum eller kylutrymme.111 I de fall spåret inte registrerats i datasystem är det 

nödvändigt att spåret märks på ett unikt sätt samt med uppgift om var det påträffats, 

                                                           
104 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förfarande med egendom som tagits i beslag, 
förverkats eller tagits i förvar. RPSFS 2014:1. 
105 RPSFS 2014:1, 19 §. 
106 Beslagshandboken, s. 19. 
107 RPSFS 2014:1, s. 5, allmänna råd till 22 §. 
108 Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) är år 2017 satt till 44 800 kronor. 
109 RPFSF 2014:1 22 §. 
110 RPSFS 2014:1, s. 5 allmänna råd till 22 §. 
111 Beslagshandboken, s. 42. 
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eftersom bevisvärdet för ett spår är helt beroende av att kunna följa spåret hela vägen från 

att det säkrats på brottsplatsen, via undersökningar på t ex Nationellt forensiskt centrum 

(NFC) och även kunna koppla det till utlåtanden baserade på undersökningar av spåret.112 

Om ett beslagtaget föremål innehåller spår bör föremålet förvaras i samråd med 

kriminaltekniker för att spår inte ska kontamineras eller förstöras.113 Hanteringen hos 

NFC dokumenteras och beslag och spår förvaras i låsta utrymmen, det finns ingen 

generell skillnad mellan hanteringen av beslag eller spår. 114 Så länge beslag och spår 

finns hos polismyndigheten, inklusive NFC, ska de alltså förvaras ordnat, kategoriserat, 

sökbart och på ett sätt som innebär att föremålet eller spåret inte kontamineras.  

 

7.6 Undersökning och analyser av spår och beslag 

När ett spår säkrats eller om ett beslagtaget föremål misstänks innehålla spår sänds det av 

åklagare eller polismyndigheten till NFC för undersökning och analys, och det är NFC 

som efter utförda analyser kommer med ett utlåtande. NFC, Nationellt forensiskt centrum, 

är sedan 2015 en nationell avdelning inom polismyndigheten som har ansvaret för hela 

den forensiska verksamheten inom polismyndigheten. Huvuduppgiften för NFC är att i 

egenskap av ”ett opartiskt expertorgan” utföra olika undersökningar inom ramen för 

brottmål på uppdrag av polis, åklagare och domstol.115 NFC utför även undersökningar åt 

enskilda uppdragsgivare och fungerar som expertstöd och rådgivande, och de flesta av de 

undersökningar NFC använder sig av är ackrediterade enligt internationell standard.116   

Om NFC får in material där det finns stora mängder biologiska spår eller t ex finns flera 

besudlingar görs vanligtvis ett urval av vilka besudlingar som ska analyseras eller hur stor 

mängd spår som ska undersökas, och urvalet sker av kriminalteknikerna baserat på 

erfarenhet samt informationen som polisen lämnat i ärendet.117 Det innebär att alla spår 

på ett beslagtaget material inte nödvändigtvis undersöks, och även att en mindre 

besudling kan missas i det fall materialet är kraftigt besudlat. Detta kan givetvis ha 

betydelse i samband med ett resningsärende, då exempelvis blod eller sperma från någon 

                                                           
112 Beslagshandboken, s. 42. 
113 RPSFS 2014:1, s. 5, allmänna råd till 22 §. 
114 E-postkonversation med Ricky Ansell, Verksamhetsexpert, Biologisektionen 
115 NFC:s hemsida, ”Om NFC”. 
116 NFC:s hemsida, ”Om NFC”. 
117 NFC, Faktablad – Undersökningar av biologiska spår och DNA. 
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som inte är den dömde skapar tvivel kring om den lagakraftvunna domen är korrekt. Den 

tilltalade i ett brottsmål har viss möjlighet att begära att utredningsåtgärder vidtas under 

förundersökningen (se RB 23 kap 18 a §) och kan i samband med det begära att ytterligare 

analyser av ett beslagtaget föremål ska göras. Det är dock inte säkert att en sådan begäran 

bifalls, och NFC saknar mandat att bevilja sådana förfrågningar utan hänvisar istället alla 

frågor om begärda ytterligare eller förnyade analyser på beslag och spår till 

förundersökningsledaren.118 Många spår förbrukas dessutom vid NFC:s undersökningar 

och finns därför inte kvar för att göra ytterligare analyser på.119 Kvar finns då bara 

resultatet från undersökningen, själva analyssvaret eller utlåtandet. 

Enligt åklagarmyndigheten hindrar inte vårdplikten i RB 27 kap. 10 § st 3 att den 

myndighet som förvarar beslagtagen egendom förfogar över ett föremål, så länge de 

iakttar och uppfyller vårdplikten.120 Utan hinder av lagtexten kan således t ex 

polismyndigheten som förvarar den beslagtagna egendomen låna ut den till åklagaren, 

och beslagtagen egendom kan även skickas till t ex sakkunniga för att det ska kunna 

undersökas eller skicka egendomen för analys.121 Stöd för detta finns även i 21 § i RPSFS 

2009:12 där det finns anvisningar för hur det ska dokumenteras i förvarsliggaren om ett 

föremål tillfälligt lämnas ut. Beslag bör dock enligt JO endast lånas ut när syftet är kopplat 

till en brottsutredning.122 Det finns således inget som hindrar att en misstänkt skulle kunna 

få tillfällig tillgång till ett beslag, att så skulle ske är dock osannolikt då det skulle innebära 

en risk att det beslagtagna föremålet sedan i rätten ansågs kontaminerat och eventuell 

bevisning kopplat till det skulle förlora sitt värde. Att en sakkunnig utsedd av den 

misstänkta eller dömde, ett externt laboratorium i Sverige eller utomlands skulle kunna 

få tillgång till föremålet för vidare analyser syns dock inget hinder för. Vid förfrågan till 

NFC om vilka möjligheter det finns för en misstänkt eller dömd person att få tillgång till 

material som inom ramen för förundersökningen analyserats hos NFC, för att på externt 

laboratorium få ytterligare analyser utförda, så blir svaret att sådana beslut tas i samråd 

med förundersökningsledaren.123 För en misstänkt finns, i de fall den misstänkte önskar 

att föremålet analyseras på annat laboratorium än NFC, möjlighet att i samband med 

slutdelgivningen med stöd av RB 23 kap 18 a § begära kompletterande utredning, som 

                                                           
118 E-postkonversation med Ricky Ansell, Verksamhetsexpert, Biologisektionen. 
119 E-postkonversation med Ricky Ansell, Verksamhetsexpert, Biologisektionen. 
120 Beslagshandboken, s. 43. 
121 Beslagshandboken, s. 44. 
122 JO, beslut 2009-11-09 (dnr 6533-2008). 
123 E-postkonversation med Ricky Ansell, Verksamhetsexpert, Biologisektionen. 
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dock är beroende av åklagarens bedömning då det är åklagaren som tillstyrker eller avslår 

begäran. För den som är dömd innebär rutinen att beslut tas i samråd med 

undersökningsledaren att det kräver en återupptagen förundersökning och en välvilligt 

inställd förundersökningsledare för att kompletterande utredning ska ske. 

Det kan således både under den pågående processen och efter lagakraftvunnen dom finnas 

spår kvar som inte upptäckts, säkrats och analyserats på material hos polisen och NFC. 

Materialet skulle kunna innehålla oupptäckta spår som kunde motbevisa den tilltalades 

skuld. Sådana spår skulle givetvis även kunna möjliggöra att en ansökan om resning 

bifölls, även om det krävs en återupptagen förundersökning för att få tillgång till dem. 

Men även i de fall förundersökningen öppnas och förundersökningsledaren medger 

ytterligare undersökningar är möjligheten avhängig att materialet finns kvar och är 

tillgängligt. 

 

8 Bevarande av material 

8.1 Hävning av beslag 

Om förutsättningen för ett beslag upphör ska beslaget omedelbart hävas, t ex om 

någonting tagits i beslag för att genomgå en teknisk undersökning och sådan inte längre 

är aktuell.124 Ett ytterligare exempel på när grunden för ett beslag upphör är om något 

tagits i beslag för att utreda brott och brottsmisstanken därefter upphör. JO har uttalat sig 

om vikten av att beslag omedelbart hävs om den grundläggande förutsättningen för 

beslaget inte finns kvar.125 I det följande kommer endast s.k. bevisbeslag att beröras, andra 

typer av beslag eller sådana typer av beslag som inte utlämnas (exv narkotika) kommer 

att bortses från. Det förekommer även att beslag eller delar av beslags hävs medan 

förundersökningen fortfarande pågår. Förundersökningsledaren har en skyldighet att 

fortlöpande under förundersökningen pröva om det fortfarande finns grund för att 

beslaget ska bestå, saknas sådan grund ska beslaget hävas.126 Om åklagaren beslutar att 

inte väcka åtal eller förundersökningen av annan anledning läggs ner ska beslag 

omedelbart hävas eftersom tvångsmedel såsom beslag endast får användas inom ramen 

                                                           
124 JO 2006-04-28 (dnr 3076-2004). 
125 JO 2006-04-28 (dnr 3076-2004). 
126 JO 2006-04-28 (dnr 3076-2004). 
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för en pågående förundersökning eller en rättegång som inte har avslutats genom att 

domen vunnit fått laga kraft.127 När något tagits i beslag och det inte är rätten som 

förordnat beslaget så kan den som drabbats med stöd av RB 27 kap 6 § begära att rätten 

ska pröva beslaget. Rätten ska då skyndsamt pröva beslaget och fatta beslut om det ska 

bestå eller lämnas ut. Om åtal inte väcks inom föreskriven tid enligt RB 27 kap. 7 § ska 

beslag hävas enligt RB 27 kap 8 §. Det är rätten, förundersökningsledare eller åklagare 

som kan häva beslag. Ett beslag som beslutats av rätten ska dock alltid hävas av rätten 

enligt RB 27 kap 8 §. Beslag kan även i specifika fall lämnas ut med stöd av RB 27 kap. 

4 a § innan åtal är väckt om målsägande eller den som trätt i dennes ställer gör anspråk 

på beslaget och uppenbart har bättre rätt till det beslagtagna föremålet än den som 

föremålet togs i beslag hos. Paragrafen siktar främst mot när stöldgods eller sålt stulet 

gods anträffas och tas i beslag, och ger den rätte ägare möjlighet att få tillbaka sin 

egendom utan att behöva invänta åtal om dom, se t ex NJA 2008 s. 282. Om beslagtaget 

gods lämnas ut med stöd av RB 27 kap. 4 a § ska den som föremålet togs i belag hos 

underrättas. Om ett beslag inte hävts under förundersökningens gång ska rätten enligt RB 

27 kap 8 § st 5 i samband med att målet avgörs även pröva om beslag ska bestå och senast 

då dom avkunnas måste rätten ta slutlig ställning till de beslag som ingår i 

förundersökningen. I brottmål gäller dock numera som huvudregel enligt den nya 

regleringen i RB 27 kap 8 § st. 5 att ”beslag som har gjorts för att ett föremål skäligen 

kan antas ha betydelse för utredning om brott ska bestå till dess att domen fått laga 

kraft.”. Förändringen trädde i kraft 1 juli 2016 och gäller oavsett om utgången i målet är 

en friande eller fällande dom för den åtalade.128   

I praxis har ansetts att rättens prövningsskyldighet endast omfattar de beslag rätten har 

kännedom om, och innebär ingen undersökningsplikt kring om det finns fler beslag som 

inte redogjorts för.129 Skulle rätten inte fatta beslut om beslag i samband med att domen 

avkunnas så anses beslaget ändå ha upphört, eftersom beslag ”i princip inte anses gälla 

längre än till dess att dom i målet meddelats om inte annat beslutats”.130 I ljuset av den 

nya regleringen i RB 27 kap 8 § st. 5 får antas att om rätten inte upphäver beslag så gäller 

ändå lagregleringen, och beslaget anses ha upphört när saken slutligt är avgjord och 

domen vunnit laga kraft. Lagregleringen från 2016 innebär en presumtion för att beslag 

                                                           
127 SOU 2011:45 s. 301, se även  RB 27 kap 8 § st 5 om att beslag bevaras till lagakraftvunnen dom. 
128 SOU 2011:45, s. 35, s. 316 ff. samt Lag (2016:546) om ändring i rättegångsbalken. 
129 SOU 1995:47, s. 433 och JO 2006/07 s. 53. 
130 SOU 2011:45, s. 302 
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ska bestå tills domen vunnit laga kraft, en anspråkstagare som vill att ett beslag ska hävas 

innan dess måste ha skäl av ”särskilt beaktansvärd natur”, och i fall där det saknas 

anspråkstagare och således saknas motstående intresse till det allmännas intresse av att 

beslaget kvarstår, ska det alltid bestå tills laga kraft.131 Regleringen är till gagn för den 

som anser sig felaktigt dömd, då denne med den nya regleringen har möjlighet att inför 

ett avgörande av målet i högre instans kunna begära att ytterligare undersökningar av 

bevisbeslag görs, och även åtminstone teoretiskt har en möjlighet att få en second opinion 

av materialet. Vilken möjlighet det innebär i praktiken är mer tveksamt, vilket redogjorts 

för tidigare. Regleringen innebär dock ingen möjlighet till bevarande av beslag för 

framtida insyn för den som avser att ansöka om resning, eftersom beslagen ska hävas efter 

lagakraftvunnen dom. 

 

8.1.2 Tillgång till beslag vid hävning 

Beroende på typ av beslag finns det olika beslut en åklagare eller domstol som häver ett 

beslag kan fatta, inom uppsatsen syfte är det dock enbart s.k. bevisbeslag som är aktuella 

och därför behandlas enbart dessa, och det förutsätts för enkelhetens skull att dessa 

bevisbeslag inte utgörs av stöldgods. När ett beslag hävs ska det enligt RB 27 kap 8 a § 

st. 1som huvudregel lämnas ut till ”den hos vilken beslaget har gjorts”, och om denne 

inte gör anspråk på det beslagtagna godset eller man inte kan utreda hos vem beslaget 

gjorts ska godset lämnas ut till den som gör anspråk på det ”om denne kan visa sannolika 

skäl för sin rätt till föremålet”. Den som föremålet togs ifrån eller den som kan bevisa sin 

rätt till föremålet får alltså tillbaka det. Således så om något tagits i beslag hos en 

misstänkt, och det beslutas att beslaget ska hävas så får som huvudregel den misstänkte 

eller senare dömde tillbaka det. Det ger förvisso en misstänkt eller dömd person tillgång 

till vad som kan utgöra bevismaterial, men i samband med att beslaget hävs och lämnas 

ut får det nog anses kontaminerat och resultatet av utökade undersökningar och analyser 

riskerar att underkännas. Att få tillbaka föremålet är alltså inte nödvändigtvis en fördel 

för den som senare vill undersöka ev. spår och liknande på beslaget eller få en second 

opinion om detsamma.  

                                                           
131 SOU 2011:45, s. 318. 
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Enligt RB 27 kap 8 a § st. 2 så om den som ett beslagtaget föremål ska lämnas ut till inte 

hämtar det eller det inte går att utreda vem beslaget ska utredas till så tillämpas lagen 

(1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. 

(förfarandelagen). De fall där man inte kan fastställa hos vem beslaget har gjorts borde 

främst aktualiseras när bevisföremål tas i beslag på en brottsplats utomhus och liknande. 

Enligt förfarandelagen 2 b § så ska egendom som ska lämnas ut enligt RB 27 kap 8 a § 

st. 1 finnas tillgängligt under minst en månad efter delgivning hos myndigheten som 

förvarar den (oftast polismyndighet) och om det inte uthämtats inom denna tid så hanteras 

egendomen enligt förfarandelagen. Enligt paragrafens andra stycke ska om det gäller 

egendom som inte kan lämnas ut till någon enligt RB 27 kap 8 a § st. 2 egendomen i minst 

3 månader efter det att beslaget hävdes finnas tillgängligt på den myndighet som förvarar 

den, och därefter ska det hanteras enligt förfarandelagen. Gäller det mer värdefull 

egendom ska enligt tredje stycket kungörelse som uppmanar ägaren att göra anspråk på 

godset ske, och tre månader förflyta efter kungörelsen innan förfarandelagens övriga 

regler tillämpas. Vissa typer av beslag behöver inte bevaras under den angivna tiden, 

enligt förfarandelagen 4 § får beslag som inte kan vårdas utan att det är fara för att de 

förstörs (p. 1), som innebär alltför stora kostnader att förvara och vårda (p. 2) eller det i 

övrigt finns särskilda skäl (p. 3) får myndigheten sälja egendomen omedelbart. Egendom 

som kan antas komma till brottslig användning eller som inte är lämplig att sälja får 

omedelbart säljas med stöd av förfarandelagen 5 §. För de beslag som inte uthämtas eller 

inte har någon anspråkstagare, och som inte ska förstöras samt är lämpliga för försäljning 

stadgar 5 § i förfarandelagen att de ska säljas av den förvarande myndigheten, och om 

den inte blir såld får den förstöras. Om beslag med stöd av RB 27 kap 8 a § st 2 hanterats 

enligt förfarandelagen men inte hunnit försäljas eller förstöras, och ägaren eller annan 

rättsinnehavare sedan gör anspråk på egendomen ska den enligt 7 § lämnas ut till ägaren.  

Förfarandelagens reglering innebär inte att vem som helst kan göra anspråk på ett beslag 

där ingen annan anspråkstagare finns. En misstänkt eller i brottmål dömd person kan inte 

med framgång göra anspråk på beslagtaget gods utan annan anspråkstagare, om denne 

inte kan bevisa att hen är ägaren eller på annat vis har rätt till egendomen. Kan ingen av 

de som gjort anspråk på det beslagtagna godset visa sannolika skäl för att de har rätt till 

godset, så kan godset inte lämnas ut.132 Med sannolika skäl avses att det åtminstone 

framstår som mer sannolikt att personen har rätt till egendomen än att hen inte har det, i 

                                                           
132 Beslagshandboken, s. 24. 
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åklagarmyndigheten anser att det i normalfallet är tillräckligt att den som framställer 

anspråk på ett föremål kan beskriva hur det ser ut, när det förvärvades och när det senast 

var i denne besittning.133 Om flera gör anspråk på samma beslag och en av 

anspråkstagarna är den hos vilken beslaget gjordes så får hen som huvudregel och utan 

vidare undersökning beslaget utlämnat till sig.134 Trots att kraven för när den som gör 

anspråk på beslagtagen egendom kan synas lågt satta omöjliggör de i den tolkning som 

förekommer av åklagarmyndigheten att den enskilde som dömts i brottmål gör anspråk 

på sådant som inte har varit i hans besittning men som denne skulle vilja bevara ur 

framtida bevishänseende. Den misstänkte har heller ingen möjlighet att på eget önskemål 

få spår eller beslag bevarade för framtiden. I förundersökningsutredningen diskuterades 

möjligheterna till att låta beslag bestå efter lagakraftvunnen dom när det handlade om 

allvarlig brottslighet, motivet skulle vara att framtida teknik kan medge utökade 

möjligheter att undersöka och finns bevis i det ursprungliga materialet och därmed 

”medföra att brottsutredningen hamnar i ett annat läge än det ursprungliga”.135 En sådan 

reglering ansågs dock varken möjlig med hänsyn till egendomsrätten, eller önskvärd rent 

juridiskt, istället ansågs behovet kunna tillgodoses med en utökad möjlighet att 

omhänderta spår och föremål formlöst, utanför beslagsreglerna.136 Det formlösa 

omhändertagandet avser spårsäkring, som tidigare nämnts kan sådant som saknar 

anspråkstagare och har ett ringa värde omhändertas som spår, och spår kan sedan bevaras 

även efter lagakraftvunnen dom. Det innebär ingen förändring för den som är dömd och 

avser ansöka om resning för att angripa en lagakraftvunnen dom, då dels mycket material 

kommer tas omhand som beslag och hävas, och dels åtkomsten till spår – även bevarade 

– efter lagakraftvunnen dom kräver återupptagen förundersökning och 

förundersökningsledarens godkännande. Inom polismyndigheten tycks det dessutom råda 

konsensus i att vid tveksamhet hellre ta föremål i beslag än att omhänderta dem som 

spår.137 

 

 

                                                           
133 Beslagshandboken, s. 55. 
134 Beslagshandboken, s. 55. 
135 SOU 2011:45 s. 319. 
136 SOU 2011:45 s. 319. 
137 Personlig kontakt med förundersökningsledare hos polisen inom polismyndigheten i Uppsala län, 
Gävleborgs län samt Västernorrlands län. 
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8.2 Bevarande av spår 

Enligt åklagarmyndigheten finns ett intresse av att spår bevaras för framtiden, dels för att 

de kan vara av betydelse vid ett resningsärende och dels för att man i framtiden med ny 

teknik kan ha möjlighet att med hjälp av spåren binda en gärningsman till ett ouppklarat 

brott.138 Här kan ifrågasättas om åklagarmyndigheten enbart menar att spåren kan ha 

betydelse för åklagarsidan i ett resningsärende, eller även ha betydelse för den tilltalade? 

Även från NFC har framförts önskemål om att kunna utöka vad som kan bevaras som 

spår, just för att kunna ha tillgång till det senare, och en ordning där beslag kan hävas till 

spår anses önskvärt.139 För att en dömd person som vill ansöka om resning ska ha någon 

nytta av bevarat spårmaterial krävs dock endera att åklagaren öppnar förundersökningen, 

eller att personen kan få tillgång till materialet och att det uttalade intresset av att bevara 

spår inte enbart avspeglar de rättsvårdande myndigheternas möjlighet att för egen del ha 

tillgång till bevarat spårmaterial. 

Enligt åklagarmyndigheten ska spår som man bedömer kan utgöra hela eller delar av 

bevisning som kan förväntas leda till fällande dom i framtiden sparas, medan övriga spår 

ska förstöras.140 NFC saknar mandat att besluta vad som sker med beslag eller spår, all 

hantering sker på uppdragsgivaren begäran, och som huvudregel ska beslag alltid återgå 

till uppdragsgivaren medan spår kan kastas på uppdragsgivarens begäran.141 Generellt har 

NFC inte kvar beslag eller spår efter det att den forensiska undersökningen är slutförd, 

med vissa undantag för material som ingår i deras referenssamlingar.142 Om det beslutats 

att ett spår ska sparas så rekommenderas i beslagshandboken att spåret sparas under en 

tid som motsvarar preskriptionstiden för gärningen och i de fall preskriptionstid saknas i 

max sjuttio år, men att det måste vägas mot vilka resurser som finns och kostnaderna för 

att återuppta äldre ej avslutade förundersökningar och brottsutredningar.143 I och med att 

att kostnaden för att återuppta icke avslutade utredningar tillmäts betydelse, är det lätt att 

dra slutsatsen att bevarandet av spår syftar mot fall där man inte kunnat ställa någon till 

svars, och inte i fall där saken avgjorts och en dom vunnit laga kraft. Sammantaget innebär 

det att det inte är självklart att spår sparas, särskilt inte efter lagakraftvunnen dom, och att 

                                                           
138 Beslagshandboken, s. 40. 
139 E-postkonversation med Martina Nilsson, Forensiskt Analysteam, Utredningsenheten. 
140 Beslagshandboken, s. 42. 
141 E-postkonversation med Ricky Ansell, Verksamhetsexpert, Biologisektionen. 
142 E-postkonversation med Ricky Ansell, Verksamhetsexpert, Biologisektionen. 
143 Beslagshandboken, s. 43. 
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t ex en blodfläckad t-shirt som är i en misstänkt gärningsmans besittning tas i beslag. Från 

beslaget kan sedan blod säkras, och tas om hand som spår. Men det är bara det blod som 

säkrats från tröjan som blir spår, om det. finns blod från ännu en person på tröjan, som 

inte upptäckts och säkrats, så finns det på beslaget och inte i spårmaterialet. Beslaget hävs 

sedan vid den lagakraftvunna domen. Risken är också stor att det blod som säkras som 

spår och sen analyseras för att t ex extrahera DNA ur förstörs under undersökningen och 

inte kan analyseras igen. Enligt uppgift är det som kan finnas kvar hos NFC efter slutförd 

forensisk undersökning ”så kallade DNA-extrakt av det som undersökts”, och sådana kan 

analyseras på förnyad förfrågan, men ett beslut om vidare eller förnyad analys eller att 

extraktet ska analyseras på annat laboratorium sker i samråd med 

förundersökningsledaren.144 Den som avser att ansöka om resning har alltså även i det 

fallet att försöka få till stånd att förundersökningen öppnas igen, och att 

förundersökningsledaren tillstyrker ytterligare analyser. 

 

8.3 Förvaring av spår 

Som tidigare redogjorts för så kan spår sparas även efter lagakraftvunnen dom, under 

samma tid som preskriptionstiden för brottet eller annars i sjuttio år. Det har varit mycket 

svårt att få svar på hur, när och var dessa spår bevaras. Vid kontakt med NFC svarar de 

att spårmaterial endera återgår till uppdragsgivaren eller kastas på dennes begäran.145 I 

fallet Samir som redogjorts för tidigare i uppsatsen innebar sparat material som på nytt 

kunde analyseras en avgörande möjlighet i samband med resningsärendet. Det var i 

samband med Aftonbladets granskning som det upptäcktes att det fanns material från det 

ursprungliga beslaget sparat. I det material som Aftonbladet i samband med sin 

granskning av fallet publicerat återfinns bilder på det ursprungliga beslagsprotokollet.146 

Det är alltså frågan om (delar av ett) beslag som bevarats i flera decennium, men som 

spårmaterial. Jag har under mycket lång tid försökt få svar kring om detta är vanligt 

förekommande, om det händer att det som återfinns på ett beslagsprotokoll kan vara spår 

och sparas som det, eller om det är en slump att beslagtaget material inte förstörts eller 

förverkats, hur materialet förvaras och vilken möjlighet till insyn och tillgång en dömd 

person har till det sparade materialet. I försöken att utreda detta har jag talat med NFC, 

                                                           
144 E-postkonversation med Ricky Ansell, Verksamhetsexpert, Biologisektionen. 
145 E-postkonversation med Ricky Ansell, Verksamhetsexpert, Biologisektionen. 
146 Bild på beslagsprotokoll http://fallet.aftonbladet.se/chapter/bevisen-som-fallde-samir/  
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ett flertal olika polismyndigheter samt flertalet olika åklagarkammare – dock utan att få 

några egentliga svar. Frågor kring beslag hänvisas till åklagare som är den som fattar 

beslut om beslag, medan åklagarmyndigheten i sin tur hänvisar frågorna till polisen som 

är de som hanterar beslagtaget material. När det gäller spårmaterial sparas det hos 

polisens tekniska rotel, men det tycks inte finnas någon enhetlighet utan istället vara upp 

till respektive polismyndighet att avgöra vad som sparas och hur länge.147 Något svar om 

vilken tillgång en dömd person har till det bevarade spårmaterialet efter lagakraftvunnen 

dom har jag tyvärr inte fått vid tidpunkten uppsatsen lämnas in. 

 

9 Den norska regleringen 

Uppsatsen gör inte anspråk på att vara komparativ men det finns ändå ett värde att göra 

en utblick mot Norge. Efter utredning reviderades resningsförfarandet i Norge, vilket 

ditintills varit snarlikt det förfarande som gäller i Sverige, och där den domstol som 

meddelat domen som angreps var den som avgjorde om resning skulle beviljas. 1 januari 

2004 inrättades istället ett oberoende resningsinstitut i form av kommisjonen for 

gjenopptakelse av straffesaker (gjenopptakelseskommisjonen). Alla resningsansökningar 

i brottmål hanteras av kommissionen, oavsett vilken domstol som avkunnat den fällande 

domen.148 Kommissionen är helt fristående och har som huvuduppgift att vidta 

utredningsåtgärder för att sedan kunna ta beslut om resning ska beviljas eller ej.149 I sitt 

utredningsarbete kan kommissionen både inhämta upplysningar och höra den tilltalade 

och eventuella vittnen, samt inhämta sakkunnigutlåtanden och begära tillgång till 

tvångsmedel av domstol.150 Kommissionen har även en lagstadgad plikt att vägleda den 

som ansöker om resning så att dennes rätt bäst tillvaratas, och kan vid behov även utse en 

offentlig försvarare.151 Om kommissionen beslutar om resning så hänvisas målet till en 

”sidorätt” till den instans som avkunnat domen, en rätt i angränsande ”rettskrets”.152 En 

mycket stor skillnad jämfört med det svenska resningsförfarandet, som sker skriftligt, är 

att den som i Norge ansöker om resning har rätt att begära att få yttra sig inför 

                                                           
147 Telefonkontakt med polismyndigheten, tekniska roteln i Stockholm respektive Malmö. 
148 Straffeprocessloven 394 §. 
149 Straffeprocessloven 394 §, 398 §. 
150 Straffeprocessloven 398 § samt 398 a - b §§. 
151 Straffeprocessloven 397 §. 
152 Straffeprocessloven 400 §. 
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kommissionen och förklara sin sak.153 Enligt den svenska regleringen i RB 58 kap. 6 a § 

och 6 b § kan domstolen som tar emot en resningsansökan eller den som ansöker om 

resning kräva att förundersökningen återupptas, men det ska inte ske om det saknas behov 

och det är åklagaren som avgör om behov saknas eller ej. Skillnaden mellan den norska 

och den svenska regleringen är att enligt svensk lag kan det beslutas om utredning, medan 

enligt den norska regleringen ska utredning ske av kommissionen. 

Kraven för att resning ska beviljas är likartade i den svenska och den norska regleringen, 

enligt Straffeprocessloven 391 § är grunderna för resning i stort överensstämmande med 

grunderna för resning i RB 58 kap. 2 §. Av intresse för denna uppsats är främst 

Straffeprocessloven 391 § p. 3 som lyder ”når det opplyses en ny omstendighet eller 

skaffes frem et nytt bevis som synes egnet til å føre til frifinnelse eller avvisning eller til 

anvendelse av en mildere strafferegel eller en vesentlig mildere rettsfølge […]”, som är 

snarlik lydelsen i RB 58 kap. 2 § p. 4. Med så likartade krav för att beviljas resning borde 

teoretiskt andelen fall som beviljas resning procentuellt sett vara likartade mellan Norge 

och Sverige. Så är inte fallet. År 2016 tog kommissionen emot 162 ansökningar om 

resning, 140 av dessa granskades (övriga 22 ansökningar så en drogs tillbaka och 21 

handlade inte om brottmål och föll inte under kommissionens jurisdiktion) och i 11 fall 

beviljades resning och målen återupptogs.154 Av dessa 11 resningsfall handlade 8 stycken 

om tvivel om den tilltalades skuld (5 st) eller att ny bevisning tillkommit (3 st).155 Jämför 

man med Sverige så samma år, 2016, avgjordes 204 mål angående resning i brottmål, 

varav en (1) resningsansökan bifölls.156  Den norska kommissionen ger varje år ut en 

årsberättelse med utförlig statistik och information, tyvärr saknas sådan för svenska 

förhållanden och statistik får begäras ut från Domstolsverket, och frågor om utgången i 

en specifik resningsansökan får i varje fall ställas till Högsta domstolen, varför en närmare 

jämförelse inte låter sig göras om resningsgrunder och skäl för besluten. 

 

 

                                                           
153 Straffeprocessloven 398 a §. 
154 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, årsrapport 2016 s. 7.  
155 kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, årsrapport, 2016 s. 7. 
156 Av Domstolsverket begärd och tillhandahållen statistik för antal mål registrerade på måltypskoder 
gällande  resningar under åren 2006-2016 
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10 Avslutande reflektioner  

10.1 Brister i dagens system 

Resningsinstitutet innebär den yttersta rättssäkerhetsgarantin mot materiellt oriktiga 

domar, och det ligger i sakens natur att tröskeln för att beviljas resning ska vara hög och 

enbart ett fåtal domar procentuellt sett ska leda till resning. Resningsinstitutet ska inte 

fungera som en fjärde instans dit Högsta domstolens domar kan överklagas i de fall den 

dömde inte är nöjd med utfallet i rättegången, utan vara förbehållet de materiellt oriktiga 

domarna. Samtidigt förutsätter systemet en hög grad av materiell riktighet i domstolarnas 

arbete, och ställer även stora krav på bevisvärderingen. För de fall en dom är materiellt 

oriktig måste det finnas tillräckligt känsliga instrument för att inom ramen för 

bedömningen av en resningsansökan identifiera och fånga upp dessa oriktiga domar så de 

fallen kan beviljas resning. Det framstår som att det idag finns brister på den punkten i 

nuvarande system. 

I flera fall har resning beviljats först efter upprepade ansökningar om resning, ibland med 

relativt likartade motiveringar och bevisning de olika ansökningsgångerna. Fall där den 

dömde slutligen efter flera ansökningar beviljats resning, och i den nya rättegången friats 

helt, visar på att dagens system tycks för trubbigt och inte fångar upp de felaktiga domar 

som resningsinstitutet är den yttersta säkerhetsventilen för. Kombinationen av vad jag 

anser är närmast ett utredningskrav för den enskilde, kombinerat med svårigheten eller 

närmast omöjligheten att få tillgång till samma material som i den ursprungliga processen, 

innebär att tröskeln för att beviljas resning höjs ytterligare mot de redan höga krav som 

finns i lagtexten. En så hög tröskel innebär en uppenbar rättssäkerhetsförlust för den som 

är felaktigt dömd, allrahelst om denne sitter frihetsberövad vilket ofta är fallet. 

 

10.2 Resurskrävande utredningsåtgärder  

Det har gått snart åtta år sedan man i Förundersökningsutredningens delbetänkande 

påtalade att det vore mycket olyckligt om den enskilde skulle behöva bedriva egen 

utredningsverksamhet istället för att detta sköttes av åklagaren inom ramen för en 

återupptagen förundersökning, och även med ny lagreglering avsåg sänka tröskeln för 
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återupptagandet av förundersökningar i resningsärenden157. Inte mycket tycks ha 

förändrats under dessa år. De högt ställda kraven på ny bevisning eller nya 

omständigheter, samt att i samband med resningsansökan inte bara behöva redogöra för 

bevisningen om omständigheterna utan även ange vad de ska styrka, innebär att det krävs 

relativt omfattande utredning för att nå framgång med en ansökan om resning. Det i sig 

innebär inte ett problem och finns ingenting att invända emot, däremot så kan det 

ifrågasättas om det i realiteten är alltför svårt att få till stånd att en förundersökning 

återupptas i samband med en resningsansökan. Särskilt om kraven för att få en 

förundersökningen återupptagen ställs närmast lika högt som kraven för att beviljas 

resning. Det finns även en inbyggd skevhet och maktobalans i att det är åklagaren som 

avgör om, den av åklagare avslutade, förundersökningen ska återupptas. Domstolarna 

tycks inte heller i någon större omfattning använda sig av den lagstadgade möjligheten 

att begära att en förundersökning återupptas. Det syns även en viss motsättning mellan 

vad som framkommit i förarbeten och mellan vad som praktiskt tillämpas, avseende när 

ett återupptagande av förundersökning kan aktualiseras. Trots ny lagreglering på området 

som syftade till att sänka tröskeln för att en förundersökning ska återupptas i samband 

med en resningsansökan, och ett uttryck från statens sida att det är olyckligt om den 

enskilde själv ska behöva bedriva brottsutredande verksamhet i samband med 

resningsärenden, så tycks inte lagregleringen fått det genomslag som avsetts. I många fall 

innebär det att den som vill ansöka om resning måste förlita sig på hjälp både ekonomiskt 

och praktiskt från tredje part, inte sällan från medier, ideellt arbetande advokater eller från 

frivilligorganisationer. Bortsett från att det framstår som stötande att rättssäkerheten 

ytterst ligger i händerna på tredje person, så innebär det även detta en rättssäkerhetsförlust 

för den som är felaktigt dömd för brott. Allrahelst för den som är dömd för brottslighet 

som inte tilldrar sig medieintresse eller brottslighet som av en eller annan anledning anses 

som stötande eller förkastlig och därför inte lockar till ideellt engagemang. Det är svårt 

att tänka sig att någon dömd för övergrepp mot barn eller pedofili skulle väcka mediernas 

intresse för att gräva i utredningen och granska bevisning och den föregående 

rättsprocessen. Att möjligheten att vinna framgång med en resningsansökan tycks så 

starkt kopplad till vilka resurser som finns – utanför rättssystemet - att lägga ner på 

utrednings- och granskningsarbete gör att rättssäkerheten urholkas. Rättssäkerhet ska inte 

enbart förbehållas de som är resursstarka eller har fall som är av medialt intresse.  

                                                           
157 SOU 2009:98 s. 13. 
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Mediernas och den grävande journalistikens roll som granskare av stat, myndighet och 

rättsväsende ska inte underskattas eller förkastas, men de ska heller inte ha en funktion 

som yttersta säkerhetsventil mot felaktiga domar.  

 

10.3 Insynsrätt men begränsad tillgång 

Idag har den som är dömd även efter lagakraftvunnen dom en omfattande och lagstadgad 

rätt till insyn i och tillgång till det material och den bevisning som ledde fram till den 

fällande domen, men insynen begränsas av att den i praktiken snarast handlar om tillgång 

till och insyn vad som finns nedskrivet i förundersökningsprotokollet snarare än fysiskt 

material. Beslagtaget material sparas inte utan beslag hävs, och materialet återlämnas, 

förverkas eller försäljs. Bevarandet av spårmaterial är oreglerat och närmast 

slumpmässigt, det saknas också uppgift i förundersökningsprotokoll etc. om vad som 

sparats och var det förvaras. Möjligheten att få tillgång till ev. bevarat spårmaterial har 

inte kunnat besvaras inom tidsramen för denna uppsats. Även i de fall tillgång till sparat 

material skulle medges, så är möjligheten att analysera materialet begränsad då det i 

princip kräver att det görs inom ramen för en återupptagen förundersökning. Den som 

avser ansöka om resning är således i majoriteten av fallen helt utlämnad till att 

förundersökningen återupptas och att åklagaren inom ramen för den tillstyrker ytterligare 

analyser eller själv begär sådana. Med tanke på att åklagaren både kan tillstyrka att 

resning beviljas eller motsätta sig det, och åklagaren även är den som i normalfallet 

bedömer om en förundersökning ska återupptas, är den dömde helt utlämnad till 

åklagarens beslut. Det spär på problemet som redogjorts tidigare för, att resurser eller till 

och med medieintresse blir det avgörande vilket är högst olyckligt. Man kan också fråga 

sig om åklagaren verkligen lever upp till objektivitetsplikten när denne avgör om en 

förundersökning ska återupptas efter lagakraftvunnen dom, eller i stort förlitar sig på att 

hens kollegor i de tidigare instanserna gjort ett fullgott arbete och att domstolens 

bevisvärdering är korrekt. 

 

10.4 Svåråtkomlig information 

Under arbetet med denna uppsats har det blivit väldigt tydligt vilket tidsödande och 

komplicerat arbete det är bara att få svar på vilket material som kan ha sparats, var det 
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finns och om det finns möjlighet att få tillgång till det. Insyn i förundersökningsprotokoll, 

sidoprotokoll och liknande innebär inget problem tillgångsmässigt, men inte sällan borde 

det intressanta vara att få tillgång till annat material som sparats än just dokument. Det är 

ofta först efter ett flertal kontakter med poliser, kriminaltekniker och åklagare som jag 

kommit vidare från det teoretiska i lagtext eller statliga utredningar, till hur det fungerar 

i praktiken. Vissa frågor har inte kunnat besvaras helt enkelt för att enbart ytterst få tycks 

ha djupare kunskap. Ett exempel på detta är mina försök att få svar på hur sparat 

spårmaterial hanteras. Under nästan tre månaders tid blev jag hänvisad mellan polisen, 

NFC och åklagarmyndigheten. Trots ett otal samtal med fler polismyndigheter, flera 

rotlar och flera åklagarkammare är frågan obesvarad när uppsatsen lämnas in. Det lär inte 

vara lättare för en dömd person som är frihetsberövad, och som kanske dessutom saknar 

kunskaper om juridik, att få svar på samma frågor. Frågor som är högst relevanta och 

avgörande för den som vill förbereda en resningsansökan. För de fall frågor har fått svar 

har det påfallande ofta varit ett äkta juristsvar av typen ”det beror på”, men där det sedan 

varit mycket svårt att få exempel på vad som kan påverka åt endera hållet. Utan att behöva 

ändra i nuvarande reglering skulle införandet av utökad information till den som döms i 

brottmål om vad som finns sparas och var underlätta inför ett eventuellt framtida 

resningsärende. Det skulle heller inte innebära någon nackdel för rättsväsendet att delge 

sådan information. 

 

10.5 De lege ferenda 

Inom juridiken är perfektion en utopi, och enstaka fall kommer alltid kunna falla igenom 

det skyddsnät i form av beviskrav, överklagandemöjligheter och extraordinära rättsmedel 

som finns. Men när fall efter fall visar sig ha fallit igenom skyddsnätet, eller att tröskeln 

för att komma i åtnjutande av en ny prövning är för hög för att vara en reell möjlighet för 

de som borde vara berättigade till det, så måste rättsväsendet ta sitt ansvar och ta till de 

åtgärder som krävs för att den enskilde inte ska lida rättssäkerhetsförluster.  

Två tänkbara lösningar på det rättssäkerhetsproblem som idag finns är att endera öka 

möjligheterna ytterligare för när en förundersökning kan eller ska återupptas, eller att 

inrätta ett oberoende resningsinstitut likt den norska regleringen. Oavsett vilken lösning 

man väljer är det önskvärt att ett beslut om att avslå eller tillstyrka en resningsansökan 

föregås av någon form av utredning, som inte faller på den enskilde att bedriva. En 
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skyldighet istället för möjlighet för rätten att begära ett återupptagande av 

förundersökning eller ett fristående resningsinstitut med utredningsplikt skulle båda två 

öka rättssäkerheten. En utredningsplikt eller ytterligare sänkt tröskel för återupptagande 

av förundersökning skulle medföra ökade kostnader och ökad arbetsbelastning, och det 

kommer fortfarande att innebära en gränsdragningsproblematik. Alla ansökningar om 

resning kan inte innebära att utredning bedrivs eller en förundersökning öppnas, men det 

bör ske i fler fall än idag. Om man väljer ett fristående resningsinstitut skulle domstolarna 

avlastas både vad avser att hantera inkomna resningsansökningar och att initiera och 

bevaka utredningsåtgärder inom dem. Ett fristående organ skulle även eliminera mycket 

av den maktobalans som idag finns när det är samma myndighet som bidrog till att du 

blev dömd som ska bedöma om ditt fall behöver utredas mer, och även ta bort problemet 

med att en åklagare som beslutar om ett återupptagande i en förundersökning indirekt 

tvingas kritisera en kollega och sin egen arbetsgivare.  

En utökad registerföring och information om när, hur och var spår förvaras skulle inte 

lösa samtliga problem som finns i dagsläget, men skulle förenkla möjligheterna för den 

som avser att ansöka om resning, inte innebära några nackdelar för rättsväsendet och öka 

rättssäkerheten för den enskilde. Ett sådant förslag borde inte heller medföra några större 

svårigheter att genomföra tämligen omgående. Om det kombineras med något av 

ovanstående förslag underlättas även utredning för ett oberoende resningsinstitut eller 

utredning inom ramen för en återupptagen förundersökning. 
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