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Abstract 
In 2013, two regulations were introduced which intended to increase the legal security 

and predictability for individuals in cases regarding relief for substantive defects. One of 

them is chapter 58 section 6a in the Swedish Code of Judicial Procedure, which entails a 

statutory obligation for a prosecutor to resume a preliminary investigation in criminal 

cases when new circumstances or new evidence arise that are likely to form the basis of 

relief for substantive defects. The other regulation is chapter 21 section 3b in the Swedish 

Code of Judicial Procedure, which entails that a public counsel may be appointed when 

the former defendant needs a legal counsel because the preliminary investigation has been 

resumed, there is an opportunity to decide whether to resume the preliminary investiga-

tion or if there otherwise exists exceptional reasons. 

 The purpose of this thesis is to investigate and evaluate the two regulations to find out 

if they have been given a suitable formulation and whether the purposes of the regulations 

are fulfilled. In order to determine the applicable law, the traditional legal method is used 

and to investigate how the regulations work in practice, a quantitative and a qualitative 

study are performed. The quantitative study consists of examining statistics on how often 

preliminary investigations are resumed in relief cases, while the qualitative study consists 

of interviews with three criminal lawyers, whom have all been counsels in relief cases. 

The studies show that the regulations have not been given a suitable formulation 

because the requirements for getting the preliminary investigation resumed and for 

getting a legal counsel are too high. The high requirements result in a vicious circle which 

is extremely difficult to break; in order to get the preliminary investigation resumed, the 

former defendant must bring forth new material that is likely to form the basis of relief, 

but in order to find such material, the former defendant often needs assistance from a 

legal counsel and a counsel is usually not appointed until the preliminary investigation 

has been resumed or until there is an opportunity to decide whether to resume the 

preliminary investigation. The legal security of the former defendants is therefore not 

met. In order to increase the legal security, I suggest the following changes;  a supplement 

to chapter 58 section 6a in the Swedish Code of Judicial Procedure should be introduced, 

the scope of chapter 21 section 3b in the Swedish Code of Judicial Procedure should be 

extended, and a commission of relief similar to the one in Norway should be introduced, 

for such a commission would solve many of the issues that are discussed in this thesis. 
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Sammanfattning 
År 2013 infördes två lagbestämmelser som är tänkta att öka rättssäkerheten och förutse-

barheten för enskilda i resningsärenden. Den ena är 58 kap. 6a § RB, som innebär en 

lagstadgad skyldighet för åklagare att i resningsärenden i brottmål återuppta en 

förundersökning om det framkommer nya omständigheter eller nya bevis som sannolikt 

utgör grund för resning. Den andra är 21 kap. 3b § RB som stadgar att en offentlig 

försvarare kan förordnas när den tidigare tilltalade är i behov av en försvarare med hänsyn 

till att förundersökningen har återupptagits, att det finns möjlighet att besluta om att 

återuppta förundersökningen eller om det annars finns synnerliga skäl. 

 Syftet med detta examensarbete är att utreda och utvärdera de två bestämmelserna för 

att ta reda på om de har fått en lämplig utformning och om syftena med bestämmelserna 

uppfylls. För att fastställa gällande rätt används den rättsdogmatiska metoden, och för att   

utreda hur bestämmelserna fungerar i praktiken genomförs en kvantitativ och en 

kvalitativ undersökning. Den kvantitativa undersökningen består framförallt i att granska 

statistik kring hur ofta förundersökningar återupptas i resningsärenden, medan den 

kvalitativ undersökningen består av intervjuer med tre brottmålsadvokater som samtliga 

har erfarenhet av att vara rättsligt biträde i resningsärenden. 

 Undersökningarna visar att bestämmelserna inte har fått en lämplig utformning med 

hänsyn till att kraven för att få förundersökningen återupptagen och för att få ett rättsligt 

biträde är för höga. De höga kraven medför att en ond cirkel bildas som är oerhört svår 

att bryta; förundersökningen återupptas om den tidigare tilltalade förebringar nytt 

material som sannolikt utgör grund för resning, men för att få fram sådant material 

behöver den tidigare tilltalade ofta hjälp från ett rättsligt biträde och ett sådant förordnas 

vanligen inte förrän förundersökningen återupptagits eller det finns möjlighet att besluta 

om att återuppta den. Detta leder till att de tidigare tilltalades rättssäkerhet inte 

tillgodoses. För att öka rättssäkerheten föreslår jag följande förändringar; det bör införas 

ett tillägg till 58 kap. 6a § 1 st. RB, tillämpningsområdet för 21 kap. 3b § RB bör utökas 

och en fristående resningskommission liknande den som finns i Norge bör införas, 

eftersom en sådan resningskommission skulle lösa många av de problem som diskuteras 

i uppsatsen. 
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1 Inledning 
1.1 Introduktion 
I Sverige meddelas omkring 100 000 brottmålsdomar i de allmänna domstolarna varje 

år,1 och det kan inte vara förvånande att det ibland blir fel. Förklaringarna till hur felaktiga 

domar uppkommer är många,2 och det har införts rättssäkerhetskrav, kontrollmekanismer 

och överprövningsmöjligheter för att minska dem. Det går dock aldrig att eliminera 

förekomsten av felaktiga domar. Det största problemet är dock inte att felaktiga domar 

förekommer, utan det är om domarna inte rättas till. Ett sätt att rätta till domar som i 

efterhand framstår som felaktiga är genom att använda rättsmedlet resning, eftersom 

resning öppnar upp möjligheten att på nytt pröva målet i en rättegång. Resning är 

emellertid tänkt att tillämpas restriktivt och särskilda förutsättningar måste uppfyllas för 

att resning ska beviljas.3 Resultatet blir att endast ett fåtal resningsansökningar beviljas 

och många felaktiga domar riskerar att inte rättas till. 

 För att få resning kan utredningsåtgärder behöva vidtas och den tidigare tilltalade kan 

behöva rättslig hjälp. Före år 2013 saknades en lagreglerad möjlighet för en tidigare 

tilltalad att få förundersökningen återupptagen och därmed utredningsåtgärder vidtagna, 

och den enda möjligheten att få rättslig hjälp bestod i att ansöka om rättshjälp enligt 

rättshjälpslagen (1996:1619). I syfte att öka rättssäkerheten och förutsebarheten för 

enskilda i samband med resning överlämnade regeringen proposition 2011/12:156 

Resningsförfarandet i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde 

till riksdagen år 2012. Där föreslogs bland annat ett införande av en lagreglerad skyldighet 

för åklagare att under vissa förutsättningar återuppta en förundersökning eller att låta en 

pågående förundersökning även omfatta den tidigare tilltalades delaktighet i brottet, när 

resning i brottmål aktualiseras.4 I propositionen belystes även enskildas behov av ett 

rättsligt biträde och det föreslogs att en bestämmelse i rättegångsbalken (1942:740) (RB) 

skulle införas som reglerar tidigare tilltalades möjlighet att få ett rättsligt biträde i 

resningsärenden.5 Riksdagen röstade ja till samtliga förslag och de trädde i kraft år 2013. 

                                                
1 Domstolsverkets statistik från 2011, hämtad från Sveriges domstolars hemsida den 5 oktober 2018. 
2 Se exempelvis Felaktigt dömda, rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt, s. 438 ff. 
3 Vissa av dessa förutsättningar behandlas i kapitel 3 och 4. 
4 I det följande kommer endast återupptagande av förundersökning att behandlas, men det som sägs gäller  
  även för att låta en pågående förundersökningen avse frågan om den tidigare tilltalades delaktighet i  
  brottet.  
5 Prop. 2011/12:156, s. 1. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Resningsärenden tenderar att få stor medial uppmärksamhet och de frambringar 

diskussioner om resningsregleringen hos såväl lekmän som juridiskt lärda. Trots det har 

jag inte funnit någon utförligare diskussion eller utvärdering av bestämmelserna om åter-

upptagande av förundersökning och rätt till rättsligt biträde i resningsärenden. Jag anser 

att en sådan utvärdering behöver göras eftersom kraven för att få förundersökningen 

återupptagen och för att få ett rättsligt biträde till synes är högt ställda, inte minst när den 

tidigare tilltalade måste uppfylla dem själv utan någon rättslig hjälp.6 Om kraven de facto 

är för högt ställda, kan det enligt min mening starkt ifrågasättas huruvida bestämmelserna 

verkligen medfört någon ändring i förhållande till det tidigare rättsläget och om 

rättssäkerheten och förutsebarheten för enskilda i samband med resning har ökat. 

Syftet med denna uppsats är således att utreda och utvärdera bestämmelserna om åter-

upptagande av förundersökning och rätt till rättsligt biträde i resningsärenden för att ta 

reda på om bestämmelserna har fått en lämplig utformning och om deras syften uppfylls. 

För att genomföra detta har följande fyra frågeställningar formulerats: 

1. Har rättsläget förändrats, och i så fall hur, efter införandet av möjligheten att 

få förundersökningen återupptagen och att få ett rättsligt biträde i resnings-

ärenden? 

2. Hur tillämpas bestämmelserna om återupptagande av förundersökning och rätt 

till rättsligt biträde i praktiken? 

3. Tillgodoses de tidigare tilltalades rättssäkerhet genom bestämmelserna om 

återupptagande av förundersökning och rätt till rättsligt biträde? 

4. Bör reformer göras och i så fall vilka? 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Kraven framgår i 58 kap. 6a § 1 st. RB respektive 21 kap. 3b § RB och behandlas mer ingående i avsnitt  
   5.2.2, 6.2.3 samt 6.2.4. 
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1.3 Metoder och material 
I denna uppsats används den rättsdogmatiska metoden. Metoden ämnar att fastställa 

gällande rätt med hjälp av de allmänt accepterade rättskällorna, vilka är lagstiftning, 

lagförarbeten, rättspraxis samt doktrin.7 Vissa menar att en svaghet hos den 

rättsdogmatiska metoden är att den enbart intresserar sig för normerna men inte deras 

faktiska tillämpning.8 Det sagda innebär dock inte att den rättsdogmatiska metoden 

bortser från verkligheten, utan konstruktiv kritik genom omvärldsstudier som erhålls via 

empiriska undersökningar har ofta betydelse.9 För att få sådan konstruktiv kritik och för 

att få en djupare förståelse för hur bestämmelserna om återupptagande av förunder-

sökning och rätt till rättsligt biträde fungerar i praktiken har två empiriska undersökningar 

genomförts, varav en var kvantitativ och den andra var kvalitativ. I den kvantitativa 

undersökningen granskades statistik rörande återupptagande av förundersökningen i 

resningsärenden till förmån för den tilltalade i brottmål, medan den kvalitativa 

undersökningen bestod av intervjuer med tre brottmålsadvokater som har varit rättsligt 

biträde i ett flertal resningsärenden.10 Resultaten från undersökningarna användes sedan 

för att kritiskt analysera gällande rätt. 

Vid insamlingen och analysen av empiriskt material kan den rättssociologiska 

metoden användas.11 Enkelt uttryckt studerar rättssociologi relationen mellan rätt och 

samhälle, och det utgör en blandning av rättsvetenskap och samhällsvetenskap.12 I de 

genomförda undersökningarna användes de inom sociologin utvecklade metodologiska 

tillvägagångssätten för att samla in empiriskt material, men analysen av materialet hade 

en mer rättsvetenskaplig inriktning än vad rättssociologiska undersökningar normalt har. 

Därmed har den rättssociologiska metoden inte tillämpats på ett helt renodlat sätt. 

Uppsatsen har ett begränsat komparativt inslag,13 genom att den svenska regleringen 

jämförs med den norska regleringen där en fristående resningskommission finns. 

Materialet som används är förarbetet Ot.prp. nr 70 (2000–2001) Om lov om enderinger i 

straffeprosessloven mv. (gjenopptakelse) och norsk lagtext. 

                                                
7 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, ur Juridisk metodlära, s. 21.  
8 A.a. s. 24.  
9 A.st.  
10 Vad beträffar undersökningarnas tillvägagångssätt, urval, reliabilitet och validitet hänvisas till kapitel 7. 
11 Kleineman, A.a s. 29. 
12 Hydén, Rättssociologi: Om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle, ur Juridisk metodlära,  
    s. 207. 
13 Se mer om den komparativa metoden i Valguarnera, Den komparativa metoden, ur Juridisk metodlära,  
    s. 142. 
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1.4 Avgränsningar 
Resning kan ske i såväl tvistemål som i brottmål. Med hänsyn till att uppsatsen syftar till 

att utreda och utvärdera bestämmelserna om återupptagande av förundersökning och rätt 

till rättsligt biträde i resningsförfarandet, är det endast resning i brottmål som är av 

intresse. För att uppsatsen inte ska bli alltför omfattande har den avgränsats till att endast 

omfatta återupptagande av förundersökning och rätt till rättsligt biträde som rör resning 

till förmån för den tilltalade i brottmål. Resning till förmån för den tilltalade regleras i 58 

kap. 2 § RB. Bestämmelsen är indelad i fem punkter, men eftersom det nästintill 

uteslutande är den fjärde punkten som tillämpas i praktiken kommer jag enbart att 

fokusera på den.14 

Uppsatsen har avgränsats till att behandla rätten till rättsligt biträde för den tidigare 

tilltalade och därmed kommer endast rättsligt biträde i form av en offentlig försvarare att 

behandlas. Målsägandens och barns rätt till rättsligt biträde i form av målsägandebiträde 

och särskild företrädare för barn kommer således inte att behandlas. 

 Åklagares och utredares objektivitetsplikt och hur denna kan påverkas av fenomenet 

konfirmeringsbias har betydelse för möjligheten att få förundersökningen återupptagen 

och att få åtgärder vidtagna efter att förundersökningen har återupptagits, varför det 

kommer att behandlas i uppsatsen. Emellertid behandlas fenomenet konfirmeringsbias 

endast översiktligt och för en mer ingående beskrivning av fenomenet och hur det kan 

inverka på olika aktörers objektivitet hänvisas till andra verk.15 

Det har under många år förts ingående diskussioner i diverse artiklar, motioner och 

andra framställningar huruvida det bör införas en resningskommission i Sverige liknande 

den som finns i Norge.16 Med hänsyn till uppsatsens syfte och inriktning kommer ingen 

fullständig redogörelse att göras för de argument som talar för respektive emot ett sådant 

införande, utan argumenten begränsas till sådana som är relaterade till återupptagande av 

förundersökning och rätt till rättsligt biträde. För en mer fullständig redogörelse hänvisas 

således till det övriga och omfattande materialet som finns på området. 

 

 

                                                
14 Welamson & Munck, Rättegång VI, s. 194. Se även Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 192. 
15 Se exempelvis Lidén, Confirmation Bias in Criminal Cases. 
16 Motion 2011/12:Ju206 Oberoende resningsnämnd, motion 2017/18:11 Det måste bli lättare att få  
    resning i Sverige, artikeln En oberoende resningskommission skulle ha besparat Kaj Linna många år i  
    fängelse av William ”Billy” Butt, Dagens juridik och artikeln Forma en resningskommission av Göran  
    Lambertz, Svenska dagbladet. 
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1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i fyra delar utöver inledning och avslutning. I del I behandlas 

resning till förmån för den tilltalade i brottmål och delen är indelad i tre kapitel (kapitel 

2, 3 och 4). I kapitel 2 beskrivs orubblighetsprincipen och sanningsprincipen som är två 

grundläggande principer i resningsinstitutet. I kapitel 3 beskrivs kraven för att få resning 

på grund av nya omständighet eller nya bevis och i kapitel 4 ges en översiktlig 

beskrivning av resningsförfarandet. 

Del II innehåller i kapitel 5 respektive 6 en beskrivning av gällande rätt kring 

återupptagande av förundersökningar och rätt till rättsligt biträde i resningsärenden. Såväl 

gällande rätt före som efter införandet av bestämmelserna beskrivs.  

Del III beskriver och presenterar resultaten från de två empiriska undersökningarna. I 

kapitel 7 beskrivs undersökningarnas tillvägagångssätt, reliabilitet och validitet. Där 

beskrivs även de urval som gjordes i undersökningarna. Undersökningarnas resultat 

presenteras i kapitel 8 och 9. Resultaten presenteras fristående från mina egna åsikter, 

vilka presenteras först i del IV. 

Del IV utgör uppsatsens mest omfattande del. I kapitel 10 respektive 11 utvärderas 

möjligheterna att få förundersökningen återupptagen och att få ett rättsligt biträde i 

resningsärenden enligt nuvarande gällande rätt. Med anledning av att rätten till ett rättsligt 

biträde vanligen är beroende av om förundersökningen har återupptagits eller om det finns 

möjlighet att besluta att återuppta den, kommer utvärderingarna till viss del att 

sammanfalla. Kapitel 10 och 11 innehåller även förslag som jag anser är motiverade att 

genomföra för att förbättra rättsläget och öka rättssäkerheten för de tidigare tilltalade i 

resningsärenden.  

Till sist avslutas uppsatsen i kapitel 12. 
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Del I – Resning till förmån för den  
tilltalade i brottmål 

2 Grundläggande principer i resningsinstitutet 
Risken för materiellt felaktiga domar kan, som nämndes inledningsvis, aldrig elimineras 

men risken för felaktiga domar kan reduceras genom att de underkastas en förnyad 

prövning. Möjligheten till en förnyad prövning kan antingen ske genom användandet av 

ett allmänt eller ett särskilt rättsmedel. Ett exempel på ett allmänt rättsmedel är 

överklagan, vilket innebär en anmälan av ett avgörande till en högre rättsinstans i syfte 

att få avgörandet ändrat. Den enda förutsättningen för att använda ett allmänt rättsmedel 

är att det företas inom en viss tidsfrist. När tidsfristen har löpt ut finns det inte längre 

någon möjlighet att angripa avgörandet med ett allmänt rättsmedel och avgörandet sägs 

då ha vunnit laga kraft och rättskraft.17 Med laga kraft menas att avgörandet inte längre 

kan angripas med ett allmänt rättsmedel och rättskraft innebär att den fråga som har 

avgjorts inte kan bli föremål för en ny rättegång.18  

Intresset av att avgöranden som vunnit laga kraft och rättskraft ska stå fast kommer till 

uttryck i 30 kap. 9 § RB genom den så kallade orubblighetsprincipen.19 Orubblighets-

principen fyller framförallt två funktioner. För det första fyller den en trygghetsfunktion 

genom att den tillgodoser parternas intresse av att kunna lita på och rätta sig efter 

avgörandet.20 För det andra fyller den en processekonomisk funktion genom att 

domstolarnas arbetsbörda och samhällets kostnader skulle bli för höga om domstolarna 

kunde ta upp redan avgjorda mål till ny prövning.21 Utgångspunkten är således att 

orubblighet ska gälla och att avgöranden ska stå fast. Däremot har intresset av att 

felaktiga, eller i vart fall tvivelaktiga, lagakraftvunna domar ska kunna prövas på nytt 

motiverat införandet av särskilda rättsmedel som utgör undantag från orubblighets-

principen. För att använda ett särskilt rättsmedel krävs att vissa starkt begränsade och 

                                                
17 Welamson & Munck, Rättegång VI, s. 15 och prop. 1987/88:5, s. 15.  
18 Prop. 1987/88:58, s. 15. 
19 SOU 1938:44, s. 65.   
20 A.bet. s. 65. 
21 A.bet. s. 65. 
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extraordinära förutsättningar är uppfyllda, varför de särskilda rättsmedlen i doktrinen 

även brukar kallas för extraordinära rättsmedel.22  

Ett av de särskilda rättsmedlen är resning som regleras i 58 kap. RB. Resning är tänkt 

att fungera som en säkerhetsventil på det materiella planet, vilket innebär att det är 

subsidiärt i förhållande till de allmänna rättsmedlen och riktar sig till lagakraftvunna 

avgöranden som med viss grad av sannolikhet framstår som oriktiga i ljuset av 

förhållanden som framkommit först i efterhand.23 I resningsärenden vägs intresset av att 

avgöranden ska stå fast mot intresset av att få materiellt riktiga domar, det vill säga, 

orubblighetsprincipen vägs mot en så kallad sanningsprincip.24 Hur avvägningen ska 

göras varierar från fall till fall, men när det är fråga om ärenden som rör resning till förmån 

för den tilltalade ska sanningsprincipen tillmätas större vikt än när det är fråga om resning 

till men för den tilltalade.25 Detta kan till viss del tänkas höra samman med principen in 

dubio pro reo som innebär att vid tveksamhet ska domstolen hellre fria än fälla den 

tilltalade. Det är därmed viktigare att en felaktigt dömd frias, än att en felaktigt friad fälls. 

Detta innebär dock inte att orubblighetsprincipen har mindre betydelse i fall som rör 

resning till förmån för den tilltalade, utan den utgör alltid en stark huvudregel som endast 

i speciella undantagsfall ska lämna företräde för sanningsprincipen.  

Med hänsyn till orubblighetsprincipens starka ställning händer det tyvärr att 

sanningsprincipen får ge vika fastän det finns anledning att bevilja resning. I flera fall har 

det uppkommit tvivel om en doms riktighet, ibland även starkt tvivel, men resning har 

ändå inte beviljats.26 En förklaring till varför orubblighetsprincipen måste ha en stark 

ställning är att om lagakraftvunna domar kunde omprövas gång på gång skulle 

allmänhetens förtroende för rättsväsendet minska.27 Emellertid minskar även förtroende 

för rättsväsendet om lagakraftvunna domar som framstår som felaktiga inte ändras.28 När 

det gäller att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet är det således både av 

betydelse att lagakraftvunna domar står fast, men också att de kan ändras om de är 

felaktiga. 

                                                
22 Se exempelvis Welamson & Munck, Rättegång VI, s. 169. 
23 Welamson, Om brottmålsdomens rättskraft, s. 52 ff. och Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 175. 
24 NJA 1998 s. 321. 
25 Jämför 58 kap. 2 § och 3 § RB. Se även NJA 1998 s. 321 och NJA 2001 s. 687. 
26 Se exempelvis fallen Billy Butt (Svea hovrätts dom den 17 november 1993 i mål B 1284–93) och Ari  
   Mattinen (Svea hovrätts dom den 23 april 2002 i mål B 1380–02) som varit mycket omtalade i media  
   för att vara felaktiga.  
27 SOU 1938:44, s. 65. 
28 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 189. 
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3 Resning på grund av nya omständigheter eller nya bevis 
I 58 kap. 2 § RB regleras resning till förmån för den tilltalade i brottmål. Den i praktiken 

viktigaste punkten i bestämmelsen är den fjärde, som avser fall då nya omständigheter 

eller nya bevis har tillkommit och som skapar ett visst mått av tvivel kring domens 

riktighet.29 Vanligen delas punkten upp i en huvudregel och en tilläggsregel. Huvudregeln 

kräver att det utifrån de nya omständigheterna eller nya bevisen är sannolikt att utgången 

i målet hade blivit en annan än vad den faktiskt blev. Tilläggsregeln, å andra sidan, 

förutsätter att det med hänsyn till vad som åberopats och vad som i övrigt framkommer 

finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den tilltalade har förövat det brott för 

vilket han eller hon har dömts. Syftet med tilläggsregeln är att möjliggöra resning vid en 

lägre sannolikhetsgrad än enligt huvudregeln, nämligen redan när det nya materialet är 

ägnat att framkalla tvivel om den tidigare tilltalades skuld till brottet.30 Tanken är inte att 

kravet på sannolikhet i huvudregeln generellt ska nedsättas med hjälp av tilläggsregeln, 

utan tilläggsregelns rekvisit synnerliga skäl och vad som i övrigt förekommer ska ges en 

sådan tillämpning att sannolikhetskravet endast sänks när särskilda omständigheter 

föreligger.31 Vid bedömningen av om det föreligger sådana särskilda omständigheter ska 

brottets beskaffenhet beaktas på så sätt att desto allvarligare brottet är, desto större är 

skälen för att bevilja resning. Vidare ska domstolen beakta om det har förelegat betydande 

meningsskiljaktigheter inom de domstolar som tidigare har behandlat målet.32 

Gemensamt för huvudregeln och tilläggsregeln är att de omständigheterna eller 

bevisen som åberopas måste vara nya. Detta brukar kallas för nyhetskravet. Kravet 

innebär att omständigheterna eller bevisen som används i resningsansökan inte får ha 

förebringats i den ordinarie domstolsprocessen på ett sådant sätt att de kunnat läggas till 

grund för domstolens prövning i målet.33 Nyhetskravet medför att en domstols felaktiga 

bevisvärdering inte utgör grund för resning. Om felaktig bevisvärdering utgjorde en 

resningsgrund skulle resning få samma uppgift som överklagande i det ordinarie 

förfarandet och prövningsinstansen skulle i själva verket bli en överinstans i förhållande 

till den domstol som avkunnat domen.34  

                                                
29 Welamson & Munck, Rättegång VI, s. 194 och Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 192. 
30 Welamson & Munck, A.a. s. 203.  
31 A.st. 
32 A.st. 
33 Felaktigt dömda, rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt, s. 85. 
34 SOU 1938:44, s. 68. 
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För att uppfylla nyhetskravet krävs antingen helt nya omständigheter eller nya bevis, 

eller nya bevis som åberopas avseende redan förebringade omständigheter.35 Material 

som förekommit i förundersökningen eller på annat sätt funnits tillgängligt för åklagaren, 

den tilltalade eller målsäganden innebär inte att det anses ha åberopats i den ordinarie 

domstolsprocessen.36 Inte heller material som har avvisats av domstolen anses ha 

förebringats,37 och material som har åberopats i en ansökan om prövningstillstånd som 

avslagits hindrar inte att materialet ses som nytt i en resningsansökan.38 Vad gäller 

material som har förekommit i en tidigare resningsansökan har Högsta domstolen uttryckt 

att ett avslag på en resningsansökan är slutgiltigt såvitt gäller prövningen av enbart i den 

ansökningen åberopade förhållanden.39 Däremot kan en part som fått avslag på sin 

resningsansökan på nytt ansöka om resning, om det till stöd för ansökan anförs en annan 

resningsgrund än den som åberopades i den första ansökningen. I vissa fall kan dock 

samma resningsgrund som i den första ansökan användas, men då krävs att det i den 

senare ansökningen åberopas ytterligare nya omständigheter eller nya bevis som inte kan 

frånkännas all betydelse och inte enbart är av så marginell betydelse att det inte kunnat 

inverka på bedömningen om det funnits i den första resningsansökningen.40 

Det bör noteras att nyhetskravet skiljer sig åt i huvudregeln och tilläggsregeln. 

Huvudregeln kräver att det nya materialet, om det varit känt för domstolen, skulle ha lett 

till att den tilltalade frikänts eller att brottet hänförts under en mildare straffbestämmelse. 

Enligt tilläggsregeln krävs istället att det utifrån det nya materialet finns synnerliga skäl 

att på nytt pröva frågan om den tilltalades skuld. Kravet på det nya materialets värde är 

således lägre i tilläggsregeln och det räcker med att något nytt framförs. För en utförligare 

beskrivning av vad för värde det nya materialet måste ha för att uppfylla nyhetskravet, 

hänvisas till avsnitt 4.2.1. 

 

                                                
35 SOU 1938:44, s. 573. 
36 Cars, Om resning i rättegångsmål, s. 170. 
37 SOU 1938:44, s. 573 och s. 575 samt Welamson & Munck, Rättegång VI, s. 219. 
38 NJA 1998 s. 148. 
39 NJA 1986 s. 666. 
40 NJA 2009 s. 768. 
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4 En översikt av resningsförfarandet  

4.1 Skrivandet och inlämnandet av en resningsansökan 
Enligt 58 kap. 4 § 1 st. RB ska en resningsansökan vara skriftlig. Ansökan ska enligt 58 

kap. 5 § 1 st. RB innehålla den dom som ansökan avser, det förhållande varpå ansökan 

grundas, skälen för ansökan, de bevis sökanden vill åberopa och vad han eller hon vill 

styrka med varje bevis. Den som ansöker om resning behöver inte angiva vilket lagrum 

eller vilken punkt i lagrummet som åberopas, utan det räcker med att ansökan innehåller 

de resningsskäl som sökanden anser motiverar resning.  

 En resningsansökan ska enligt 58 kap. 4 § 1 st. RB inlämnas till en hovrätt om domen 

meddelats av en tingsrätt och i annat fall hos Högsta domstolen. Enligt 58 kap. 4 § 2 st. 

RB finns ingen tidsfrist som en resningsansökan till förmån för den tilltalade måste ha 

inkommit inom. Emellertid bör det inte gå alltför lång tid innan en ansökan om resning 

görs eftersom bevisläget avsevärt kan ha förändrats om lång tid har gått.41 Exempelvis 

kan det vara svårt för ett vittne att minnas en iakttagelse som gjorts för flera år sedan. 

Bedömningen av om för lång tid har fortlöpt görs utifrån en avvägning mellan 

bevisningen i det enskilda fallet och intresset av att en felaktig dom ska kunna rättas till.  

4.2 Bevisning och utredning 
4.2.1 Bevisbörda och beviskrav 
För att resning ska beviljas är det inte tillräckligt att den resningssökande ger in en 

skriftlig resningsansökan som uppfyller de angivna kraven, utan den resningssökande 

måste lyckas övertyga resningsdomstolen om att någon av resningsgrunderna, vanligen 

58 kap. 2 § 4 p. RB, är uppfylld. Att det är den resningssökandes uppgift att övertyga 

domstolen om att resning ska beviljas beror på att det är den resningssökande, vanligtvis 

en tidigare tilltalad även om åklagare också kan ansöka om resning till förmån för den 

tilltalade, som bär bevisbördan i resningsförfarandet.42 Om den resningssökande inte 

uppfyller sin bevisbörda kommer resning inte att beviljas och domen kommer att stå fast. 

I det ordinarie förfarandet är det istället alltid åklagaren som bär bevisbördan i brottmål. 

Det kan utläsas ur oskyldighetspresumtionen i artikel 6.2 Europakonventionen (EKMR)43 

                                                
41 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 189. 
42 SOU 2009:98, s. 33.  
43 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. 
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som innebär att var och en som blivit anklagad för brott ska betraktas som oskyldig till 

dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts, i kombination med principen in 

dubio pro reo.44 Det är förståeligt att det är den resningssökande som har ålagts 

bevisbördan i resningsärenden eftersom det är denne som vill visa att domen är felaktig. 

Det kan emellertid vara svårt för den resningssökande i de fall då denne är en tidigare 

tilltalad att uppfylla bevisbördan eftersom han eller hon vanligen saknar de utrednings-

resurser som krävs, se vidare avsnitt 4.2.2. 

Hur stark bevisningen måste vara för att bevisbördan ska anses uppfylld framgår av 

olika beviskrav. I det ordinarie brottmålsförfarandet är beviskravet högt ställt och innebär 

att den tilltalades skuld måste vara ställd utom rimligt tvivel.45 Enligt Gregow innebär 

beviskravet att det praktiskt sett ska framstå som uteslutet att den tilltalade är oskyldig 

för att han eller hon ska kunna fällas.46 I resningsförfarandet är beviskraven annorlunda. 

Som tidigare nämnts utgör resning ett undantag från den starka orubblighetsprincipen och 

kraven som måste uppfyllas för att resning ska beviljas är höga. Huvudregeln i 58 kap. 2 

§ 4 p. RB kräver att de nya omständigheterna eller nya bevisen sannolikt skulle ha lett till 

att den tilltalade frikänts eller att brottet hänförts under en mildare straffbestämmelse. I 

praxis har sannolikhetskravet satts högt och Högsta domstolen tillämpar det så strängt att 

det i praktiken närmar sig ett krav på att det ska vara uppenbart att det nya materialet 

skulle ha påverkat utgången i målet.47 Tilläggsregeln har istället ett krav på att det med 

hänsyn till de nya omständigheterna eller nya bevisen, och vad som i övrigt förekommer, 

finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den tilltalades skuld.  

Det är svårt att bedöma när beviskraven i resningsbestämmelserna är uppfyllda 

eftersom det nya materialet måste sättas i relation till den tidigare bevisningen. Ju mer 

övertygande den tidigare bevisningen är, desto större krav ställs på det nya materialet för 

att resning ska beviljas.48 Om den tidigare bevisningen dock är mindre övertygande kan 

det räcka med nytt material som är relativt obetydligt för att den tidigare bevisningen ska 

rubbas och resning beviljas.49 Genom att en jämförelse mellan den nya och gamla 

bevisningen måste göras erhåller 58 kap. 2 § 4 p. RB en smidighet som öppnar upp för 

                                                
44 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång IV, s. 150.  
45 NJA 1980 s. 725, NJA 1982 s.164, NJA 1988 s. 40, NJA 1990 s. 210, NJA 1991 s. 83 och NJA 1992  
    s. 446. 
46 Gregow, SvJT 1996 s. 510.  
47 Felaktigt dömda, rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt, s. 453. 
48 Welamson & Munck, Rättegång VI, s. 201. Se även SOU 1938:44, s. 74. 
49 SOU 1938:44, s. 74. 
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domstolarna att ta hänsyn till förhållandena i varje enskilt fall.50 Emellertid är inte 

bestämmelsens smidighet enbart positiv, eftersom den gör det svårt för den som vill 

ansöka om resning, men även för resningsdomstolarna, att veta hur mycket bevis och vad 

för bevis som krävs för att resning ska beviljas.51 

4.2.2 Utredningsbörda och utredningskrav/robusthet 
Utöver regler om bevisbörda och beviskrav finns även en utredningsbörda och ett 

utredningskrav.52 Utredningsbördan innebär en börda att utreda det man har att bevisa i 

målet och att insamla material som stödjer denna ståndpunkt. Utredningskravet avser 

istället vilken omfattning bevisningen måste ha för att en god bevisvärdering ska kunna 

genomföras. Med andra ord anger utredningskravet vad som krävs i det enskilda fallet för 

att kunna begränsa eller eliminera eventuell kvarstående osäkerhet.53 Vid kontrollen av 

om utredningskravet är uppfyllt ska rätten bedöma om det finns tillräcklig utredning i 

målet för att våga uttala sig med någon säkerhet i skuldfrågan.54 Det som skiljer 

utredningskravet från beviskravet är således att utredningskravet riktar sig till 

bevisningens kvantitet, medan beviskrav riktar sig till bevisningens kvalitet. 

Ofta används begreppet robusthet synonymt med utredningskrav. Det vanliga är att 

det krävs en grundlig och omfattande utredning för att den ska ses som robust. Emellertid 

är rättssystemet uppbyggt på ett sådant sätt att en knapp utredning ibland måste 

accepteras, exempelvis vid häktning eftersom det vanligtvis sker tidigt i brottmåls-

förfarandet. När det är fråga om utredningar i brottmål, i synnerhet grova sådana, krävs 

däremot mer utförliga utredningar.55  

I det ordinarie brottmålsförfarandet åligger både utredningsbördan och utrednings-

kravet åklagaren,56 och om utredningsbördan eller utredningskravet inte uppfylls ska 

åtalet ogillas.57 Ett exempel på när utredningskravet inte är uppfyllt är följande.58 Antag 

                                                
50 SOU 1938:44, s. 74. 
51 Se exempelvis Felaktigt dömda, rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt, s. 452 där det konstaterades att  
    i tre av de elva granskade fallen borde resning ha beviljats redan vid första ansökan om resning eftersom  
    de grunder på vilka resning slutligen beviljades i huvudsak redan förelåg vid den första ansökan. 
52 Notera att det inte finns några lagregler som stadgar att det finns en utredningsbörda och ett  
    utredningskrav, utan det framgår av bland annat NJA 1986 s. 821, Diesen, Bevisprövning i brottmål,  
    s. 122 ff. samt Lindell, Straffprocessen, s. 413 f. 
53 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 124. 
54 A.st. 
55 Lindell, Straffprocessen, s. 413. 
56 Diesen, A.a. s. 124. 
57 Notera emellertid att det finns bevis på att förundersökningar med bristande robusthet har lett till fällande  
    domar, se Felaktigt dömda, rapport från JK:s rättsäkerhetsprojekt, s. 442 f. 
58 Exemplet är taget ur Lindell, Straffprocessen, s. 413 f. 
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att åklagaren presenterar bevisning i form av två vittnen som säger sig ha sett den 

tilltalade på brottsplatsen. Av utredningen framgår emellertid att det finns fem andra 

personer som säger sig ha sett den tilltalade på en helt annan plats vid tidpunkten för 

brottet. Dessa fem personer har inte hörts av polisen och åklagaren förklarar att det inte 

ansetts nödvändigt med hänsyn till att åklagarens två vittnen är så säkra på att de har sett 

den tilltalade på brottsplatsen. Den tilltalades försvarare har inte lyckats få tag på de fem 

personer som inte har hörts. Även om åklagarens vittnen ger starkt stöd för åtalet 

föreligger en oacceptabel utredningsbrist och åtalet borde därmed ogillas. 

Trots åklagarens utredningsbörda och utredningskrav är det emellertid domstolen i det 

ordinarie förfarandet som under huvudförhandlingen är ytterst ansvarig för att målet blir 

utrett efter vad dess beskaffenhet kräver. Detta framgår av domstolens utrednings-

skyldighet enligt 46 kap. 4 § 2 st. RB. Till följd av detta får domstolen enligt 35 kap. 6 § 

2 men. RB självmant inhämta bevisning i brottmål som hör under allmänt åtal. Tanken 

med domstolens utredningsskyldighet och möjlighet att självmant inhämta bevisning är 

att det ska utgöra en säkerhet för att målet ska kunna bedömas korrekt. 

I resningsärenden är det istället den resningssökande som bär utredningsbördan 

eftersom denne bär bevisbördan. Emellertid saknar vanligen den tidigare tilltalade de 

resurser och utredningsmöjligheter som krävs för att utföra en utredning och därmed 

uppfylla sin utredningsbörda, eftersom det är åklagaren som har alla utredningsresurser. 

För att underlätta för den tidigare tilltalade att uppfylla sin utredningsbörda infördes år 

2013 en möjlighet att få förundersökningen återupptagen av åklagare i resningsärenden.59 

Emellertid ska inte förundersökningar återupptas automatiskt, utan vissa krav måste 

uppfyllas för att ett återupptagande ska ske. Om den tidigare tilltalade inte lyckas få 

förundersökningen återupptagen måste denne själv försöka få fram utredning, vilket är 

förenat med risken att bevisningen förstörs eller minskar i värde.60 Inte heller kan den 

tidigare tilltalade förlita sig på att domstolen kommer att avhjälpa utredningsbrister i en 

resningsansökan, eftersom det inte finns någon motsvarande bestämmelse till 46 kap. 4 § 

2 st. RB om domstolens utredningsskyldighet i resningsärenden. Om resningsansökan 

innehåller utredningsbrister måste domstolen således avvisa eller avslå den. 

                                                
59 Detta behandlas i kapitel 5. 
60 Se mer om detta i avsnitt 5.2.2. 
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4.3 Handläggningen i resningsdomstolen 
4.3.1 Fri bevisprövning 
I Sverige råder fri bevisprövning enligt 35 kap. 1 § RB, vilket innebär att det råder fri 

bevisföring och fri bevisvärdering. Fri bevisföring innebär att det inte finns några 

begräsningar kring vilka bevis som får beaktas av domstolen så länge de har förebringats 

under rättegången.61 Fri bevisvärdering innebär istället att domstolen inte är bunden av 

några rättsregler vid sin bedömning av vilken betydelse olika bevis ska tillmätas.62 Den 

fria bevisvärderingen finns för att bevisvärdering ska kunna bli så god som möjligt och 

för att skapa bättre förutsättningar för materiellt riktiga domar. En nackdel med den fria 

bevisvärderingen är emellertid att ett bevis som framkommit i strid mot en viss rättsregel 

kan tillerkännas ett högt bevisvärde och rättssäkerhetsgarantier kan därmed förbises.63 

 Den fria bevisprövningen är något modifierad i resningsförfarandet. För de fall 58 kap. 

2 § 4 p. RB åberopas måste bevisen uppfylla nyhetskravet och bevisföringen är således 

inte lika fri. Därtill är bevisvärderingen till viss del begränsad. Vid bevisvärderingen i 

resningsförfarandet används den så kallade historiska bedömningsmetoden som innebär 

att resningsdomstolen ska acceptera den tidigare bevisbedömningen och endast göra ett 

tillägg av bedömningen av den nya bevisningen.64 En hel omprövning av den tidigare 

domen ska således inte göras. Bevisbedömningen skiljer sig åt beroende av om det är 

huvudregeln eller tilläggsregeln i 58 kap. 2 § 4 p. RB som tillämpas. Huvudregeln kräver 

att resningsdomstolen ska göra en bedömning av hur den domstol som avgjort målet 

sannolikt skulle ha dömt om den haft tillgång till det nya materialet.65 När tilläggsregeln 

tillämpas är inte resningsdomstolen bunden av att göra en sådan bedömning, utan den kan 

göra en friare skälighetsbedömning för att bedöma om det finns synnerliga skäl att på nytt 

pröva frågan om den tidigare tilltalades skuld.66  

 

                                                
61 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång IV, s. 26.  
62 A.st.  
63 Jämför NJA 1986 s. 489 där det meddelades en fällande dom för rattfylleri med stöd av ett blodprov  
    som tagits av en laboratorieassistent och inte av en legitimerad sjuksköterska eller läkare som lagen  
    föreskriver i 28 kap. 13 § 2 st. 3 men. RB.  
64 Ekstedt, HD kan inte ens hålla fast vid sin egen regel – ändra lagen och systemet för resning, artikel i  
    Dagens juridik. 
65 NJA 2010 s. 295, 16 st.   
66 Bengtsson, Process och exekution – vänbok till Robert Boman, s. 2. 
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4.3.2 Avslag, avvisning eller beviljande 
Det första resningsdomstolen ska göra när det har inkommit en resningsansökan är att 

bedöma om ansökan ska avvisas eller omedelbart avslås. En avvisning sker exempelvis 

om den resningssökande inte är berättigad att ansöka om resning,67 och ansökan tas då 

inte upp till prövning. Ett omedelbart avslag sker däremot om ansökan är ogrundad enligt 

58 kap. 6 § 1 st. 4 men. RB. För de fall resningsansökan inte avvisas eller omedelbart 

avslås ska resningsansökan enligt 58 kap. 6 § 1 st. RB delges motparten och motparten 

ska föreläggas att inkomma med en skriftlig förklaring som även kallas svarsskrift.68 

 Efter att den skriftliga förklaringen har inhämtats avgör resningsdomstolen om resning 

ska beviljas eller inte. Om resning inte beviljas avslås ansökan och avslaget kan 

överklagas enligt 49 kap. 3 § 1 st. RB och 54 kap. 3 § 1 st. RB. Om en resningsansökan 

istället beviljas innebär det att domens laga kraft och rättskraft hävs och att målet kan tas 

upp till ny prövning.69 Det är den domstol som sist dömt i målet som ska ta upp målet till 

ny prövning enligt 58 kap. 7 § 1 st. 1 men. RB. Tanken med denna utformning är att det 

ska fungera som ett återställande av det läge som rådde efter att domen meddelades men 

innan den vann laga kraft.70 Den domstol som ska återuppta målet ska sätta ut målet till 

ny huvudförhandling som eventuellt kan föregås av en ny förundersökning. 

Det finns i 58 kap. 7 § 1 st. 2 men. RB ett undantag från att målet ska tas upp till ny 

prövning. I bestämmelsen framgår att om saken rör resning till förmån för den tilltalade i 

brottmål och saken är uppenbar, kan domstolen som beviljade resning välja att 

omedelbart ändra domen. Normalt är bestämmelsens tillämpning begränsad till ärenden 

som beviljats resning med stöd av 58 kap. 2 § 5 p. RB som stadgar att resning får beviljas 

om den rättstillämpning som ligger till grund för domen uppenbart strider mot lag.71 I 

övrigt är det svårt att bevisa att saken är uppenbar och i nästintill alla fall förordnar 

domstolen att målet ska tas upp till ny prövning av den domstol som sist dömt i målet. 

 

                                                
67 NJA II 1940, s. 177. 
68 För de fall där åklagaren är motpart får resningsansökan översändas utan delgivning enligt 58 kap. 6 §  
    1 st. RB. 
69 SOU 1938:44, s. 578. 
70 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 196. 
71 Se exempelvis de många skattemålen som beviljats resning till följd av Europadomstolens uttalande i  
    Zolotukhin v. Russia. I målet konstaterades att de skattetillägg som tidigare dömts ut enligt svensk  
    rätt ansågs strida mot förbudet mot dubbelbestraffning (ne bis in idem-förbudet), och efter att resning  
    beviljats kunde domarna ändras omedelbart med stöd av 58 kap. 7 § 1 st. 2 men. RB. 
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Del II – Gällande rätt kring åter-  
upptagande av förundersökning och rätt 
till rättsligt biträde i resningsärenden 

5 Återupptagande av förundersökning i resningsärenden 

5.1 Det tidigare rättsläget 
Fram till år 2013 saknades uttryckliga regler som styrde åklagares möjligheter att vidta 

kompletterande utredningsåtgärder i syfte att angripa en lagakraftvunnen dom i samband 

med att en fråga om resning aktualiserades. Justitieombudsmannen (JO) hade i flera 

ärenden uttryckt att en förundersökning kunde återupptas i resningsärenden men att 

relevanta bestämmelser i 23 kap. RB då fick tillämpas analogt i den utsträckning det var 

möjligt.72 I ärendena framgick att det krävdes mycket starka skäl för att vidta utrednings-

åtgärder som syftade till att angripa en lagakraftvunnen dom. Emellertid framhöll JO i ett 

senare ärende att det måste skiljas mellan fall då utredningsåtgärder vidtas i ett ärende om 

resning till förmån för en tilltalad eller till men för en tilltalad, och menade att det fanns 

större anledning att återuppta förundersökningen när det var fråga om resning till den 

tilltalades förmån eftersom möjligheterna för resning i sådana fall är större.73 Vidare 

anförde JO att en förundersökning inte borde återupptas med mindre än att det nya 

materialet är sådant att det, om det bekräftas, bör kunna föranleda att resning beviljas. Av 

åklagarna tolkades rättsläget på så sätt att en förundersökning kunde återupptas i resnings-

ärenden om det framkom nya omständigheter eller nya bevis som på objektiva grunder 

gav anledning att hysa tvivel kring en doms riktighet och resning skulle kunna beviljas 

om en kompletterande utredning bekräftade innehållet i det nya materialet.74  

Med anledning av att det saknades en lagstadgad reglering av möjligheten att få 

förundersökningen återupptagen i resningsärenden var det svårt för den tidigare tilltalade 

att avgöra om och när han eller hon kunde få ta del av det allmännas utredningsresurser. 

I prop. 2011/12:156 föreslogs därför att det skulle införas en lagbestämmelse som 

reglerade detta och resultatet blev att 58 kap. 6a § RB infördes år 2013. 

                                                
72 JO 2001/02 s. 69 och JO 2002/03 s. 116. Se även prop. 2011/12:156, s. 18. 
73 JO 2007/08 s. 87. 
74 Prop. 2011/12:156, s. 17. 
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5.2 Det nuvarande rättsläget 
5.2.1 Den ansvarige åklagarens skyldighet att återuppta förundersökningen 
Genom införandet av 58 kap. 6a § 1 st. RB skapades en i lagen explicit reglerad möjlighet 

att få förundersökningen återupptagen i resningsärenden. Tanken var att bestämmelsen 

skulle skapa klarhet och förutsebarhet för den tidigare tilltalade kring när utrednings-

åtgärder kan begäras och att åklagarna skulle få lagstöd vid sitt beslutsfattande.75 

En fråga som behandlades i förarbetet till 58 kap. 6a § 1 st. RB var om åklagare skulle 

ges en möjlighet eller en skyldighet att återuppta förundersökningen. Regeringen fann att 

ur den tidigare tilltalades perspektiv är det angeläget att det tydligt framgår när han eller 

hon kan få ta del av de allmännas utredningsresurser och att detta på bästa sätt uppfylls 

genom att åklagare åläggs en skyldighet att återuppta förundersökningen.76 Förfarandet 

bedömdes även bli tydligare för åklagarna om det utformas som en skyldighet.77  

Om den lagakraftvunna domen meddelats av en tingsrätt är det den lokala åklagaren 

som företräder Åklagarmyndigheten och som beslutar om förundersökningen ska 

återupptas eller inte. När domen istället är meddelad av en hovrätt eller av Högsta 

domstolen är det riksåklagaren som företräder Åklagarmyndigheten.78 I förarbetet till 58 

kap. 6a § RB har det framhållits att det finns tre sätt att initiera frågan om återupptagande 

av en förundersökning hos den ansvarige åklagaren. För det första kan en tidigare tilltalad, 

innan en resningsansökan lämnas in, framställa en begäran direkt till åklagaren om att 

förundersökningen ska återupptas. För det andra kan en tidigare tilltalad i sin resnings-

ansökan begära att förundersökningen ska återupptas. Slutligen kan åklagaren på eget 

initiativ besluta att förundersökningen ska återupptas.79 Jag har dock i den kvantitativa 

undersökningen funnit ett fjärde sätt att initiera frågan hos åklagaren. Det fjärde sättet 

består i att andra åklagare kan begära att förundersökningen ska återupptas i ett resnings-

ärende.80 

 

                                                
75 Prop. 2011/12:156, s. 22. 
76 A.prop. s. 25. 
77 A.prop. s. 25. 
78 A.prop. s. 18. 
79 A.prop. s. 17 f. 
80 Se kapitel 8. 
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5.2.2 Kraven för att förundersökningen ska återupptas 
För att förundersökningen ska återupptas krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. 

Enligt tidigare praxis kunde en förundersökning endast återupptas om de nya uppgifterna, 

om de bekräftades genom kompletterande utredning, kunde förväntas leda till att resning 

beviljades. Kravet var högt ställt och möjligheten att få förundersökningen återupptagen 

var liten. Det höga kravet medförde att den tidigare tilltalade eller dennes ombud 

tvingades att försöka säkra bevisning på egen hand. Problemet med detta är att 

bevissäkringen inte sker inom ramen för förundersökningen och de rättssäkerhets-

garantier som finns där.81 Bevisen kan på så sätt helt förstöras eller avsevärt minska i 

värde, vilket i sin tur försvårar möjligheten att få resning.82 För att undvika att den tidigare 

tilltalade eller dennes ombud vidtar utredningsåtgärder på egen hand, och för att minska 

den obalans som råder mellan den resningssökande som bär bevisbördan i resnings-

förfarandet och åklagaren som förfogar över samtliga utredningsresurser, föreslog 

regeringen att de höga krav som uppställts i praxis skulle sänkas.83 Enligt nu gällande rätt 

ska således en förundersökning återupptas enligt 58 kap. 6a § 1 st. RB om det 

framkommer nytt material och det nya materialet sannolikt utgör grund för resning om 

det bekräftas genom en kompletterande utredning.84 

Kravet på nytt material har samma innebörd som nyhetskravet i 58 kap. 2 § 4 p. RB.85 

Det får således inte vara fråga om omständigheter eller bevis som lagts fram tidigare, och 

det nya materialets värde måste sättas i relation till den tidigare bevisningens värde. För 

att kunna bedöma sannolikheten av om det nya materialet kan leda till resning måste 

påståendet om det nya materialet ha en viss substans.86 Bland annat måste det nya 

materialet vara så konkretiserat att det förtjänar att tas på allvar. Ett exempel på när 

materialet är konkretiserat är när den tidigare tilltalade åberopar att ett vittne har ändrat 

sin utsaga och närmare kan beskriva i vilket sammanhang vittnet ändrat utsagan, hur den 

nya utsagan blivit känd och varför vittnet har ändrat sin utsaga.87 Ytterligare ett exempel 

på när det nya materialet är konkretiserat är då den tidigare tilltalade åberopar att en ny 

teknisk undersökning kommer att visa motsatsen till en tidigare undersökning, och kan 

                                                
81 Prop. 2011/12:156, s. 28. 
82 A.prop. s. 28. 
83 A.prop. s. 28. 
84 A.prop. s. 30. 
85 A.prop. s. 57. 
86 A.prop. s. 32. 
87 A.prop. s. 32. 
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ange skälen till varför en ny undersökning skulle ge ett nytt utfall eller belysa någon 

felaktighet eller otydlighet i protokollet från den tidigare undersökningen som medför att 

dess korrekthet kan ifrågasättas.88 Ett riktmärke vid bedömningen av om det nya 

materialet är konkretiserat är att uppgifterna inte får vara så vaga att ett återupptagande 

av förundersökningen i princip får till syfte att ”fiska” efter resningsmaterial.89  

Kravet sannolikt utgör grund för resning innebär att åklagaren ska göra en prognos av 

om det nya materialet sannolikt utgör grund för resning, varför kravet är nära förbundet 

med resningsförutsättningarna i 58 kap. 2 § 4 p. RB. Som tidigare nämnts är tilläggsregeln 

vidare än huvudregeln, och det är tillräckligt att det nya materialet är ägnat att framkalla 

tvivel om den tidigare tilltalades skuld för att det ska utgöra grund för resning. Vid 

bedömningen av om förundersökningen ska återupptas ska det således prövas vilken grad 

av tvivel som de nya uppgifterna för med sig om den tidigare domens bärkraft om de 

skulle bekräftas.90 

En sista, men mycket viktig, förutsättning för att en förundersökning ska återupptas är 

att det finns ett behov av ytterligare utredningsåtgärder. I förarbetet till 58 kap. 6a § 1 st. 

RB konstaterades att det exempelvis kan framkomma ett nytt skriftligt bevis som är så 

otvetydigt att det inte finns anledning att, innan en resningsansökan ges in till domstolen, 

återuppta förundersökningen i syfte att hålla kompletterande förhör.91 Det framhölls 

vidare att det borde vara ytterst sällsynt att det framkommer nytt material i resnings-

ärenden som är så otvetydig att det inte är nödvändigt att vidta kompletterande 

utredningsåtgärder. Därmed kan en åklagare endast undantagsvis underlåta att återuppta 

en förundersökning med hänsyn till att det saknas behov av ytterligare utredningsåtgärder 

om de övriga förutsättningarna är uppfyllda.92  

För de fall en förundersökning återupptas ska bestämmelserna i 23 kap. RB som gäller 

förundersökningar i det ordinarie förfarandet tillämpas i den utsträckning det är möjligt. 

Detta innebär bland annat att den tidigare tilltalade och dennes försvarare, om en sådan 

finns, har rätt att ta del av det som har förekommit vid förundersökningen när utredningen 

är slutförd enligt 23 kap. 18a § 1 st. RB. 

                                                
88 Prop. 2011/12:156, s. 32. 
89 A.prop. s. 32. 
90 JO 2007/08 s. 87 och prop. 2011/12:156, s. 32. 
91 A.prop. s. 33. 
92 A.prop. s. 33. 
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5.2.3 Förelägga åklagaren att vidta en utredningsåtgärd 
Som tidigare nämnts finns ingen bestämmelse i resningsförfarandet som motsvarar 46 

kap. 4 § 2 st. RB om domstolens utredningsskyldighet. Genom införandet av 58 kap. 6b 

§ RB lagfästes emellertid en möjlighet för domstolen att i viss mån bedriva materiell 

processledning i resningsärenden. Bestämmelsen innebär att i ett ärende om resning får 

domstolen förelägga åklagaren att vidta en viss utredningsåtgärd om det finns 

förutsättningar att återuppta förundersökningen.93 Bestämmelsen innebär inte att 

domstolen har ålagts någon utredningsskyldighet, utan bestämmelsen medför endast en 

möjlighet för domstolen att verka för en mer fullständig utredning i fall där det framstår 

som särskilt angeläget och åklagaren inte anser att förundersökningen ska återupptas.94  

Motiveringen bakom införandet av 58 kap. 6b § RB var att det i enstaka fall kan 

framstå som otillfredsställande att domstolen är tvungen att avslå en resningsansökan 

därför att en åberopad omständighet inte har bekräftats genom en kompletterande 

utredning, även fast starka skäl talar för att resningsansökan skulle bifallas om 

omständigheten bekräftas.95 Därtill motiverades bestämmelsen av att det kan vara fråga 

om utredningsåtgärder som den tidigare tilltalade inte själv kan vidta, till exempel 

rättsmedicinska åtgärder, eller att bevis riskerar att förstöras om den resningsansökande 

själv skulle vidta åtgärden.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
93 Skrivningen i ett ärende om resning innebär att det måste ha inkommit en resningsansökan till  
     domstolen för att ett föreläggande ska kunna ske.  
94 Prop. 2011/12:156, s. 34. 
95 A.prop. s. 34. 
96 A.prop. s. 34. 
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6 Rätt till rättsligt biträde i resningsärenden 

6.1 Det tidigare rättsläget 
Den som är misstänkt eller tilltalad för ett brott har enligt artikel 6.3c EKMR en 

ovillkorlig rätt att anlita en försvarare, antingen genom att själv utse och bekosta en privat 

försvarare eller genom att staten förordnar och bekostar en offentlig försvarare. 

Bestämmelser med motsvarande innebörd återfinns i 21 kap. 1 § 1 st. RB och 21 kap. 3 § 

1 st. RB. I första hand ankommer det på den misstänkte eller tilltalade att enligt 21 kap. 

3 § 2 st. RB utse en försvarare, men i vissa fall kan en offentlig försvarare förordnas av 

rätten i enlighet med 21 kap. 3a § RB och 21 kap. 4 § 1 st. RB. Syftet med en offentlig 

försvarare är att skapa garantier för att den misstänkte eller tilltalade inte lämnas utan 

rättsligt skydd då denne inte själv har anlitat en försvarare.97 

Innan år 2013 fanns enbart 21 kap. 3a § RB som reglerade förutsättningarna för att få 

en offentlig försvarare och bestämmelsen kunde inte tillämpas i resningsförfarandet. Ett 

förordnande av en offentlig försvarare som gjorts i det ordinarie förfarandet gällde inte i 

ett resningsförfarande och enligt praxis kunde inte en offentlig försvarare förordnas i ett 

resningsärende.98 Den enda möjligheten för den tidigare tilltalade att få en offentlig 

försvarare var när resning beviljats och målet skulle omprövas, eftersom förordnandet då 

skedde inom det ordinarie förfarandet och 21 kap. 3a § RB var tillämplig.99 

Den tidigare tilltalades stod dock inte alltid utan hjälp, utan denne kunde beviljas 

rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Emellertid var praxis på området restriktiv och det 

krävdes särskilda skäl för att rättshjälp skulle beviljas när det var fråga om resning.100 

Justitiekanslern (JK), som har klagorätt i rättshjälpsärenden, höll med om denna 

restriktiva hållning. Visserligen var JK av den uppfattningen att när Högsta domstolen 

beslutat att i ett resningsärende inhämta en skriftlig förklaring från riksåklagaren enligt 

58 kap. 6 § 1 st. RB fanns det större utrymme än annars att bevilja rättshjälp, men trots 

det beviljades rättshjälp endast i ett fåtal resningsärenden.101 För de fall rättshjälp inte 

beviljades var den tidigare tilltalade hänvisad att anlita en privat försvarare eller att utföra 

arbetet själv.  

                                                
97 Prop. 1983/84:23, s. 13. 
98 NJA 1980 s. 416. 
99 Prop. 2011/12:156, s. 19.  
100 Se exempelvis Rättshjälpsnämndens beslut den 30 mars 2009, dnr Ö 016–2009. 
101 Se exempelvis yttrande till Högsta domstolen den 18 maj 2009, mål nr Ö 2125–09 (NJA 2009 s. 768). 
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6.2 Det nuvarande rättsläget 
6.2.1 Syftet med lagregleringen 
För att underlätta för den tidigare tilltalade i resningsärenden infördes en i 

rättegångsbalken lagstadgad rätt till ett rättsligt biträde. Denna rätt motiverades av att 

många av de personer som dömts för brott avtjänar sitt fängelsestraff när resningsfrågan 

aktualiseras och de har ett begränsat ekonomiskt utrymme att själva bekosta ett biträde.102 

Utifrån denna lagstadgade rätt skulle även förutsebarheten beträffande när en tidigare 

tilltalad kan få ett rättsligt biträde öka,103 och det skulle bli mer enhetligt i och med att en 

och samma biträdesform skulle tillämpas i hela processen, det vill säga först i det 

ordinarie förfarandet, sedan i resningsförfarandet och slutligen då målet möjligen tas upp 

till ny prövning.104 

Möjligheten för den tidigare tilltalade att få ett rättsligt biträde i resningsärenden 

infördes i 21 kap. 3b § RB. Bestämmelsen påverkar inte möjligheten för den tidigare 

tilltalade att anlita en privat försvarare, utan det som istället har påverkats är möjligheten 

att få en offentlig försvarare förordnad. En offentlig försvarare förordnas emellertid inte 

automatiskt, utan vissa krav måste uppfyllas för att ett förordnande ska ske. Dessa krav 

behandlas närmare i avsnitt 6.2.3 och 6.2.4, men först ska det redogöras för vilken 

domstol som är behörig att pröva fråga om en offentlig försvarare ska förordnas. 

6.2.2 Behörig domstol 
Det är den domstol som är behörig att pröva en resningsansökan enligt 58 kap. 4 § 1 st. 

RB som även är behörig att besluta i biträdesfrågan, se 21 kap. 4a § RB. Detta motiveras 

av att det är lämpligt att bedömningen av om en offentlig försvarare ska förordnas i ett 

resningsärende görs av en domstol som har erfarenhet av att hantera frågor om resning.105  

Frågan om en offentlig försvarare ska förordnas kan uppkomma genom att den tidigare 

tilltalade begär att en sådan ska förordnas. Dessutom kan åklagaren, när denne finner att 

en offentlig försvarare bör utses, anmäla detta till behörig domstol enligt 23 kap. 5 § RB. 

Utöver dessa två sätt kan även domstolen självmant enligt 21 kap. 4 § 2 st. RB förordna 

om en offentlig försvarare om den finner att det finns anledning att göra ett sådant 

förordnande.106 

                                                
102 Prop. 2011/12:156, s. 37. 
103 A.prop. s. 37. 
104 A.prop. s. 39. 
105 A.prop. s. 48. 
106 A.prop. s. 49. 
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6.2.3 Förordnande av en offentlig försvarare på grund av att förundersökningen 
återupptagits eller när det finns möjlighet att besluta att återuppta den 

En fråga som behandlades i förarbetet till 21 kap. 3b § RB var i vilket skede rätten till en 

offentlig försvarare bör inträda. I förarbetet till bestämmelsen gjordes en avvägning 

mellan den tidigare tilltalades rättssäkerhetsintresse och intresset av att inte använda 

samhällets resurser på ett ansvarslöst sätt.107 Regeringen fann att det ur ett samhälls-

ekonomiskt perspektiv inte är rimligt att en offentlig försvarare mer eller mindre per 

automatik ska förordnas i resningssammanhang enbart på grund av att en tidigare tilltalad 

person begär det eller uppger sig ha för avsikt att ansöka om resning.108 Eftersom resning 

är ett extraordinärt rättsmedel resulterade avvägningen i att ett rättsligt biträde endast i 

undantagsfall ska förordnas sedan ett avgörande vunnit laga kraft, och regeringen anförde 

att när förundersökningen har återupptagits är det rimligt att en offentlig försvarare 

förordnas eftersom det som har framkommit då har en sådan substans att det är sannolikt 

att det nya materialet utgör grund för resning.109 Därtill anförde regeringen att när 

resningsdomstolen bedömer att det som den tidigare tilltalade lagt fram har sådan tyngd 

att det finns en möjlighet att besluta att återuppta förundersökningen, trots att något beslut 

ännu inte fattas kring detta, kan det finnas skäl att förordna en offentlig försvarare. 

Således gjordes möjligheten att få en offentlig försvarare i resningsärenden beroende av 

om förundersökningen återupptagits eller om det finns möjlighet att besluta att återuppta 

den, se 21 kap. 3b § 1 st. 1 p. RB. Vid bedömningen av om det finns möjlighet att besluta 

att återuppta förundersökningen ska det nya material som den tidigare tilltalade lyft fram 

tillmätas stor vikt, och vid behov kan underlaget kompletteras med ett yttrande av 

åklagaren.110 Dessutom ska resningsdomstolen även beakta om åklagaren har förelagts 

att vida en viss utredningsåtgärd eller inkomma med en skriftlig förklaring, eftersom 

sådana förhållanden talar för att en offentlig försvarare bör förordnas.111 

Emellertid kan en offentlig försvarare vara obehövlig. Därför infördes det i 21 kap. 3b 

§ 1 st. 1 p. RB ett krav på att en offentlig försvarare endast ska förordnas när det finns ett 

behov av en sådan. Generellt föreligger en sådant behov när åklagaren har ansökt om eller 

avser att ansöka om resning till men för den tidigare tilltalade, men i andra fall måste 

                                                
107 Prop. 2011/12:156, s. 41. 
108 A.prop. s. 41. 
109 A.prop. s. 42. 
110 A.prop. s. 42. 
111 A.prop. s. 42. 
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domstolen göra en mer ingående behovsprövning.112 Vid behovsprövningen ska 

domstolen enligt 21 kap. 3b § 2 st. RB beakta brottets beskaffenhet, den tidigare tilltalades 

personliga förhållanden samt beskaffenheten av den utredningsåtgärd som ska vidtas eller 

som kan förväntas bli behövlig.  

Beträffande brottets beskaffenhet antas det finnas ett större behov av rättsligt biträde 

när ärendet avser ett allvarligt brott än när det avser ett lindrigare brott, eftersom 

utredningarna är mer omfattande när brottet är allvarligt och straffet som den tidigare 

tilltalade ådömts är strängare.  

Vad gäller den tilltalades personliga förhållanden kan en jämförelse göras med 

bestämmelsen i 21 kap. 3a § 2 st. 3 p. RB som gäller i det ordinarie förfarandet och även 

innehåller ett stadgande om att personliga förhållanden ska beaktas vid ett förordnande 

av en offentlig försvarare. I förarbetet till 21 kap. 3a § 2 st. 3 p. RB nämndes mycket hög 

levnadsålder, psykisk eller allvarlig sjukdom, nedsatt syn eller hörsel eller annat allvarligt 

handikapp som exempel på personliga förhållanden.113 Förhållandena ska dock inte 

beaktas i samma utsträckning när det är fråga om att bedöma behovet av en försvarare i 

resningsförfarandet. Detta med anledning av att i det ordinarie förfarandet kan personliga 

förhållanden vara av betydelse när det gäller att säkerställa en allsidig belysning av den 

åtalade gärningen och påföljdsfrågan, och detta gäller inte i samma utsträckning i 

resningsförfarandet.114 Viss ledning kan dock hämtas från det nämnda förarbetet och 

exempelvis ska låg ålder särskilt beaktas vid behovsbedömningen enligt 21 kap. 3b § 2 

st. RB.115 

Slutligen ska domstolen i sin behovsbedömning beakta beskaffenheten av den 

utredningsåtgärd som ska vidtas eller som kan förväntas komma att bli behövlig i 

förundersökningen. Exempelvis kan ett behov finnas om den tidigare tilltalade ska höras 

på nytt eller när nya målsägande- eller vittnesförhör ska genomföras. När det däremot är 

fråga om enstaka åtgärder som ska vidtas, såsom en kompletterande teknisk undersökning 

eller inhämtande av ett sakkunnigutlåtande, föreligger sällan ett biträdesbehov.116  

                                                
112 Prop. 2011/12:156, s. 42. 
113 Prop. 1983/84:23, s. 18. 
114 Fitger, Rättegångsbalken, s. 21:19.  
115 Prop. 2011/12:156, s. 43 f. 
116 A.prop. s. 44. 



  25  

6.2.4 Förordnande av en offentlig försvarare på grund av synnerliga skäl 
Möjligheterna att få ett rättsligt biträde i resningsärenden ansågs begränsas i alltför hög 

grad om det uppställdes ett absolut krav på att förundersökningen återupptagits eller att 

det finns möjlighet att besluta att återuppta den, för att ett rättsligt biträde skulle 

förordnas.117 JO har anfört att det är angeläget att ett rättsligt biträde kan förordnas tidigt, 

eftersom det är då som den tidigare tilltalade har att peka på nya omständigheter och nya 

bevis samt argumentera för att det nya materialet har en så stor betydelse att åklagaren 

bör återuppta förundersökningen.118 Dessutom kan det vara angeläget för den tidigare 

tilltalade att få ett rättsligt biträde i ett tidigt skede när han eller hon ska överväga om en 

resningsansökan eller begäran om återupptagande av förundersökningen ska lämnas in.119 

Sådana överväganden kan kräva särskilda förberedelser eller arbetsinsatser, exempelvis 

om utredningsmaterialet är omfattande och innehåller komplicerade frågor, och det anses 

då rimligt att staten bekostar ett rättsligt biträde.120 

 Med anledning av detta infördes en möjlighet i 21 kap. 3b § 1 st. 2 p. RB att få en 

offentlig försvarare innan förundersökningen har återupptagit eller det finns möjlighet att 

besluta att återuppta den, under förutsättning att det föreligger synnerliga skäl. För att en 

offentlig försvarare ska kunna förordnas i ett så tidigt skede måste en framställan göras 

som innehåller en beskrivning av de åtgärder som behöver vidtas och vari den särskilda 

problematiken består.121 Dock bör restriktivitet iakttas vid förordnanden av rättsliga 

biträden innan det går att bedöma om det finns förutsättningar att ansöka om resning eller 

att återuppta förundersökningen, vilket kravet på synnerliga skäl visar.122 Således är det 

tänkt att förordnanden av offentliga försvarare med anledning av att förundersökningen 

återupptagits eller att det finns möjlighet att besluta att återuppta den enligt 21 kap. 3b § 

1 st. 1 p. RB ska utgöra huvudregeln, och endast i undantagsfall ska förordnanden på 

grund av synnerliga skäl enligt 21 kap. 3b § 1 st. 2 p. göras.123 

 

                                                
117 SOU 2009:98, s. 116.  
118 JO:s remissyttrande över SOU 2009:98, dnr 801–2010.  
119 Prop. 2011/12:156, s. 44. 
120 A.prop. s. 55. 
121 A.prop. s. 44. 
122 A.prop. s. 41.  
123 SOU 2009:98, s. 16. 
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6.2.5 Försvararens uppgifter och kostnaderna för försvaret i resningsärenden 
För de fall en privat eller offentlig försvarare finns i resningsärenden ska reglerna i 21 

kap. RB tillämpas i största möjligaste mån. Således är försvararens uppgifter i princip 

desamma i ett resningsärende som i ett ärende i det ordinarie förfarandet. Olivecrona har 

framhållit att det kan skiljas mellan en försvarares uppgifter i formellt och materiellt 

avseende.124 I formellt avseende har försvararen till uppgift att vaka över att allt går rätt 

till, vilket exempelvis innebär en uppgift att se till att den enskilde blir korrekt 

behandlad.125 Vad beträffar uppgifterna i materiellt avseende hänvisar Olivecrona till 21 

kap. 7 § 1 st. RB.126 I bestämmelsen framgår att försvararen med nit och omsorg ska 

tillvarata den enskildes rätt och i detta syfte verka för att saken blir riktigt belyst, och 

enligt Olivecrona är detta försvararens viktigaste uppgift.127 

I de fall en privat försvarare har anlitats står den tidigare tilltalade för dennes 

kostnader. Om den tidigare tilltalade får resning och sedan frias kan denne emellertid få 

ersättning av allmänna medel för kostnaderna som denne har haft för den privata 

försvararen enligt 31 kap. 2 § 1 st. RB.  

Den offentliga försvararens arvode betalas däremot med allmänna medel. Om någon 

resningsansökan inte ges in till domstolen kan dock den tidigare tilltalade åläggas att 

ersätta staten för det som har betalats ut av allmänna medel i ersättning till försvararen, 

se 58 kap. 8a § 1 st. RB. Vid bedömningen av om den tidigare tilltalades ska ersätta staten 

ska anledningen till varför en offentlig försvarare förordnades, om förundersökningen 

återupptagits och den tidigare tilltalades ekonomiska förhållanden beaktas.128 Dessutom 

kan den tidigare tilltalade, om denne beviljas resning men inte frias i den nya rättegången, 

vara skyldig att ersätta staten för det som har betalats ut av allmänna medel i ersättning 

för den offentliga försvararen enligt 31 kap. 1 § 1 st. RB. 

 
 
 
 
                                                
124 Olivecrona, Rättegången i brottmål enligt RB, s. 107. 
125 A.a. s. 106 f. 
126 A.a. s. 107. 
127 A.st.  
128 Prop. 2011/12:156, s. 59. 
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Del III – Empiriska undersökningar 

7 Tillvägagångssätt, urval, reliabilitet och validitet 

7.1 Tillvägagångssätt 
För att få en djupare förstående av hur bestämmelserna om återupptagande av 

förundersökning och rätt till rättsligt biträde fungerar i praktiken, och för att utreda 

huruvida bestämmelserna har fått en lämplig utformning och om deras syften uppfylls, 

genomfördes två empiriska undersökningar. Den ena var en kvantitativ undersökning som 

bestod i att granska statistik kring återupptagande av förundersökningar i resningsärenden 

till förmån för den tilltalade. Denna statistik jämfördes sedan med hur många resnings-

ansökningar Högsta domstolen fick in under samma tidsperiod och hur många av 

ansökningarna som beviljades resning. Tanken med undersökningen var att utreda hur 

ofta förundersökningar faktiskt återupptas och hur antalet återupptagna förunder-

sökningar förhåller sig till antalet beviljade resningsansökningar.  

 Den andra undersökningen var kvalitativ och bestod av strukturerade telefonintervjuer 

med tre brottmålsadvokater. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur rätten till 

rättsligt biträde fungerar i praktiken och hur bestämmelsen upplevs att advokater som har 

erfarenhet av att vara rättsligt biträde i resningsärenden. Intervjuerna hade förbestämda 

frågor och samma frågor ställdes till samtliga advokater. Den intervjuguide som användes 

finns bifogad i bilaga 1. I kapitel 9 presenteras en sammanfattning av vad advokaterna 

har sagt, och direkta citat från intervjuerna presenteras i bilaga 2.129 Av etiska skäl har 

advokaterna anonymiserats och i det följande, såväl som i bilaga 2, betecknas de som 

advokat A, B och C.  

                                                
129 Frågorna i intervjuguiden rör inte enbart rätten till rättsligt biträde utan även resningsförfarandet i sin  
     helhet. Detta beror på att uppsatsen till en början hade en bredare inriktning och senare snävades in till  
     att endast omfatta återupptagande av förundersökning och rätt till rättsligt biträde. Det är således flera  
     frågor i intervjuguiden som i efterhand inte ansetts relevanta för denna framställning och i det följande  
     behandlar jag endast de frågor och svar som har betydelse för återupptagande av förundersökning och  
     rätt till rättsligt biträde. Jag har emellertid valt att bifoga hela intervjuguiden i bilaga 1 och citat från  
     samtliga svar på frågorna i bilaga 2 för att det ska bli transparent. En högre transparens skulle råda om  
     intervjuerna presenterades i transkriberad form, men materialet skulle då bli oerhört omfattande och  
     svårt att tillgodogöra sig. Därför har relevanta citat plockats ut och sammanfattats i denna del. 
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7.2 Population och urval 
För den kvantitativa undersökningen var den relevanta populationen beslut i frågor om 

återupptagande av förundersökningar i resningsärenden till förmån för den tilltalade från 

år 2013, då 58 kap. 6a § RB infördes, fram till och med år 2017. Emellertid finns ingen 

förd statistik över detta. Utifrån mailkontakt med överåklagaren för handläggning av 

resningsärenden erhöll jag dock statistik över återupptagande av förundersökning från år 

2017.130 Statistiken som erhölls avsåg resningsärenden som rör hovrättsdomar och där 

eventuell resning således skulle beslutas av Högsta domstolen. Det var inte möjligt att få 

tag i själva ärendena, varför det inte har kunnat undersökas varför förundersökningen 

återupptogs i vissa av ärendena men inte i andra.131 Därmed granskades enbart statistiken. 

Vad beträffar intervjuerna kan det först nämnas att resningsärenden inte är vanligt 

förekommande för den normale brottmålsadvokaten, utan det är främst ett visst antal 

advokater som mer regelmässigt arbetar med resningsärenden. Det är den senare typen 

av advokater som utgjorde den relevanta populationen för denna undersökning, eftersom 

de har en inblick i hur resningsförfarandet fungerar i praktiken. Efter att ha rådfrågat 

Annika Rejmer som är universitetslektor vid Juridiska institutionen i Uppsala och 

specialiserad i rättssociologi, bestämdes att det vore lämpligt och tidsmässigt 

genomförbart att intervjua tre advokater.132 Den relevanta populationen var visserligen 

liten, men ändå så pass stor att ett urval behövde göras. Det gjordes ett ändamålsenligt 

urval, vilket innebär att urvalet byggde på principen att man kan få ut bästa möjliga 

information genom att välja personer baserat på deras egenskaper.133 Därmed tillfrågades 

tre brottmålsadvokater som har erfarenhet och kunskap om resningsförfarandet och som 

har varit rättsligt biträde i ett flertal uppmärksammade resningsärenden, om de hade 

möjlighet att bli intervjuade vilket samtliga svarade ja på. 

                                                
130 Mailkonversation med Göran Hellstrand, överåklagaren för handläggningen av resningsärenden, den  
     11 oktober 2018.  
131 I en mailkonversation den 11 oktober 2018 med Göran Hellstrand, överåklagare för handläggning av  
     resningsärenden, framkom att besluten om återupptagande av förundersökning inte sparas elektroniskt  
     och att det enda sättet att få tag på dem är genom att besöka Åklagarmyndighetens huvudkontor i  
     Stockholm. Under ett samtal med registratorkontoret den 11 oktober 2018 framkom emellertid att  
     akterna inte fanns på plats på huvudkontoret. Därmed nöjde jag mig med att enbart granska statistiken. 
132 Se även Trost, Kvalitativa intervjuer, s. 143 där det framhålls att man ska begränsa sig till ett mycket  
     litet antal intervjuer för att materialet inte ska bli ohanterligt.   
133 Jupp, The SAGE Dictionary of Social Research Methods, s. 244. 
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7.3 Reliabilitet och validitet 
I kvantitativa undersökningar används begreppen reliabilitet och validitet. Med 

reliabilitet menas att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad 

mätning och med validitet menas att en fråga ska mäta det som den är avsedd att mäta 134 

I den kvantitativa undersökningen kan reliabiliteten sägas vara hög, och vid en ny 

granskning av statistiken kommer samma resultat att fås. Vad beträffar validiteten var 

avsikten med utredningen att ta reda på hur ofta återupptagande av förundersökningar 

sker i praktiken och hur detta förhåller sig till antalet resningsansökningar som inges och 

beviljas. Som ovan nämnts erhölls endast statistik kring återupptagande av 

förundersökning i resningsärenden till förmån för den tilltalade från år 2017 avseende 

hovrättsdomar. Statistiken var således inte heltäckande för hur bestämmelsen om 

återupptagande av förundersökning har fungerat från dess införande år 2013 fram till 

slutet av år 2017. Emellertid kan statistiken ge en indikation på hur bestämmelsen 

tillämpas i praktiken.  

Vad beträffar kvalitativa undersökningar används begreppen tillförlitlighet och 

trovärdighet istället för reliabilitet och validitet.135 Begreppet tillförlitlighet handlar om 

datainsamlingsmetoden, dataanalysen och intervjuaren själv. Exempelvis kan tillförlitlig-

heten minska om ledande frågor oavsiktligt inverkar på den intervjuades svar,136 medan 

tillförlitligheten kan öka om intervjuerna spelas in och avlyssnas i efterhand för att 

kontrollera att uttalanden uppfattats korrekt.137 I denna undersökningen undveks ledande 

frågor och samtliga intervjuer spelades in för att senare avlyssnas och transkriberas. Vad 

beträffar trovärdighet handlar det istället om huruvida en fråga mäter det som den är 

avsedd att mäta.138 För att öka trovärdigheten hos undersökningen skapades en 

intervjuguide i förväg och intervjufrågorna granskades kritiskt av min ena handledare 

Bengt Lindell och Annika Rejmer för att frågorna in skulle missförstås och mäta något 

annat än vad de var avsedda att mäta. Genom bilagorna 1 och 2 kan läsaren få en ökad 

inblick i hur intervjuerna genomfördes och bedöma tolkningen av uttalandena, vilket 

höjer tillförlitligheten och trovärdigheten. 

                                                
134 Trost & Hultåker, Enkätboken, s. 61 f. 
135 Ely, Garner & Anzul, Doing qualitative research: circles within circles, s. 105 f. 
136 Kvale & Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 263. 
137 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder, s. 101. 
138 Kvale & Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 264. 
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8 Kvantitativ undersökning: Statistik kring åter-
upptagande av förundersökning i resningsärenden 

Högsta domstolen fick under år 2017 in 181 resningsansökningar till förmån för den 

tilltalade i brottmål, varav fyra beviljades resning. Under samma tidsperiod fick 

riksåklagaren in 24 ärenden om resning. Av de 24 ärenden kom elva från Högsta 

domstolen med en begäran att riksåklagaren skulle lämna en skriftlig förklaring kring 

ansökan enligt 58 kap. 6 § 1 st. RB, fyra ärenden hade initierats av en åklagare och i de 

resterande nio ärendena kom begäran från en tidigare tilltalad om att riksåklagaren skulle 

agera genom att antingen begära resning eller att vidta utredningsåtgärder. Totalt 

återupptogs förundersökningen i fyra av de 24 ärendena. Fördelningen var som sådan att 

förundersökningen återupptogs i två av ärendena som inkommit till riksåklagaren från 

Högsta domstolen, i ett av ärendena som initierats av en åklagare och i ett av ärendena 

som inkommit från en tidigare tilltalad. 

Enligt 58 kap. 6b § RB kan domstolen förelägga åklagaren att vidta en viss 

utredningsåtgärd om finns förutsättningar att återuppta förundersökningen. Enligt 

överåklagaren för handläggning av resningsärenden gjorde Högsta domstolen inget 

sådant föreläggande under år 2017.  

Statistiken över återupptagande av förundersökning har summerats i diagrammet 

nedan.  

 

Diagram över återupptagande av förundersökning hos riksåklagaren år 2017 

 

11

2

4

1

9

1

0

5

10

15

20

25

30

Totala antalet
resningsärenden hos RÅ år

2017

Antalet fall då
förundersökningen

återupptogs

Begäran från en tidigare tilltalad att RÅ skulle agera

Åklagare initierade resningsärendet hos RÅ

Begäran från HD att RÅ skulle lämna en skriftlig
förklaring



  31  

9 Kvalitativ undersökning: Intervjuer med tre 
brottmålsadvokater 

9.1 Erfarenhet av resningsärenden 
Samtliga advokater arbetar med brottmål och har erfarenhet av att vara rättsligt biträde i 

resningsärenden. Advokat A uppgav sig vara en av de personer i Sverige som har störst 

erfarenhet av resning i Sverige och har varit ombud i omkring 20 till 30 resningsärenden. 

Vad beträffar advokat B uppgav sig denne ha varit inblandad i omkring tio resnings-

ärenden, men att denne inte har haft något resningsärende där förordnanden skett med 

hjälp av 21 kap. 3b § RB utan i alla ärenden har advokaten varit privat försvarare. Således 

har advokat B inte själv någon erfarenhet av hur bestämmelsen om rätt till rättsligt biträde 

fungerar i praktiken. Däremot kunde advokaten uttala sig om sin erfarenhet av det tidigare 

rättsläget och hur denne uppfattar det nya rättsläget efter införandet av möjligheten att få 

förundersökningen återupptagen och att få ett rättsligt biträde i resningsärenden. Vad 

slutligen beträffar advokat C uppgav sig denne ha varit ombud i omkring 20 resnings-

ärenden. 

9.2 Ombud i resningsärenden 
9.2.1 Hur vanligt det är med en offentlig försvarare i resningsärenden 
Enligt samtliga advokater är det ovanligt att en offentlig försvarare förordnas i 

resningsärenden, men förklaringarna till detta skiljer sig åt. Advokat A framhöll att det 

troligen beror på att det finns en ovilja att använda samhällets resurser på ett ansvarslöst 

sätt. Om det inte finns skäl att arbeta vidare med ett resningsärende, varför ska då en 

offentlig försvarare förordnas på statens bekostnad? Advokat B framhöll istället att 

anledningen till varför det är ovanligt med offentliga försvarare i resningsärenden är att 

den nya lagregleringen endast har funnits en kort tid, medan advokat C anförde att det är 

själva lagen som utgör problemet. 

Oavsett vilken förklaring, om någon, som är den rätta var samtliga advokater överens 

om att det är ovanligt att offentliga försvarare förordnas i resningsärenden. 
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9.2.2 Hur en försvarare utses och när denne kommer in i processen 
Utifrån intervjuerna kan det konstateras att det är vanligast att försvararen är privat i 

resningsärenden, det vill säga att den anlitas och betalas av den tidigare tilltalade. I de 

allra flesta fall hör den enskilde av sig till advokaten och ber om hjälp med sin 

resningsansökan. Antingen kan den tidigare tilltalade vara en tidigare klient till 

advokaten, eller så kan denne på ett eller annat sätt ha fått kännedom om advokatens 

arbete i andra resningsärenden och därför hört av sig till advokaten. I vissa fall är det dock 

mediaföretag som hör av sig till advokaterna och ber om hjälp i ett resningsärende, men 

det är betydligt vanligare att det är den tidigare tilltalade som själv ber om hjälp.  

Det synes vara väldigt ovanligt, i vart fall enligt advokat C, att försvararen kommer in 

resningsärendet direkt som offentlig försvarare eftersom det skulle innebära att den 

tidigare tilltalade har kommit så långt med sitt resningsärende att riksåklagaren blir 

intresserad av det. Advokat C framhöll att förutsättningarna för att lyckas med det utan 

hjälp från ett rättsligt biträde är små, se vidare i avsnitt 9.2.4. Istället anlitar den tidigare 

tilltalade en privat försvarare som vanligtvis kommer in tidigt i resningsförfarandet. Först 

en bit in i resningsförfarandet, eller till och med sent i förfarandet som advokat C uttryckte 

det, kan en offentlig försvarare förordnas. Att offentliga försvarare förordnas i ett senare 

skede beror enligt advokaterna på att förordnanden sker först när domstolen ansett att 

försvararen har några arbetsuppgifter och därmed fog för att arbeta med betalning. 

Således kan mycket arbete ha gjorts och mycket tid lagts ner innan ett förordnande sker. 

Advokat B uttryckte det som att det måste finnas skäl för att få resning innan ett 

förordnande sker.  

Vidare framhöll advokat B att det inte finns något problem med att en offentlig 

försvarare förordnas en bit in i förfarandet eftersom resning inte handlar om ombudet, 

utan det avgörande i resningsärenden är om det finns nytt material eller inte. Advokat A 

och advokat C var dock av en annan uppfattning och framhöll att en offentlig försvarare 

kan behövas i ett tidigare skede. Advokat A framhöll att utan hjälp från någon som kan 

regelverket väl finns risken att den tidigare tilltalade lämnar in sin resningsansökan för 

tidigt. Detta resulterar i att ansökan avslås och det nya material som har åberopades i 

ansökan prekluderas och kan inte användas ensamt som nytt material i en senare 

resningsansökan. Beträffande advokat C anförde denne att i realiteten krävs mycket 

argumentation för att åklagaren ska återuppta förundersökningen och ofta måste mycket 

arbete göras innan en begäran om att förundersökningen ska återupptas kan göras. Sådant 
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arbete kan vara svårt för den tidigare tilltalade att genomföra själv utan hjälp. Samtidigt, 

framhöll advokat C, måste det finnas en tröskel som måste klivas över så att inte offentliga 

försvarare förordnas i samtliga mål där domen vunnit laga kraft och där det egentligen 

inte finns skäl att förordna en offentlig försvarare. 

Det finns visserligen en möjlighet att få en offentlig försvarare förordnad i ett tidigt 

skede om det föreligger synnerliga skäl enligt 21 kap. 3b § 1 st 2 p. RB. Emellertid 

framhöll advokat A att det är extremt ovanligt att bestämmelsen tillämpas. I praktiken 

verkar således rätten till rättsligt biträde nästintill uteslutande vara beroende av om 

förundersökningen återupptagits eller om det finns möjlighet att besluta att återuppta den. 

9.2.3 Hur rättsläget har förändrats sedan införandet av 21 kap. 3b § RB  
Enligt advokaterna verkar rättsläget inte ha genomgått någon större förändring i och med 

införandet av 21 kap. 3b § RB. Advokat B uttryckte att det troligen inte har blivit några 

större moderniteter eller ändringar i och med den nya regleringen eftersom grunderna för 

resning är desamma.  

 Advokat A framhöll dock att rättsläget har förändrats litegrann till den tidigare 

tilltalades fördel eftersom denne nu i vissa fall kan få ett betalt försvar. Emellertid är 

rätten till ett rättsligt biträde beroende av om förundersökningen återupptagits eller det 

finns möjlighet att besluta att återuppta den, vilket innebär att det måste visas att det finns 

skäl för resning. Sådana skäl behövde även visas i det tidigare rättsläget för att rättshjälp 

skulle beviljas. Advokat C framhöll att det troligen har blivit lite lättare att få en offentlig 

försvarare nu än vad det var att få rättshjälp tidigare, trots de liknande kraven. Däremot 

är det enligt advokat C fortfarandet svårt att få en offentlig försvarare i resningsärenden. 

Exempelvis har advokaten haft resningsärenden där åklagaren har förelagts att inkomma 

med en skriftlig förklaring men där det ändå inte har förordnats en offentlig försvarare. 

Istället verkar en offentlig försvarare förordnas först när det finns kompletterande 

utredningsåtgärder som ska vidtas, såsom förhör eller liknande, och där det således finns 

arbetsuppgifter för försvararen. 
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9.2.4 Tidigare tilltalades förutsättningar att själva uppfylla kraven för att 
förundersökningen ska återupptas eller resning beviljas 

Samtliga advokater framhöll att det är svårt för tidigare tilltalade att få resning utan hjälp, 

och advokat A uttryckte det på ett mycket bra sätt genom att jämföra en advokat med en 

mekaniker: 
 

”På samma sätt som att jag skulle kunna ha turen att kanske slå på rätt ställe på en motor och få den 

att varva igång, så kan en människa ha tur att klara av [att få resning utan hjälp]. Men liksom en 

mekaniker som kan motorer, kan advokaten det här spelet och jag tror att man har störst möjlighet att 

nå framgång om man har en specialist vid sin sida. Det tycker jag är ganska självklart.” 
 

  Vad beträffar möjligheten att få fram bevisning utan hjälp, framhöll advokat C att det 

är svårt och förenat med en risk att bevisningen förstörs eller minskar i värde eftersom 

det i efterhand kan ifrågasättas hur bevisningen har kommit fram. Denna risk har gjort att 

enskilda bett journalister om hjälp. Journalisterna får betalt från sin arbetsgivare medan 

de arbetar och många gånger är de oerhört skickliga på att söka bevisning. 

Advokat A och B anförde däremot att enskilda ofta kan ta fram väsentligt material och 

att de ofta vet var felen har begåtts. Enligt advokat B består problematiken däremot i att 

många tidigare tilltalade saknar förståelse för vad för material som krävs eftersom det inte 

räcker med en omtolkning av det tidigare materialet som förebringats.  

Även om den tidigare tilltalade själv lyckas få fram bevisning och annat material 

återstår vissa andra svårigheter. Exempelvis måste denne bedöma när det nya materialet 

ska lämnas in och om materialet räcker för resning. Därtill måste den tidigare tilltalade 

argumentera för sin sak, vilket är svårt då argumentationen måste vara juridiskt korrekt.  

9.2.5 När och hur försvararen får betalt för sitt arbete 
För de fall en offentlig försvarare förordnas får denne betalt med allmänna medel. Som 

ovan nämnts är det dock vanligast att en försvarare anlitas privat. Då bekostas försvararen 

av den tidigare tilltalade om inte försvararen går med på att arbeta utan betalning, vilket 

kallas pro bono. Av intervjuerna framkom att i många fall arbetar den privata försvararen 

pro bono, vilket enligt advokat C beror på att många av de enskilda saknar de ekonomiska 

medel som krävs för att betala för ett privat försvar. Det är dock inte alla privata försvarare 

som vill eller har möjlighet att arbeta utan betalning, men om det görs får den tidigare 

tilltalade vanligen räkna med en lång handläggningstid eftersom advokaten måste åta sig 

andra, betalande, mål vid sidan om resningsärendet. 
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9.3 Rättssäkerhet 
9.3.1 Innebörden av begreppet rättssäkerhet 
Advokat A uttryckte att rättssäkerhet har med förutsebarhet, rationalitet och rimlighet att 

göra samt att den enskilde måste ha en effektiv möjlighet att försvara sig fullt ut och att 

få domar som är uppenbart felaktiga att rättas till.  

 Advokat C framhöll att rättssäkerhet är något som ska sättas över hela rättskedjan som 

ett slags tak och allt som sker ska vara respektabelt, rättvist och lika för alla. I begreppet 

rättvist framhöll advokat C att det ligger ett krav på att det ska vara någorlunda 

jämbördiga förhållanden i rättegångar så att inte utgång i målet blir beroende av parternas 

resurser.  

9.3.2 Huruvida syftena med bestämmelsen om rätt till rättsligt biträde uppfylls 
och om tidigare tilltalades rättssäkerhet tillgodoses 

Syftet med 21 kap. 3b § RB var att öka rättssäkerheten och förutsebarheten för enskilda i 

resningsärenden, men advokat A och C ställde sig tveksamma till om tidigare tilltalades 

rättssäkerhet verkligen tillgodoses. Advokat A uttryckte att genom den nya regleringen 

har det blivit lite lättare och lite bättre för den tidigare tilltalade att få ett rättsligt biträde, 

men att rättssäkerhet saknas fullständigt i resningsärenden.  

Vad beträffar advokat C framhöll denne att det inte är ofta förundersökningen 

återupptas eftersom riksåklagaren har uppställt höga krav för att återuppta den. Därmed 

är det svårt att lyckas få en offentlig försvarare innan Högsta domstolen förelägger 

riksåklagaren att vidta utredningsåtgärder. Advokat C framhöll att denne ställer sig 

tveksam till om syftena med bestämmelsen uppfylls eftersom det är så sent i förfarandet 

som en offentlig försvarare kan förordnas. Vidare framhöll advokaten att bestämmelsen 

är bristfällig eftersom den medför att tidigare tilltalade ofta måste anlita en privat och att 

det därför kan finnas tidigare tilltalade som har fog för att ansöka om resning men som 

inte kan gör det för att de saknar de ekonomiska resurser som krävs. 

Advokat B framhöll att denne saknar förståelse för varför frågan om tidigare tilltalades 

rättssäkerhet tillgodoses genom nuvarande reglering har någon betydelse. Advokaten 

framhöll vidare att rättssäkerheten inte har ändrats genom införandet av 21 kap. 3b § RB, 

utan det som har ändrats är möjligheten att få ett betalt försvar.  
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9.4 Förändringar 
9.4.1 Införa en fristående resningskommission 
Enligt advokat A bör en fristående resningskommission införas för att få in rättssäkerhet 

i resningsförfarandet. Även advokat C framhöll att en fristående resningskommission bör 

införs så att de tidigare tilltalade som har fog för att ansöka om resning kan få hjälp med 

att vidta utredningsåtgärder och att få ett rättsligt biträde. Enligt advokat A skulle 

resningskommissionen kunna bestå av exempelvis domare, försvarsadvokater, åklagare, 

kriminaltekniker, rättsläkare och andra som har insyn i brottmålsproblematiken. Vid 

behov skulle även enskilda experter kunna tas in. 

 Advokat B framhöll att en resningskommission inte borde införas, men att en fördel 

med en resningskommission skulle vara att den skulle ha mer tid att ägna sig åt resnings-

ärenden än vad Högsta domstolen har. 

9.4.2 Lagstiftarens motstånd till förändring 
Alla tre advokater framhöll att det finns ett motstånd hos lagstiftaren att ändra lagregler 

som rör resning, och advokat B framhöll att det kan vara rätt att ett sådant motstånd finns. 

Advokat A anförde att motståndet kan ha politiska förtecken eftersom politiker troligen 

inte vinner några ”politiska popularitetspoäng” på att argumentera för att dömda personer 

ska gå fria från fängelsestraff. Vad avser advokat C framhöll denne att motståndet kan 

bero på att resning är tänkt att fungera som en säkerhetsventil på det materiella planet och 

att det finns en rädsla för att ventilen ska görs för vid så att resningsärenden tar för mycket 

tid och energi från domstolarna. 
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Del IV – Utvärderingar och förändringar  

10 Utvärdering av möjligheten att få förundersökningen 
återupptagen i resningsärenden 

10.1 Diskussion utifrån den kvantitativa undersökningen 
Statistiken kring återupptagande av förundersökning som granskades i den kvantitativa 

undersökningen var begränsad till ärenden som inkommit till riksåklagaren under år 

2017. Eftersom materialet inte var så omfattande kan det därför endast ge en indikation 

på hur regleringen fungerar i praktiken. 

 Under år 2017 fick riksåklagaren in 24 ärenden om resning till förmån för den 

tilltalade. Nästan hälften av ärendena, elva till antalet, kom från Högsta domstolen med 

en begäran om att riksåklagaren skulle lämna en skriftlig förklaring i ärendet, vilket 

innebär att Högsta domstolen fann att ärendena var så intressanta att de inte omedelbart 

skulle avslås och att det fanns skäl att inhämta en skriftlig förklaring från riksåklagaren. 

Förundersökningen återupptogs i två av ärendena (drygt 18 %). Det kan ifrågasättas 

varför Högsta domstolen fann att materialet i elva ärenden var intressant, medan 

riksåklagaren endast återupptog förundersökningarna i två av ärendena. Frågan kan ha 

flera svar. Ett av dem kan vara att Högsta domstolen endast gör en övergripande 

granskning av materialet i en resningsansökan och om ansökan bedöms vara intressant 

ombeds riksåklagaren, om denne är motpart i resningsärendet, att lämna en skriftlig 

förklaring kring resningsansökan enligt 58 kap. 6 § 1 st. RB. Riksåklagaren gör däremot 

en mer ingående granskning av materialet och lämnar sedan en skriftlig förklaring till 

Högsta domstolen. Det som Högsta domstolen vid sin första granskning bedömde vara 

intressant kan således riksåklagaren vid en mer ingående granskning bedöma vara av 

enbart marginell betydelse. 

Då jag endast har tagit del av statistik och inte själva besluten kring återupptaganden 

av förundersökning går det inte att fastställa varför förundersökningen återupptogs i just 

de två ärendena och inte i de resterande nio ärenden där Högsta domstolen bad 

riksåklagaren att inkomma med en skriftlig förklaring. Det kan tänkas att det förekom 

betydelsefullt material i fler ansökningar än enbart i de två ärenden där förundersökningen 

återupptogs, men att förundersökningen inte återupptogs i dessa ärenden på grund av att 

ett behov av att utföra utredningsåtgärder enligt 58 kap. 6a § 1 st. RB saknades. 
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Exempelvis saknas ett sådant behov när det har framkommit ett nytt skriftligt bevis som 

är så otvetydigt att det inte finns anledning att återuppta förundersökningen i syfte att 

hålla kompletterande förhör.139 Emellertid framhölls det i förarbetet till 58 kap. 6a § 1 st. 

RB att det borde vara ytterst sällsynt att det framkommer nytt material efter att ett 

avgörande har vunnit laga kraft som är så otvetydigt att det inte är nödvändigt att vidta 

några kompletterande utredningsåtgärder.140 Därmed kan en åklagare endast 

undantagsvis underlåta att återuppta förundersökningen med hänvisning till att det saknas 

ett behov därav när förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.141 Det är därför rimligt att anta 

att anledningen till varför förundersökningarna inte återupptogs i de resterande nio 

ärendena berodde på att det nya materialet inte sannolikt utgjorde grund för resning, och 

inte att det saknades ett behov av att vidta utredningsåtgärder. 

Fyra av resningsärendena som inkom till riksåklagaren hade initierats av en åklagare 

och i ett av dessa fall (25 %) återupptogs förundersökningen. Att procentsatsen är högre 

än när målet har kommit till riksåklagaren från Högsta domstolen kan enligt min mening 

förklaras av att åklagare är mycket skickliga på att ta fram bevisning och även bedöma 

vilket värde bevisningen kan tänkas få. Därmed kan det tänkas att ärendena som åklagare 

går vidare med till riksåklagaren är väl avvägda och motiverade. Emellertid är åklagarna 

med största sannolikhet inte lika kunniga som riksåklagaren vad beträffar resnings-

förfarandet eftersom riksåklagaren har en betydligt mer omfattande erfarenhet i 

resningsärenden med anledning av att denne är den enda allmänna åklagaren i 

resningsärenden som ska tas upp i Högsta domstolen. Således kan åklagare och 

riksåklagaren ha olika syn på vad som krävs för att förundersökningen ska återupptas, 

och det kan vara en förklaring till varför förundersökningarna inte återupptogs i alla de 

ärenden som initierats av en åklagare. 

De resterande nio resningsärendena som inkom till riksåklagaren år 2017 kom från 

tidigare tilltalade med en begäran om att riksåklagaren skulle agera. Förundersökningen 

återupptogs i ett av de nio fallen (drygt 11 %). Jag anser att de nio fallen där den tidigare 

tilltalade bad riksåklagaren att agera inte är speciellt många med tanke på att Högsta 

domstolen under samma tidsperiod fick in 181 resningsansökningar om resning till 

                                                
139 Prop. 2011/12:156, s. 33. 
140 A.prop. s. 33. 
141 A.prop. s. 33. 
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förmån för den tilltalade, varav de flesta lämnades in av en tidigare tilltalad.142 En av 

förklaringarna till detta anser jag vara att en tidigare tilltalad kanske inte känner till 

möjligheten att vända sig till åklagarväsendet för att få förundersökningen återupptagen. 

En annan förklaring kan vara att en tidigare tilltalad inte vill vända sig till åklagarväsendet 

eftersom det är just åklagarväsendet som fått honom eller henne dömd. Istället kan den 

enskilde känna ett större förtroende för Högsta domstolen och därför vända sig direkt dit. 

En tredje förklaring är att den tidigare tilltalade finner att det finns större möjligheter att 

förundersökningen återupptas om ärendet kommer till riksåklagaren via Högsta 

domstolen, än om den kommer från den enskilde själv. Statistiskt sett har det visats att så 

också är fallet.143 Det finns emellertid en fördel med att vända sig direkt till riksåklagaren 

istället för att gå via Högsta domstolen. Om Högsta domstolen avslår en resningsansökan 

kan det nya materialet som åberopades i den ansökan inte användas ensamt i en senare 

resningsansökan, utan ytterligare nytt material måste tillföras.144 Om den tidigare 

tilltalade däremot vänder sig direkt till riksåklagaren och begär att denne ska agera kan 

samma nya material åberopas i en senare resningsansökan, oavsett om riksåklagaren 

agerat eller inte.  

Inte i något fall under år 2017 gjordes ett föreläggande av Högsta domstolen att 

riksåklagaren skulle vidta utredningsåtgärder med stöd av 58 kap. 6b § RB. Att 

förelägganden sällan görs beror säkerligen på bestämmelsen ska utnyttjas med stor 

försiktighet.145 Försiktigheten kan bero på att det är åklagaren och inte domstolen som 

har ansvaret för den brottsutredande verksamheten och om riksåklagaren eller en annan 

åklagare finner att en utredningsåtgärd inte ska vidtas, kan domstolen anse att det inte är 

motiverat att gå emot denna uppfattning. Det är dock precis i sådana fall, det vill säga där 

åklagaren bedömt att det inte finns skäl att återuppta förundersökningen men där 

domstolen är av motsatt uppfattning, som ett föreläggande kan göras. Det är domstolen 

som beslutar i resningsfrågan och för att fatta ett välgrundat beslut kan utredningsåtgärder 

behöva utföras, och förelägganden måste kunna göras trots försiktigheten.  

                                                
142 Ibland ansöker en åklagare om resning till förmån för en tidigare tilltalad, men vanligen är det den  
     tilltalade själv som ansöker om resning. 
143 Riksåklagaren återupptog förundersökningen i 18 % av de fall där Högsta domstolen begärt en  
     skriftlig förklaring från riksåklagaren, i förhållande till 11 % av de fall där en tidigare tilltalad begärde  
     att riksåklagaren skulle agera. 
144 Jmf vad som behandlades i kapitel 3 med anledning NJA 2009 s. 768. 
145 SOU 2009:98, s. 14 f. 
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Slutligen kan det nämnas att av de 181 resningsansökningar till förmån för den 

tilltalade som Högsta domstolen fick in under år 2017 beviljades fyra resning, vilket ger 

en beviljandeprocent på cirka 2 %. Jämförelsevis fick riksåklagaren in 24 resnings-

ärenden under samma tidsperiod och förundersökningen återupptogs i fyra av dem, vilket 

ger en beviljandeprocent på cirka 16 %. Det sagda indikerar att det är lättare att få 

förundersökningen återupptagen än att få Högsta domstolen att bevilja resning. Det sagda 

innebär dock inte att det är lätt att få förundersökningen återupptagen, utan det är 

fortfarande mycket svårt. I exempelvis de ärenden som initierades av en åklagare eller 

där Högsta domstolen bad riksåklagaren att lämna en skriftlig förklaring ansåg åklagarna 

respektive Högsta domstolen att innehållet i ärendena var så pass intressant att 

riksåklagaren skulle ta del av det. Riksåklagaren fann däremot att innehållet i ärendena 

endast var så pass intressant att förundersökningen skulle återupptas i 25 % respektive 18 

% av ärendena. Detta tyder på att det finns en återhållsamhet att återuppta 

förundersökningar i resningsärenden, vilket inte är förvånande då kraven för att återuppta 

förundersökningen är högt ställda. Under skrivandet av denna uppsats har jag emellertid 

fått intrycket av att kraven faktiskt är för högt ställda, vilket diskuteras närmare i följande 

avsnitt.  

10.2 Är kraven för att återuppta förundersökningen för höga? 
Det är naturligtvis av stor vikt att kraven som uppställs för att förundersökningen ska 

återupptas, precis som i all annan lagstiftning, är väl utformade och fungerar väl i 

praktiken. Om kraven för att återuppta förundersökningen är för höga resulterar det i att 

det är svårt för den tidigare tilltalade att få utredningsåtgärder vidtagna och utreda om det 

finns skäl för att ansöka om resning. Om kraven är för höga resulterar det dessutom i att 

det är svårt för den tidigare tilltalade att få ett rättsligt biträde förordnat enligt 21 kap. 3b 

§ RB eftersom förutsättningarna för att få ett rättsligt biträde till stor del är samman-

kopplade med kraven för att återuppta förundersökningen. Om kraven däremot är för låga 

kan målsäganden och vittnen besväras med utredningsåtgärder utan att det finns starka 

skäl för det,146 och arbetsbelastningen för åklagarna skulle öka utan att det skulle medföra 

någon nämnvärd positiv effekt. 

                                                
146 Prop. 2011/12:156, s. 30. 
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 Som ovan nämnts är jag av den uppfattning att kraven för att återuppta förunder-

sökningen är för högt ställda. Min uppfattning får stöd av samtliga advokater i den 

kvalitativa undersökningen, men även av Sveriges advokatsamfund. I ett remissyttrande 

framförde Sveriges advokatsamfund att ett upprätthållande av kravet på att det måste 

finnas nya omständigheter eller bevis för att utredningsåtgärder ska vidtas medför 

avsevärda begräsningar för den tidigare tilltalade att få till stånd en rättelse av en felaktig 

dom.147 I komplicerade fall är det nämligen sällan konkreta omständigheter eller bevis 

som initierar en granskning, utan vanligen rör det sig om förhållanden som synes vara 

tvivelaktiga eller mindre sannolika och först efter en granskning av dessa förhållanden 

kan det framkomma nytt material.148 Regeringen höll dock fast vid att det ska krävas nya 

omständigheter eller nya bevis för att förundersökningen ska återupptas eftersom det 

finns ett nyhetskrav i 58 kap. 2 § 4 p. RB och bestämmelserna är så nära sammankopplade.  

Det är i och för sig förståeligt att det infördes ett nyhetskrav i 58 kap. 6a § 1 st. RB 

eftersom det är onödigt att vidta utredningsåtgärder kring tidigare bevisning som kan tyda 

på att den tidigare bevisvärderingen är fel, med tanke på att felaktig bevisvärdering inte 

utgör grund för resning. Sveriges advokatsamfund har dock en poäng. Den tidigare 

tilltalade kan ha svårt att frambringa nytt material som får förundersökningen 

återupptagen, inte minst om denne saknar ett rättsligt biträde och dessutom är 

frihetsberövad. I vissa fall kan den tidigare tilltalade få ett rättsligt biträde förordnat innan 

förundersökningen återupptagits eller det finns möjlighet att besluta att återuppta den, 

men då krävs synnerliga skäl enligt 21 kap. 3b § RB. Som tidigare nämnts i avsnitt 6.2.4 

ska restriktivitet iakttas vid bedömningen av om ett rättsligt biträde ska förordnas i detta 

tidiga skede och det synes vara ytterst sällsynt att bestämmelsen används. Möjligheten att 

få en försvarare på grund av synnerliga skäl kan därmed nästintill helt bortse ifrån.149 

Således måste den tidigare tilltalade själv försöka få fram nytt material eller så får denne 

anlita och bekosta en privat försvarare som kan försöka få fram sådant material. 

Även sannolikhetskravet i 58 kap. 6a § 1 st. RB är svårt att uppfylla. En jämförelse 

kan göras med huvudregelns sannolikhetskrav i 58 kap. 2 § 4 p. RB som tillämpas så 

strängt att det i praktiken närmar sig ett krav på att det ska vara uppenbart att det nya 

materialet skulle ha påverkat utgången i målet.150 Eftersom resningsbestämmelsen och 58 

                                                
147 Sveriges advokatsamfunds remissyttrande över SOU 2009:98, dnr R-2010/0190.  
148 A.st. 
149 Detta behandlas vidare i avsnitt 11.2. 
150 Felaktigt dömda, rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt, s. 453. 
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kap. 6a § 1 st. RB är nära sammanfogade finns en risk att sannolikhetskravet i 58 kap. 6a 

§ 1 st. RB även kommer att närma sig ett uppenbarhetskrav. Det kan också ifrågasättas 

om sannolikhetskravet verkligen har medfört den sänkning i förhållande till praxis som 

regeringen avsåg.151 Den statistik som granskades tyder på att det fortfarande är svårt att 

få förundersökningen återupptagen, varför den obalans som råder mellan den resnings-

sökande och åklagaren inte i någon större grad har utjämnats. 

Både nyhetskravet och sannolikhetskravet utgör enligt min mening för höga krav för 

att den tidigare tilltalade ska kunna uppfylla dem annat än i ytterst sällsynta fall. De höga 

kraven medför att läget låser sig och en ond cirkel bildas; för att få förundersökningen 

återupptagen måste den tidigare tilltalade förebringa nytt material som sannolikt utgör 

grund för resning, men för att förebringa sådant material behöver den tidigare tilltalade 

vanligen hjälp från ett rättsligt biträde och ett sådant förordnas vanligen inte förrän 

förundersökningen återupptagits eller förrän det har visats att det finns möjlighet att 

besluta att återuppta den.152 Den onda cirkeln kan brytas genom att resningsdomstolen 

förelägger åklagare att vidta utredningsåtgärder, att resningsdomstolen bedömer att det 

föreligger synnerliga skäl att förordna en offentlig försvarare eller att den tidigare 

tilltalade anlitar en privat försvarare. Emellertid är det mycket ovanligt att förelägganden 

om utredningsåtgärder sker och att offentliga försvarare förordnas med anledning av att 

det finns synnerliga skäl. Dessutom har den tidigare tilltalade vanligen inte de 

ekonomiska resurser som krävs för att betala för en försvarare som inte vill eller har 

möjlighet att arbeta pro bono. Därmed står den onda cirkeln i de flesta fall intakt och den 

tidigare tilltalade måste själv försöka få fram relevant material. 

Med anledning av den onda cirkeln bedömer jag att förändringar måste genomföras, 

både vad avser möjligheten att få förundersökningen återupptagen och möjligheten att få 

ett rättsligt biträde i resningsärenden. Det förstnämnda behandlas i det följande avsnittet, 

medan förändringar kring möjligheten att få ett rättsligt biträde diskuteras i kapitel 11.  

                                                
151 Detta har exempelvis Hovrätten för Övre Norrland framhållit i sitt remissyttrande över SOU 2009:98,  
     dnr 2010/0505. 
152 Det är viktigt att notera att en offentlig försvarare även kan förordnas om det finns synnerliga skäl  
     enligt 21 kap. 3b § 1 st. 2 p. RB. Det är emellertid ovanligt att en offentlig försvarare förordnas med  
     anledning av att det föreligger synnerliga skäl, eftersom bestämmelsen är tänkt att tillämpas restriktivt  
     och bestämmelsen ska ses som ett undantag till 21 kap. 3b § 1 st. 1 p. RB. Möjligheten att få en  
     offentlig försvarare med anledning av att synnerliga skäl föreligger kan således nästintill helt bortses  
     ifrån. Detta behandlas mer i avsnitt 11.2. 
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10.3 Förslag: Införa ett tillägg till 58 kap. 6a § 1 st. RB 
Ett sätt att bryta den onda cirkeln är sänka kraven i 58 kap. 6a § RB så att tidigare tilltalade 

lättare kan uppfylla dem utan hjälp från ett rättsligt biträde. Frågan är hur en sådan 

sänkning ska kunna åstadkommas och vilka konsekvenser det skulle få? 

Vad beträffar sannolikhetskravet förespråkade JO i sitt remissyttrande att kravet skulle 

sänkas till ett krav på antagligt eller kan antas.153 Närmare bestämt anfördes att 

bestämmelsen skulle utformas på ett sådant sätt att förundersökningen ska återupptas om 

det är mer troligt att det nya materialet, om det bekräftas, leder till att en ansökan om 

resning beviljas än att den avslås. Regeringen fann att en sådan ”överviktsprincip” skulle 

innebära ett för lågt krav.154 Jag delar regeringens uppfattning om att antagligt eller kan 

antas är ett för lågt ställt krav. Detta med anledning av att förundersökningar då skulle 

kunna återupptas trots att det inte behöver föreligga starka skäl för det. Emellertid anser 

jag att sannolikhetskravet är för högt ställt. Det finns inget mellanläge mellan ett krav på 

antagligt/kan antas och ett sannolikhetskrav, varför är det inte möjligt att sänka 

sannolikhetskravet utan att riskera att det blir alltför lågt. Mitt förslag är således att 

sannolikhetskravet får kvarstå och fungera som huvudregel, men att det införs ett tillägg 

till 58 kap. 6a § 1 st. RB som innebär att förundersökningen kan återupptas om det 

föreligger synnerliga skäl.155 Tillägget skulle kunna inspireras av andra bestämmelser i 

resningsförfarandet som innehåller ett krav synnerliga skäl, exempelvis 21 kap. 3b § 1 st. 

2 p. RB och tilläggsregeln i 58 kap. 2 § 4 p. RB. Inspiration kan med fördel hämtas från 

den sistnämnda bestämmelsen på så sätt att tillägget till 58 kap. 6a § 1 st. RB begränsas 

till att framförallt omfatta fall där den tidigare tilltalade dömts för ett allvarligt brott.156 

Det är värt att diskutera huruvida tillägget bör innehålla ett nyhetskrav eller inte. Enligt 

min mening är nyhetskravet nära sammankopplat med sannolikhetskravet, med anledning 

av att material som inte uppfyller nyhetskravet inte sannolikt utgör grund för resning. Det 

går därför inte ta bort nyhetskravet ur huvudregeln i 58 kap. 6a § 1 st. RB. Däremot kan 

det vara motiverat att tillägget till 58 kap. 6a § 1 st. RB skulle sakna ett nyhetskrav, 

eftersom tillägget framförallt skulle rikta sig till allvarliga brott och de är ofta väldigt 

komplicerade. När det är fråga om komplicerade fall är det svårt att veta vad som utgör 

nytt material innan utredningsåtgärder har vidtagits, utan först när tvivelaktiga eller 

                                                
153 JO:s remissyttrande över SOU 2009:98, dnr 801–2010. 
154 Prop. 2011/12:156, s. 30. 
155 Jag vill rikta ett tack till min handledare Minna Gräns som föreslog detta tillägg. 
156 Jmf vad som beskrivits i kapitel 3 om tilläggsregeln. 
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mindre sannolika förhållanden har granskats kan sådant nytt material uppkomma.157 Det 

är särskilt viktigt att domen är korrekt i allvarliga brottmål och om det finns tvivel om 

domens riktighet, fastän det inte har framkommit några nya omständigheter eller nya 

bevis, anser jag att det är motiverat att vidta nödvändiga utredningsåtgärder för att 

undersöka om något fel har begåtts. Ytterligare ett argument som talar för att tillägget ska 

sakna ett nyhetskrav är att när det är fråga om allvarliga brottmål är det vanligt att resning 

blir aktuellt under tiden som den tidigare tilltalade är frihetsberövad och dennes 

möjligheter att vidta utredningsåtgärder för att finna nytt material är då starkt begränsade. 

Genom att inte ha ett nyhetskrav skulle således material som tidigare har förebringats och 

bedömts felaktigt i den ordinarie processen kunna åberopas som stöd för att utrednings-

åtgärder ska vidtas, och utredningsåtgärderna skulle syfta till att finna nytt material som 

kan föranleda resning. 

Risken med att inte ha något nyhetskrav i tillägget är att det kan bli fråga om ett 

”fiskande” efter resningsmaterial. Denna risk går inte att helt komma ifrån, men den kan 

minska genom att det uppställs ett krav på att den tidigare tilltalade måste framföra 

konkretiserade påståenden om felaktigheter i den ordinarie processen för att 

förundersökningen ska återupptas.158 Det är nämligen betydligt enklare för enskilda att 

belysa felaktigheter i den ordinarie processen än att finna nytt material, vilket stöds av att 

de intervjuade advokaterna framhållit att tidigare tilltalade vanligen är duktiga på att veta 

och belysa var felen har begåtts.  

Ett argument emot att tillägget inte ska innehålla ett nyhetskrav är att det skulle kunna 

medföra att målsäganden och vittnen kan besväras med utredningsåtgärder utan att det 

finns starka skäl för det. Dock borde framförallt målsäganden ha ett intresse av att det är 

rätt person som fällts för brottet, och om tvivel uppkommer om domens riktighet kan det 

därför vara motiverat att besvära målsäganden med utredningsåtgärder. Således är inte 

detta argument enligt min mening tillräckligt starkt för att det måste finnas ett nyhetskrav 

i det föreslagna tillägget till 58 kap. 6a § 1 st. RB. 

Tillägget skulle medföra en ökning av möjligheten för domstolen att förelägga 

åklagare att vidta utredningsåtgärder enligt 58 kap. 6b § RB. Detta är inte nödvändigtvis 

vara negativt, eftersom det skulle kunna öka domstolarnas möjligheter att göra väl 

                                                
157 Sveriges advokatsamfunds remissyttrande över SOU 2009:98, dnr R-2010/0190. 
158 För att kunna bedöma om påståendet är tillräckligt konkretiserat kan ledning hämtas från  
     konkretiseringskravet som beskrivits i avsnitt 5.2.2. 
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avvägda bedömningar i resningsärenden. Emellertid måste förelägganden fortfarande ske 

med försiktighet eftersom det fortfarande är åklagaren och inte domstolen som ansvarar 

för den brottsutredande verksamheten, och tillägget skulle enbart medföra en viss ökning 

av antalet förelägganden.159  

En sänkning av kraven för att återuppta förundersökningen kan leda till en konflikt 

med orubblighetsprincipen.160 Emellertid har JO framhållit att orubblighetsprincipen inte 

utgör ett hinder för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att undersöka om det 

finns anledning att angripa en lagakraftvunnen fällande brottmålsdom, eftersom syftet 

med att återuppta förundersökningen är att utreda om det finns skäl att låta orubblighets-

principen ge vika.161 Orubblighetsprincipen är tänkt att bidra till ett upprätthållande av 

förtroendet för rättsväsendet, men om tidigare tilltalade har en ytterst begränsad möjlighet 

att få utredningsåtgärder utförda borde förtroendet för rättsväsendet minska. En ökad 

möjlighet att återuppta förundersökning kan istället öka förtroendet, eftersom 

rättssäkerheten i resningsärenden skulle öka. Därtill är kraven för att bevilja resning 

desamma och orubblighetsprincipen starka ställning sänks inte i detta avseende. Således 

borde inte en eventuell konflikt med orubblighetsprincipen vara ett skäl att inte sänka 

kraven i 58 kap. 6a § 1 st. RB genom att införa ovannämnda tillägg. 

Sammanfattningsvis anser jag att ett tillägg till 58 kap. 6a § 1 st. RB bör göras. 

Tillägget skulle kunna utformas så att förundersökningen ska återupptas om det med 

hänsyn till vad som åberopas och vad som i övrigt framkommer föreligger synnerliga skäl 

att vidta utredningsåtgärder. Tillägget skulle förslagsvis kunna tillämpas när den tidigare 

tilltalade är dömd för ett allvarligt brott, är frihetsberövad och när denne har lyckats visa 

att den ordinarie förundersökningen brister i sin robusthet eller att domen på något annat 

sätt innehåller felaktigheter eller tvivelaktigheter som kräver ytterligare utrednings-

åtgärder. I övrigt anser jag att det ska kunna göras bedömningar i varje enskilt fall om det 

föreligger synnerliga skäl att återuppta förundersökningen. 

 

                                                
159 Notera emellertid att jag i avsnitt 10.5 föreslår att ansvaret för återupptagande av förundersökningar  
     ska flyttas från åklagarväsendet till ett fristående organ. I sådana fall kanske inte samma försiktighet  
     måste iakttas för att förelägganden ska kunna ske.  
160 SOU 2009:98, s. 12.  
161 JO:s remissyttrande över SOU 2009:98, dnr 801–2010. 
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10.4 Lämpligheten i att den tidigare tilltalade måste vända sig till 
åklagarväsendet för att få hjälp  

Så som gällande rätt nu ser ut är den tidigare tilltalade hänvisad att vända sig till det 

åklagarväsende som fått honom eller henne dömd för att be om utredningsåtgärder som 

kan leda till att domen i det mål som åklagaren drivit med framgång visar sig felaktig. JK 

har i rapporten Felaktigt dömda framhållit att detta förfarande har hindrat tidigare 

tilltalade från att få rättvisa.162 Även om förfarandet från tid till annan har visat sig fungera 

är ordningen bakvänd, eftersom åklagaren i målet och riksåklagaren ska bevaka de 

intressen som hör samman med ett lagakraftvunnet avgörandes orubblighet.163 

Åklagarsidan har därmed en partsställning i resningsförfarandet och den tidigare tilltalade 

bör inte vara hänvisad att vända sig till sin motpart med en önskan om att en ny prövning 

ska göras.164 Liknande invändningar har framförts av Sveriges advokatsamfund.165 Vid 

bedömningen av om förundersökningen ska återupptas måste åklagaren vara objektiv,166 

men med anledning av att åklagaren senare i resningsförfarandet ska agera den tidigare 

tilltalades motpart kan det vara svårt att förhålla sig objektiv.167 

Ytterligare en omständighet som talar emot att den tidigare tilltalade ska vara hänvisad 

att vända sig till åklagarväsendet är enligt JK att åklagarväsendet inte längre är en lika 

tydlig hierarkisk organisation som tidigare. Förut fanns flera myndighetsnivåer och 

riksåklagaren hade en mer fristående roll, men i dag är åklagarväsendet organiserat i 

Åklagarmyndigheten där riksåklagaren är chef.168 Med tanke på riksåklagarens chefsroll, 

och att denne enligt 7 kap. 2 § 1 st. RB har ansvar för Åklagarmyndigheten, finns det 

enligt min mening en risk för att riksåklagaren har blivit mindre benägen att framhålla att 

resning ska beviljas eller att förundersökningen ska återupptas, eftersom varje gång det 

görs medges att misstag har begåtts inom Åklagarmyndigheten. 

För de fall förundersökningen återupptas görs en bedömning av om det är den åklagare 

och de poliser som varit delaktiga och haft ansvar för förundersökningen i det ordinarie 

förfarandet som ska utföra utredningsåtgärderna. Exempelvis är det nödvändigt att de 

                                                
162 Felaktigt dömda, rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt, s. 494. 
163 A.st. 
164 A.st. 
165 Sveriges advokatsamfunds remissyttrande över SOU 2009:98, dnr R-2010/0190. 
166 JO 2001/02 s. 69 och JO 2007/08 s. 87. 
167 Se exempelvis JO 2007/08 s. 87.  
168 Felaktigt dömda, rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt, s. 494 not 29. Detta ändrades genom  
     införandet av Åklagarförordningen (2004:1265). 



  47  

tidigare utredarna utför utredningsåtgärderna om det är fråga om en mycket omfattande 

utredning som andra utredare som inte är insatta i ärendet kan ha svårt att få en nödvändig 

överblick över.169 Det finns emellertid ett problem med att det är de tidigare utredarna 

som ska utföra de kompletterande utredningsåtgärderna, vilket består i att utredarna kan 

vara motvilliga att kritisera sitt eget arbete och därmed förhålla sig objektiva till ärendet 

trots den objektivitetsplikt som råder enligt 1 kap. 9 § RF och 23 kap. 4 § 1 st. RB. 

Svårigheten i att hålla sig objektiv kan vara omedveten, särskilt om utredarna påverkas 

av det psykologiska fenomenet konfirmeringsbias. Konfirmeringsbias innebär att 

sökandet eller tolkningen av bevis sker på ett sätt som är partiskt i förhållande till 

existerande övertygelser, förväntningar eller hypoteser, exempelvis att den misstänkte är 

skyldig.170 Konfirmeringsbias medför att sökandet av material som talar för hypotesen 

görs på bekostnad av sådant som talar emot hypotesen och om motsägande information 

hittas så tolkas den på ett sätt som inte hotar hypotesen.171 Det kan tänkas att om det är 

samma utredare som får i uppdrag att utföra utredningsåtgärder efter att förunder-

sökningen har återupptagits kan de fortfarande påverkas av konfirmeringsbias, med 

resultatet att det blir problematiskt för dem att försöka finna argument som talar för att 

den tidigare tilltalade är oskyldig. Även det faktum att det är förundersökningen mot den 

tidigare tilltalade som återupptas ökar problematiken, eftersom det som ska utredas är 

huruvida förundersökningen har varit felaktigt inriktad och inte att fortsätta utreda det 

ursprungliga brottet.172  

Att det är förundersökningen mot den tidigare tilltalade som återupptas, att åklagaren 

i ett senare skede kommer att agera motpart till den tidigare tilltalade samt att det kan 

vara samma utredare som ansvarar för förundersökningen när den har återupptagits, kan 

resultera i att utredningsåtgärder bedöms vara onödiga eller att de utredningsåtgärder som 

vidtas är bristfälliga. I förlängningen kan det resultera i att den resningssökande inte 

lyckas uppfylla sin bevis- och utredningsbörda och den felaktiga domen kommer att stå 

fast.173 Det är således inte lämpligt att den tidigare tilltalade måste vända sig till åklagar-

väsendet för att få hjälp, utan förändringar måste genomföras. 

                                                
169 Informationen erhölls över mail från Göran Hellstrand, överåklagare för handläggning av  
     resningsärenden, den 29 januari. 
170 Nickerson, Confirmation Bias: A Ubiquitos Phenomenon in Many Guises, s. 175. 
171 A.a. s. 175 f. 
172 Felaktigt dömda, rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt, s. 456 och s. 494.  
173 A.a. s. 456. 
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10.5 Förslag: Flytta ansvaret för återupptagande av förundersökning 
och utförandet av utredningsåtgärder till en resningskommission 

Det har under många år diskuterats huruvida en fristående resningskommission bör 

införas i Sverige. Exempelvis föreslog JK efter rapporten Felaktigt dömda att regeringen 

skulle utreda frågan och även Sveriges advokatsamfund och JO har framfört liknande 

åsikter.174 Därtill framhöll advokaterna A och C i den kvalitativa undersökningen att en 

fristående resningskommission bör införas i Sverige. Med anledning av att jag inte anser 

att det är lämpligt att åklagarväsendet ansvarar för återupptagande av förundersökning 

och utförandet av utredningsåtgärder enligt de argument som presenterats i avsnitt 10.4, 

samt att det föreslagna tillägget till 58 kap. 6a § 1 st. RB säkerligen skulle medföra att 

fler begär att få förundersökningen återupptagen och att arbetsbelastningen för åklagarna 

skulle öka så att de inte får lika mycket tid att ägna sig åt sina huvudsakliga uppgifter, 

ansluter jag mig till åsikten om att en fristående resningskommission bör införas i Sverige. 

 Inspiration till en fristående resningskommission hämtas ofta från Norge som införde 

en sådan resningskommission år 2004. Den norska resningskommissionen heter 

Gjenopptakelseskommisjonen och är enligt 395 § 4 st. lov om rettergangsmåten i 

straffesaker (strpl) ett fristående förvaltningsorgan som inte kan instrueras i sin 

myndighetsutövning. Enligt 398 § strpl har kommissionen en utredningsplikt som innebär 

att kommissionen självständigt kan vidta utredningsåtgärder för att se till att det går att 

fatta ett välgrundat beslut om resning. Den svenska resningskommissionen skulle enligt 

min mening kunna ha en sådan utredningsplikt och den skulle även ha i uppgift att besluta 

i frågor om återupptagande av förundersökning. En sådan utformning skulle öka 

rättssäkerheten i resningsärenden avsevärt eftersom en fristående resningskommission 

inte skulle ha något intresse av att försvara den tidigare domen och förfarandet kring den, 

inte agera motpart i ett senare skede i resningsförfarandet och den skulle inte ha varit 

delaktig i den tidigare utredningen med riskerna som är knutna till det.175 Visserligen kan 

det vara besvärligt och tidskrävande att personer som inte är insatta i ett ärende ska 

behöva utföra utredningsåtgärder i ärendet, men jag anser att det skulle öka sannolikheten 

för att åtgärderna utförs på ett objektivt sätt. 

                                                
174 JK:s skrivelse till justitieministern, dnr 5953-06-22, s. 222, Sveriges advokatsamfunds remissyttrande  
      över SOU 2009:98, dnr R-2010/0190 samt JO 2007/08 s. 87. 
175 Se avsnitt 10.4. 
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 För att kunna utföra uppgifterna på ett fullgott sätt skulle kommissionen behöva bestå 

av personer med kunskap om de frågor som kan uppkomma. Advokat A föreslog att 

kommissionen exempelvis skulle kunna bestå av domare, försvarsadvokater, åklagare, 

kriminaltekniker, rättsläkare och andra som har insyn i brottmålsproblematiken och att 

vid behov skulle enskilda experter kunna tas in. Jag delar denna uppfattning, men anser 

också att poliser eller före detta poliser ska ingå i resningskommissionen eftersom de har 

stor erfarenhet av att vidta utredningsåtgärder. 

 Det kan framföras processekonomiska argument emot att inrätta en fristående 

resningskommission i Sverige. Det är oundvikligt att införandet skulle behöva finansieras 

med statliga medel, men själva driftkostnaderna skulle inte nödvändigtvis behöva bli 

högre än i dagsläget.176 Detta med anledning av att de resurser som lagts på 

åklagarväsendet för att handlägga ärenden om återupptagande av förundersökning skulle 

överflyttas till resningskommissionen, och det skulle därför inte vara fråga om en ökning 

av antalet resurser utan endast en omstrukturering av de befintliga resurserna. De ökade 

kostnaderna skulle istället kunna bestå i att om det blir lättare att få förundersökningen 

återupptagen kommer mer resurser att krävas för att handlägga ärendena och utföra 

utredningsåtgärder. Dessa ökade kostnader anser jag emellertid är ett lågt pris att betala i 

utbyte mot att felaktigt dömda får en rimlig chans att få utredningsåtgärder vidtagna för 

att i förlängningen kunna få resning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
176 Jmf vad som anfördes om detta i Ot. prp. nr 70 (2000–2001), s. 84. 
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11 Utvärderingen av rätten till rättsligt biträde i 
resningsärenden 

11.1 Tidigare tilltalades behov av ett rättsligt biträde 
Att ha ett rättsligt biträde vid sin sida i det ordinarie förfarandet är enligt Ekelöf av mycket 

större betydelse för den enskildes trygghet än att åklagaren har en objektivitetsplikt och 

att rätten har en utredningsskyldighet, vilket beror på att försvararen helt kan koncentrera 

sig på att tillvarata den tilltalades intressen.177 Även om det sagda hänvisar till det 

ordinarie förfarandet anser jag att det har lika stor, om inte ännu större, betydelse i 

resningsförfarandet. Detta med anledning av att i resningsärenden saknar resnings-

domstolen en utredningsskyldighet och en resningsansökan som innehåller brister kan 

inte avhjälpas med domstolens hjälp utan den måste avvisas eller avslås. Dessutom är 

domstolens möjlighet att bedriva materiell processledning i resningsärenden begränsad 

till att endast omfatta en möjlighet för domstolen att förelägga åklagaren att vidta en 

utredningsåtgärd enligt 58 kap. 6b § RB och det är sällan sådana förelägganden görs. 

Vanligen vänder sig den tidigare tilltalad till en advokat i ett tidigt skede, långt innan 

det är aktuellt med ett återupptagande av förundersökningen eller ett inlämnande av en 

resningsansökan. Detta kan bero på att den tidigare tilltalade saknar kunskaper om hur 

denne ska gå till väga och anser sig ha större möjlighet att skapa en framgångsrik 

resningsansökan eller begäran om att få förundersökningen återupptagen om denne får 

rättslig hjälp. I en studie som utförts av Lidén studerades 2 078 resningsansökningar till 

förmån för den tilltalade i brottmål från år 2010 till år 2014. Lidén fann att tidigare 

tilltalade utan ett rättsligt biträde stod för 72,24 % av alla resningsansökningar och att 

denna personkategori även stod för 76,24 % av de resningsansökningar som domstolen 

avslog.178 Statistiken pekar på att det är oerhört svårt att beviljas resning utan hjälp från 

ett rättsligt biträde, vilket är förenligt med de intervjuade advokaternas uppfattning om 

att det är svårt för tidigare tilltalade att själva lyckas få förundersökningen återupptagen 

eller resning beviljad.  

                                                
177 Ekelöf, Rättegång I, s. 74 och Ekelöf, Rättegång II, s. 90. 
178 Lidén, Felaktiga brottmålsdomar är rättsstatens Akilleshäl – en genomgång av 2 078  
     resningsansökningar, artikel i Dagens juridik. Notera att de så kallade ne bis in idem-målen som det  
     talades om i not 71 i denna uppsats inte är medräknade.  
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11.2 Utformningen av rätten till rättsligt biträde 
I den kvalitativa undersökningen framkom att det är ovanligt att offentliga försvarare 

förordnas i resningsärenden, vilket advokaterna gav olika förklaringar till. Den första var 

att 21 kap. 3b § RB endast har funnits i några år. Den andra var att det finns en oro för att 

förordnanden kan betraktas som ett ansvarslöst sätt att använda statens resurser på. Den 

tredje, och sista, förklaringen var att bestämmelsen är illa utformad.  

 Det faktum att 21 kap. 3b § RB funnits i över sex år anser jag är en så pass lång tid att 

bestämmelsen kan sägas ha nått sin fulla genomslagskraft. Argumentet att regleringen 

endast har funnits i några år anser jag därmed inte utgör en tillräckligt god förklaring till 

varför det är ovanligt att offentliga försvarare förordnas i resningsärenden. Däremot kan 

de två andra förklaringarna, att det finns en oro för att använda statens resurser på ett 

ansvarslöst sätt och att bestämmelsen är illa utformad, förklara varför det är ovanligt att 

offentliga försvarare förordnas i resningsärenden. I förarbetet till 21 kap. 3b § RB 

framhölls att det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv inte är rimligt att en offentlig 

försvarare mer eller mindre per automatik ska förordnas i resningssammanhang enbart på 

grund av att en tidigare tilltalad begär det eller uppger sig ha för avsikt att ansöka om 

resning.179 Regeringen gjorde därför, som tidigare nämnts, en avvägning mellan den 

tidigare tilltalades rättssäkerhetsintresse och intresset av att statens resurser används på 

ett ansvarsfullt sätt. Resultatet blev att ett rättsligt biträde ska förordnas först när 

åklagaren beslutat att återuppta förundersökningen eller när det finns möjlighet att besluta 

att återuppta den enligt 21 kap. 3b § 1 st. 1 p. RB eller om det annars finns synnerliga skäl 

enligt 21 kap. 3b § 1 st. 2 p. RB.  

Jag anser att det är lämpligt att rätten till rättsligt biträde till stor del ska vara beroende 

av om förundersökningen återupptagits eftersom det då har konstaterats att det finns något 

som ett rättsligt biträde kan arbeta med. Det som är problematiskt är dock att kraven för 

att få förundersökningen återupptagen enligt nuvarande rätt är för höga och den tidigare 

tilltalade hamnar därför oundvikligen i den svårbrutna onda cirkeln. Om de ändringar som 

föreslagits i föregående kapitel genomförs skulle det bli lättare att få förundersökningen 

återupptagen, vilket i sin tur skulle leda till att rättsliga biträden kan förordnas oftare. Men 

även om det skulle bli lättare att få förundersökningen återupptagen kommer det att finnas 

tidigare tilltalade som inte når dit utan rättslig hjälp. I dagsläget kan ett rättsligt biträde 

                                                
179 Prop. 2011/12:156, s. 41. 
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endast förordnas i ett sådant tidigt skede om det föreligger synnerliga skäl enligt 21 kap. 

3b § 1 st. 2 p. RB, men bestämmelsen är tänkt att tillämpas restriktivt. Tanken är att 

förordnanden på grund av synnerliga skäl ska ske när det inför en ansökan om resning 

eller begäran om att förundersökningen ska återupptas krävs särskilda arbetsinsatser, 

såsom att det bakomliggande utredningsmaterialet är omfattande och innehåller 

komplicerade frågor. När det är fråga om allvarliga brott torde utredningsmaterialet 

emellertid alltid vara omfattande och, i vart fall för den tidigare tilltalade, innehålla 

komplicerade frågor. Även i sådana fall verkar det dock vara ovanligt att förordnanden 

sker,180 och det kan ifrågasättas varför. 

För att ett förordnande på grund av synnerliga skäl ska kunna ske krävs att det görs en 

framställan om att en offentlig försvarare ska förordnas som innehåller en beskrivning av 

vad det är för åtgärder som behöver vidtas och vari den särskilda problematiken ligger.181 

Kan det vara så att de framställningar som görs är bristfälliga och att det är förklaringen 

till varför det är ovanligt att offentliga försvarare förordnas? Nej, troligen inte eftersom 

advokat A och B i den kvalitativa undersökningen framhöll att enskilda själva kan ta fram 

väsentligt material och att de ofta vet var felen har begåtts. Det kan därför tänkas att 

tidigare tilltalade har goda möjligheter att i sin framställan framföra tillräckligt 

preciserade och utförliga beskrivningar om vad för åtgärder som behöver vidtas och vari 

problematiken ligger. Istället för bristande framställningar, är det mer troligt att det är 

bestämmelsens restriktivitet som utgör skälet till att få förordnanden sker. 

Utifrån det som har beskrivits ovan anser jag att avvägningen som skulle resultera i en 

bra balans mellan användandet av statens resurser och tidigare tilltalades rättssäkerhet i 

själva verket har resulterat i att det ekonomiska intresset ansetts väga tyngre än 

rättssäkerhetsintresset. Självklart är intresset av att statens resurser användas på ett 

ansvarsfullt sätt ett viktigt intresse, men jag anser att rättssäkerheten är ett betydligt 

viktigare intresse. Därför måste förändringar genomföras, framförallt vad gäller 21 kap. 

3b § 1 st. 2 p. RB. 

                                                
180 Se exempelvis fallet Kaj Linna där den privata försvararen förordnades som offentlig försvarare först  
     efter att resning beviljats av Högsta domstolen den 29 december 2016 i mål nr. Ö 5257–15, se dom av  
     hovrätten för Övre Norrland den 15 juni 2017 i mål nr B 1138–16. 
181 Prop. 2011/12:156, s. 44. 
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11.3 Bör kravet på synnerliga skäl i 21 kap. 3b § 1 st. 2 p. RB sänkas till 
ett krav på särskilda skäl? 

JO och Stockholms universitet har framhållit att kravet på synnerliga skäl i 21 kap. 3b § 

1 st. 2 p. RB medför en alltför restriktiv hållning och att en offentlig försvarare borde 

kunna förordnas i större utsträckning.182 Därtill uttryckte advokat A att det är extremt 

ovanligt att en offentlig försvarare förordnas med stöd av att det finns synnerliga skäl. Jag 

anser därför att det kan diskuteras huruvida kravet på synnerliga skäl bör sänkas till ett 

krav på särskilda skäl. Krav på särskilda skäl finns exempelvis i 21 kap. 3a § 2 st. 3 p. 

RB som gäller förordnanden av offentliga försvarare i det ordinarie förfarandet med 

hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden. Kravet på särskilda skäl fanns även 

vid förordnanden av rättshjälp i resningsärenden enligt det tidigare rättsläget.183 

Genom att sänka kravet skulle rätten till rättsligt biträde i resningsärenden närma sig 

regleringen i det ordinarie förfarandet. Ett argument som emellertid talar emot ett sådant 

närmande är att det inte är lika motiverat att förordna offentliga försvarare i resnings-

förfarandet som i det ordinarie förfarandet. I det ordinarie förfarandet förordnas offentliga 

försvarare i enlighet med 21 kap. 3a § RB, och bestämmelsens första stycke stadgar att 

en offentlig försvarare ska förordnas om den misstänkte är anhållen eller häktad och den 

misstänkte begär det. Därtill ska en offentlig försvarare förordnas på begäran av den 

misstänkte om det för brottet som den enskilde är misstänkt för inte kan utdömas 

lindrigare straff än fängelse i sex månader. När den misstänkte är frihetsberövad eller 

misstänkt för ett allvarligt brott presumeras det således vara nödvändigt att en offentlig 

försvarare förordnas.184 Presumtionen anser jag har ett nära samband med oskyldighets-

presumtionen som kommer till uttryck i artikel 6.2 EKMR. Artikeln stadgar att var och 

en som blivit anklagad för brott ska betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes 

skuld lagligen har fastställts. Efter att den tilltalade har blivit dömd och domen har vunnit 

laga kraft gäller inte längre oskyldighetspresumtionen och det finns i resningsärenden 

ingen presumtion om att den tidigare tilltalade behöver en offentlig försvarare. Istället ska 

en bedömning alltid göras av om en offentlig försvarare ska förordnas i resningsärenden. 

                                                
182 JO:s remissyttrande över SOU 2009:98, dnr 801–2010 och Stockholms universitets remissyttrande  
     över SOU 2009:98, dnr SU 302–0368–10. 
183 Rättshjälpsnämndens beslut den 30 mars 2009, dnr Ö 016–2009.  
184 Prop. 1983/84:23, s. 15. Om den misstänkte inte är frihetsberövad eller misstänkt för ett allvarligt brott  
     görs en behovsbedömning enligt 21 kap. 3b § 2 st. RB.  
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Det är förståeligt att det inte finns någon presumtion om att offentliga försvarare ska 

förordnas i resningsärenden eftersom den tidigare tilltalade kan ha haft en offentlig 

försvarare i det ordinarie förfarandet men ändå fällts i tre instanser. I de allra flesta fall är 

dessutom den lagakraftvunna domen korrekt och det är då inte motiverat att förordna en 

offentlig försvarare enbart för att den tidigare tilltalade vill ansöka om resning.185 Därför 

måste det i samtliga resningsärenden bedömas om offentliga försvarare ska förordnas och 

förordnanden bör ske mer restriktivt i resningsärenden än i det ordinarie förfarandet. För 

att denna skillnad ska vara tydlig anser jag att kravet på synnerliga skäl i 21 kap. 3b § 1 

st. 2 p. RB inte bör sänkas till ett krav på särskilda skäl. Istället måste någon annan 

förändring genomföras vad avser 21 kap. 3b § 1 st. 2 p. RB, vilket jag återkommer till i 

avsnitt 11.5.1. 

11.4 Beaktande av den tidigare tilltalades ekonomiska och personliga 
förhållanden 

Det är ovanligt att offentliga försvarare förordnas och när ett en sådan inte har förordnats 

kan den tidigare tilltalade själv behöva vidta åtgärder för att skapa en resningsansökan 

eller en begäran om att förundersökningen ska återupptas, vilket många gånger är svårt. 

Det är till och med i princip omöjligt för en tidigare tilltalad att vidta några utrednings-

åtgärder om denne är frihetsberövad, inte minst om dennes kontakter med omvärlden har 

begränsats genom 7 kap. fängelselagen (2010:610). Det faktum att den tidigare tilltalade 

är frihetsberövad kan ha en direkt inverkan på möjligheten att få resning och att få 

förundersökningen återupptagen, men ändå beaktas inte detta faktum vid bedömningen 

av om ett rättsligt biträde ska förordnas. Det anser jag är märkligt. 

För att få hjälp kan den tidigare tilltalade försöka övertala en journalist att utreda fallet. 

Precis som advokat C påpekat är journalister många gånger oerhört skickliga på att söka 

bevisning, och i många fall har det visat sig lönsamt att ta hjälp av en journalist i 

resningsärenden.186 Det är emellertid bättre att ha ett rättsligt biträde vid sin sida eftersom 

                                                
185 Det har dock genomförts studier som visar att antalet felaktiga domar säkerligen är fler än vad man  
     tidigare trott, se exempelvis Lidén, Gräns & Juslin, Self-Correlation of Wrongful Convictions: Is there  
     a “System-level” Confirmation Bias in the Swedish Legal System ́s Appeal Procedure for Criminal  
     Cases. Studien har sammanfattats av Lidén i Felaktiga brottmålsdomar är rättsstatens Akilleshäl – en  
     genomgång av 2 078 resningsansökningar, Dagens juridik. 
186 Som exempel kan nämnas att Kaj Linna friades av hovrätten för Övre Norrland den 15 juni 2017 i mål  
     nr. B 1138–16 efter att ha beviljats resning av Högsta domstolen den 29 december 2016 i mål nr.  
     Ö 5257–15. Den främsta anledningen till att Linna beviljades resning var att det så kallade  
     huvudvittnet tagit tillbaka stora delar av sin berättelse vid samtal med journalister från podcasten Spår.  
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biträdets juridiska kunskaper är stora och denne känner till de problem som kan 

uppkomma i resningsärenden. Således kan den tidigare tilltalade välja att anlita en privat 

försvarare. Anlitandet kräver dock att den tidigare tilltalade har de ekonomiska resurser 

som krävs för att betala för en privat försvarare som inte erbjuder sig att arbeta pro bono, 

och de resurserna saknar vanligen den tidigare tilltalade. Om den privata försvararen inte 

erbjuder sig att arbeta utan betalning blir således den tidigare tilltalades möjlighet att få 

hjälp beroende av dennes ekonomiska resurser, på så sätt att de som har en god ekonomi 

kan anlita en privat försvarare och chanserna för att få resning ökar. Nuvarande 

utformning leder, som advokat C uttryckte det, till att enskilda kan ha fog för att ansöka 

om resning men sakna de ekonomiska resurser som krävs för att göra det och deras 

felaktiga dom kommer att stå fast, vilket självfallet är en stor brist i regleringen. Det är 

enligt min mening oerhört märkligt att den tidigare tilltalades möjlighet att få hjälp till 

stor del ska vara beroende av dennes ekonomiska resurser eller övertalningsförmåga. 

Det är inte enbart ekonomiska förhållanden som inverkar på möjligheten att få rättslig 

hjälp, utan även personliga förhållanden såsom språkliga kunskaper, utbildning, IQ och 

kunskaper om det svenska rättssystemet kan ha stor inverkan. De uppräknade förhållan-

dena kan exempelvis medföra sådana svårigheter för den tidigare tilltalade att denne inte 

kan argumentera skriftligt på ett juridiskt korrekt sätt så att förundersökningen återupptas 

och ett rättsligt biträde förordnas. Förhållandena kan även medföra att den tidigare 

tilltalade inte lyckas göra en framställan om att en offentlig försvarare ska förordnas med 

anledning av att det föreligger synnerliga skäl.  

I det ordinarie förfarandet kan en offentlig försvarare förordnas om det föreligger 

särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden enligt 21 kap. 3a 

§ 2 st. 3 p. RB. Vid bedömningen av om en offentlig försvarare ska förordnas ska hänsyn 

bland annat tas till att utlänningar kan ha särskilda svårigheter att tillvarata sin rätt i 

huvudförhandlingar om de har bristande kunskaper i det svenska språket och om det 

svenska rättssystemet, och det kan därmed finnas skäl att förordna en offentlig försvarare 

för dem om inte problemen kan avhjälpas genom anlitande av en tolk.187 Det kan tänkas 

att nämnda förhållanden ska beaktas vid behovsbedömningen av om en offentlig 

försvarare ska förordnas i resningsärenden enligt 21 kap. 3b § 1 st. 1 st. RB eftersom den 

tidigare tilltalades personliga förhållanden där ska beaktas. Då måste emellertid den 

                                                
187 Se JuU 1983/84:7, s. 11 och NJA 1984 s. 435. 
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tidigare tilltalade ha kommit så långt att förundersökningen återupptagits eller att det finns 

möjlighet att besluta att återuppta den, vilket är svårt. Det kan även tänkas att 

förhållandena ska beaktas vid bedömningen av om det föreligger synnerliga skäl att 

förordna en offentlig försvarare, men jag har inte funnit något stöd för att detta verkligen 

sker. Det kan ifrågasättas hur stor vikt personliga förhållanden tillmäts vid förordnanden 

av offentliga försvarare i resningsärenden enligt 21 kap. 3b § 1 st. 1 p. RB, och det kan 

funderas över om personliga förhållanden bör kunna medföra att det anses föreligga 

synnerliga skäl enligt i 21 kap. 3b § 1 st. 2 p. RB. Detta diskuteras i nästa avsnitt. 

11.5 Förslag på förändringar som borde genomföras 
11.5.1 Utöka tillämpningsområdet av 21 kap. 3b § RB 
Jag anser att bedömningarna av när en offentlig försvarare ska förordnas i resnings-

ärenden borde vara generösare eftersom tidigare tilltalade vanligen är beroende av ett 

rättsligt biträde för att få förundersökningen återupptagen och för att få resning. 

Framförallt anser jag att ekonomiska och personliga förhållanden ska tillmätas större vikt 

vid bedömningen av om ett rättsligt biträde ska förordnas än vad som görs idag. Därtill 

anser jag att det faktum att en tidigare tilltalad är frihetsberövad bör beaktas vid 

bedömningen av om ett rättsligt biträde ska förordnas, eftersom frihetsberövanden kan ha 

en direkt inverkan på möjligheten att få förundersökningen återupptagen och att få 

resning. Det krävs inga lagändringar för att i större utsträckning beakta ekonomiska och 

personliga förhållanden likväl som om den tidigare tilltalade är frihetsberövad, utan det 

kan med fördel beaktas i behovsbedömningen i 21 kap. 3b § 1 st. 1 p. RB och vid 

bedömningen av om det finns synnerliga skäl enligt 21 kap. 3b § 1 st. 2 p. RB. 

 Om de uppräknade förhållandena beaktas i större omfattning kommer det att öka 

antalet förordnanden och därmed användandet av statens resurser. För att undvika att 

statens resurser används på ett ansvarslöst sätt måste enligt min mening 21 kap. 3b § 1 st. 

2 p. RB fortfarande ska vara avsedd att tillämpas när det inför en ansökan om resning 

eller begäran om att förundersökningen ska återupptas krävs särskilda arbetsinsatser. 

Sådana arbetsinsatser krävs framförallt när det är fråga om ett resningsärende avseende 

ett allvarligt brott, varför brottets beskaffenhet särskilt borde beaktas vid bedömningen 

av om ett förordnande ska ske. Vidare bör det fortfarande krävas att den tidigare tilltalade 

ska göra en framställan om offentlig försvarare, men större hänsyn måste tas till den 

tidigare tilltalades personliga förhållanden och förmåga att göra en sådan framställan. 



  57  

Det som skiljer mitt förslag från nuvarande gällande rätt är således att ekonomiska och 

personliga förhållanden likväl som det faktum att den tidigare tilltalad är frihetsberövad 

ska tillmätas större vikt vid bedömningen av om det finns ett behov av en offentlig 

försvarare och dessutom ska de kunna motivera att en offentlig försvarare förordnas på 

grund av synnerliga skäl. Enligt min mening torde det räcka med att någon av faktorerna 

föreligger i kombination med att det är fråga om ett allvarligt brott för att synnerliga skäl 

ska anses föreligga. Det måste emellertid vara möjligt att göra mer ingående bedömningar 

i varje enskilt fall för att bedöma om en offentlig försvarare ska förordnas med hänsyn 

till de nämnda förhållandena. Sammanfattningsvis behålls således utformningen av 21 

kap. 3b § RB, men dess tillämpningsområde utökas genom att fler faktorer ska inverka 

på bedömningen av om en offentlig försvarare ska förordnas. 

Det är även värt att tillägga att ökade möjligheter att förordna om offentliga försvarare 

skulle förbättra rättsläget för försvararna. Vanligen börjar försvararen som privat 

försvarare och arbetar pro bono med den överhängande risken att aldrig få betalt för sitt 

arbete. Genom att öka möjligheten att förordna om offentliga försvarare behöver inte 

privata försvarare arbeta utan betalning i lika hög utsträckning och de skulle kunna ägna 

mer tid åt resningsärendet, vilket även skulle förkorta den annars långa handläggnings-

tiden. 

11.5.2 Införa en resningskommission som kan vägleda den tidigare tilltalade och 
förordna offentliga försvarare 

I avsnitt 10.5 har det argumenterats för att en fristående resningskommission bör införas 

i Sverige som ska besluta i frågor om återupptagande av förundersökning och som 

dessutom kan utföra utredningsåtgärder. Det finns emellertid anledning att återigen rikta 

uppmärksamheten mot hur den fristående resningskommissionen i Norge fungerar. Enligt 

397 § 1 st. strpl har Gjenopptakelseskommisjonen en vägledningsplikt som bland annat 

innebär en skyldighet att förklara för den som ansöker om resning om och i så fall varför 

en resningsansökan är bristfällig.188 Denna vägledningsplikt har flera fördelar. Bland 

annat underlättar den för de tidigare tilltalade som inte har ett rättsligt biträde att få reda 

på vad som krävs för att få resning. Dessutom riskerar inte den tidigare tilltalade att lämna 

in sin resningsansökan till resningsdomstolen för tidigt med risken att nya omständigheter 

eller nya bevis förlorar sitt nyhetsvärde.  

                                                
188 Ot.prp. nr 70 (2000–2001), s. 56. 
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Ofta vänder sig en tidigare tilltalad till en advokat i ett tidigt skede, vilket kan bero på 

att denne saknar kunskap om hur resningsärenden ska bedrivas. Genom att inrätta en 

fristående resningskommission i Sverige med en likadan vägledningsplikt som 

Gjenopptakelseskommisjonen har, skulle behovet av ett rättsligt biträde i ett tidigt skede 

minska eftersom tidigare tilltalade skulle få information från resningskommissionen om 

vad som krävs för att få förundersökningen återupptagen och för att få resning. Dessutom 

skulle resningskommissionen kunna erbjuda den tidigare tilltalade en möjlighet att få 

hjälp med sin resningsansökan, vilket vore väldigt bra eftersom resningsdomstolarna 

enligt nuvarande rätt saknar en sådan möjlighet.189 

Den norska resningskommissionen har enligt 397 § 2 st. strpl en möjlighet att utse en 

offentlig försvarare för den tidigare tilltalade när särskilda skäl motiverar det. Om det 

införs en resningskommission i Sverige skulle den kunna överta rätten att förordna om 

offentliga försvarare i resningsärenden från resningsdomstolarna eftersom kommissionen 

skulle ha större möjlighet att kunna utreda huruvida ett behov av ett rättsligt biträde 

föreligger i det enskilda fallet. Därmed skulle resningsdomstolarnas arbetsbelastning 

minska och de skulle i högre grad kunna ägna sig åt att utföra sina huvudsakliga uppgifter, 

vilket skulle öka deras effektivisering. Bedömningen av om en offentlig försvarare ska 

förordnas ska dock fortfarande ske med hjälp av 21 kap. 3b § RB, men med de 

förändringar som ovan har föreslagits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
189 Se avsnitt 4.2.2 och 11.1. 
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12 Avslutning 
Sverige är en rättsstat som ska tillgodose medborgarnas rättstrygghet och rättssäkerhet. 

Med rättstrygghet avses att det ska finnas regler som skyddar medborgare från att utsätts 

för brott, medan rättssäkerheten bland annat innebär att medborgare ska skyddas från att 

oskyldigt dömas för brott. Rättstryggheten och rättssäkerheten ska väga lika tungt, men 

Frigell har framhållit att det tyvärr läggs mer resurser på säkra rättstryggheten än 

rättssäkerheten.190 Att det inte läggs så mycket resurser på att öka rättssäkerheten för att 

förebygga och rätta till felaktiga domar stöds av att samtliga advokater i den kvalitativa 

undersökningen framhöll att det finns ett motstånd hos lagstiftaren att ändra regler som 

rör resning. Förklaringarna till motståndet är flera. Det kan bero på att politiker anser att 

man inte vinner ”politiska popularitetspoäng” genom att argumentera för en ökad 

möjlighet till resning, att det finns en rädsla att göra det alltför lätt att få resning så att 

resningsärenden skulle ta för mycket tid och energi från domstolarna eller att motståndet 

helt enkelt är motiverat med hänsyn till orubblighetsprincipens starka ställning. 

 I denna framställning har det visats att det finns flera brister i bestämmelserna kring 

återupptagande av förundersökning och rätt till rättsligt biträde i resningsärenden som 

endast kan åtgärdas genom reformer. Jag är dock inte den första, och säkert inte den sista, 

som riktar kritik mot resningsreglering. Trots mycket kritik har några större förändringar 

inte gjorts. För att få lagstiftarna att inse att det är av stor vikt att felaktiga domar kan 

rättas till, kan följande uttalande av Lambertz belysas:  
 

”Så länge vi inte själva riskerar att drabbas av bristande rättssäkerhet är det inte så konstigt om vi 

tycker – som många gör – att problemet inte är att oskyldiga blir dömda utan istället att alltför få 

skyldiga blir det. Bristande effektivitet i brottsbekämpningen och därmed bristande trygghet är ett 

problem, detta råder inget tvivel om. Men den dag då man själv – eller kanske en son eller bror – såsom 

oskyldig drabbas av misstankar, då förstår man alldeles tydligt hur viktig även rättssäkerheten är. 

Blunda gärna och tänk efter.”191 

 

Därmed uppmanar jag lagstiftarna att blunda och tänka efter, för då skulle de säkert inse 

att det motstånd som finns till förändring måste övervinnas för att den rättssäkerhet som 

tidigare tilltalade kan förvänta sig och har rätt till i resningsärenden ska kunna tillgodoses.  

                                                
190 Frigell, Rätt till resning i en rättsstat, Advokaten, nr 2, 2013, årgång 79. 
191 Lambertz, Rättssäkerhet, Dagens nyheter.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
1 Generella frågor 
1.1 a) Kan du beskriva din yrkesroll som advokat? 
      b) Vilken inriktning har du? 
 
2 Ombud i resningsärenden 
2.1 a) Vad har du för erfarenhet av att vara ombud i resningsärenden? 
      b) Hur många resningsärenden har du varit ombud i, uppskattningsvis? 
 
2.2 Hur vanligt uppskattar du att det är med resningsärenden? 
 
2.3 Kan du berätta om något resningsärende som du har varit delaktig i? 
 
2.4 Hur har det sett ut för dig när du har blivit utsedd till ombud i ett resningsärende? 
 
2.5 a) Hur vanligt upplever du att det är att en offentlig försvarare förordnas i  
          resningsärenden? 
      b) Om ovanligt, vad kan det bero på? 
 
2.6 a) När i förfarandet är det vanligast att man förordnas som rättsligt ombud?  
      b) När kommer man in i processen, det vill säga inte förordnas utan börjar arbeta  
           med fallet? 
 
2.7 Tidigare fanns ingen lagstadgad möjlighet att förordna om en offentlig försvarare i  
      resningsärenden, utan en offentlig försvarare kunde endast förordnas i det ordinarie  
      förfarandet enligt 21 kap. 3 a § RB. Den enskilde kunde emellertid beviljas  
      rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619), men enligt praxis skulle tillämpningen  
      av rättshjälpslagen vara restriktiv. För att underlätta för den enskilde, som i  
      resningsärenden bär bevisbördan, lagfästes år 2013 en möjlighet att få en offentlig  
      försvarare i resningsärenden genom prop. 2011/12:156. Bestämmelsen finns nu i 21  
      kap. 3 b § RB.  
      a) Upplever du att rättsläget har förändrats beträffande rätten till ett rättsligt biträde i  
          och med införandet av denna bestämmelse? 
      b) Hur upplevde du rättsläget innan?  
 
2.8 Avsikten med införandet av lagregleringen om rätten till rättsligt ombud i  
      resningsärenden var att öka rättssäkerheten och förutsebarheten i resningsärenden    
      (se prop. 2011/12:156, s. 1). Hur väl anser du att dessa syften uppfylls genom  
      nuvarande reglering? 
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2.9 a) Vilka förutsättningar upplever du att enskilda har att själva ta fram och lägga  
          fram nytt material så att kraven för att återuppta förundersökningen eller bevilja  
          resning uppfylls? 
      b) Hur vanligt anser du att det är att enskilda klarar av detta utan hjälp från ett  
          rättsligt biträde? 
 
2.10 I regeringens proposition 2011/12:156, s. 41 uttalades att ”särskild restriktivitet bör  
      iakttas (när det gäller att förordna en offentlig försvarare) i skedet innan det går att  
      bedöma om det finns förutsättningar för att ansöka om resning eller återuppta en  
      förundersökning.” Det är emellertid i det tidiga skedet som den tidigare tilltalade     
      har att peka på nya omständigheter och bevis och ange vilken betydelse dessa har.  
      Vilka är dina tankar kring detta? 
 
2.11 a) När får man som rättsligt ombud i ett resningsärende betalt för sitt arbete? 
        b) Skiljer sig detta åt om man är privat försvarare eller offentlig försvarare? 
 
3 Om resningsförfarandet 
3.1 Hur tycker du att resningsförfarandets nuvarande utformning som helhet fungerar i  
      praktiken?  
 
3.2 a) Anser du att resning borde beviljas oftare? 
      b) Vad krävs, enligt din uppfattning, för att resning ska kunna beviljas oftare? 
 
3.3 Resningsförfarandet är huvudsakligen skriftligt, men rätten har en möjlighet att  
      använda muntligt förfarande för att till exempel höra nya vittnen. Det är dock sällan  
      detta muntliga förfarande tillämpas, vilket delvis kan förklaras av att resnings- 
      domstolen inte vill ålägga parterna kostnader eller andra besvär.  
      a) Hur upplever du att det skriftliga förfarandet fungerar?  
      b) Anser du att resningsförfarandet borde vara muntligt i större utsträckning?  
 
3.4 I 58 kap. 2 § RB framgår vad som krävs för att resning ska beviljas till förmån för  
      den tilltalade i brottmål. Hur upplever du att kraven fungerar i praktiken? 
 
4 Rättssäkerhet 
4.1 Vad betyder begreppet rättssäkerhet för dig?  
 
4.2 Anser du att enskildas rättssäkerhet tillgodoses genom nuvarande resningsreglering,  
      vad beträffar 
      a) dess utformning? 
      b) dess tillämpning? 
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4.3 Anser du att enskildas rättssäkerhet tillgodoses genom nuvarande reglering av rätten  
      till rättsligt ombud i resningsärenden, vad beträffar 
      a) dess utformning? 
      b) dess tillämpning? 
 
5 Reformer 
5.1 Felaktig bevisvärdering utgör enligt nuvarande reglering inte en grund för resning.  
      a) Anser du att felaktig bevisvärdering borde vara en resningsgrund?  
      b) Varför/varför inte? 
 
5.2 Det har diskuterats på flera håll om det bör inrättas ett fristående organ som utreder  
      och beslutar i resningsärenden liknande det som finns i Norge. Vad anser du om  
      detta? 
  
5.3 a) Anser du att det hos lagstiftaren finns ett motstånd kring att ändra  
           resningsförfarandet?  
      b) Om ja, vad anser du att detta motstånd beror på? 
 
5.4 Anser du att det finns några andra reformåtgärder som borde övervägas än de som  
      tidigare nämnts? 
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Bilaga 2 – Relevanta citat från intervjuerna 
 
I denna bilaga presenteras brottmålsadvokaternas svar på frågorna. Som nämnts tidigare 

har jag av etiska skäl valt att anonymisera brottmålsadvokaterna och i det följande 

benämns de advokat A, B och C. De fullständiga svaren på frågorna presenteras inte här 

eftersom de är väldigt långa, utan istället har relevanta citat valts ut. När jag skriver ”(…)” 

är det ett tecken på att svaret är längre än vad som här tas upp eller att svaret kommer från 

två uttalanden från den intervjuade som inte har skett i följd. När jag använder hårda 

parenteser innebär det att jag har gjort en viss ändring i uttalandet för att förtydliga vad 

den intervjuade åsyftade. Om exempelvis den intervjuade talade om tidigare tilltalade och 

benämnde dessa personer ”dem”, så har jag skrivit ”[tidigare tilltalade]” för att förtydliga. 

Slutligen kan det nämnas att vissa svar återkommer i flera frågor, vilket beror på att en 

av frågorna besvarades på ett sätt som även täckte en annan fråga varför den senare frågan 

inte kändes nödvändig att upprepa. 

  

1 Generella frågor 
Fråga 1.1 
a) och b) Kan du beskriva din yrkesroll som advokat och vilken inriktning du 
har?192 
Advokat A: ”Jag jobbar som försvarsadvokat. (…) Det är olika kan jag säga men normalt  
                     sett sysslar jag väldigt mycket med brott mot liv och hälsa.” 
 
Advokat B: “ Ja, det är en omfattande fråga. (…) Jag har i huvudsak brottmål.” 
 
Advokat C: ” Ja, det är en vid fråga. Jag sysslar med brottmål och ingenting annat.” 
 
2 Ombud i resningsärenden 
Fråga 2.1  
a) Vad har du för erfarenhet av att vara ombud i resningsärenden?  
Advokat A: ”Väldigt stor. Jag tror att jag är en av dem som har störst erfarenhet i Sverige  
                     på det.”  
 
Advokat B: ”Ja, det har jag ganska stor erfarenhet av. Jag har fått flera resningsärenden    
                     upp i Högsta domstolen gällande sexualbrottsmål.” 
 

                                                
192 Frågorna ställdes separat under intervjuerna, men presenteras här tillsammans. 
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Advokat C: ”Jag har från tid till annan också åtagit mig resningsärenden, med   
                       varierande framgång kan man väl säga.” 
 
b) Hur många resningsärenden har du varit ombud i, uppskattningsvis? 
Advokat A: ”Det är väldigt många. Ja, långt över tjugo, trettio.” 
 
Advokat B: ”Iblandad i, ja, säkert tio stycken. Alla har inte varit framgångsrika, men tio  
                     stycken tror jag.” 
 
Advokat C: ”Jag vet faktiskt inte det, men jag skulle väl gissa på ett tjugotal kanske.” 
 
Fråga 2.2 
Hur vanligt uppskattar du att det är med resningsärenden? 
Advokat A: ”Det är inte sådär jättevanligt förekommande för den normale advokaten.  
                      Utan det är någonting som ett antal advokater sysslar med lite mer  
                      regelmässigt. Sedan finns det väl andra advokater som i sitt yrkes- 
                      verksamma liv kommer i kontakt med ansökan om resning, det tror jag, men  
                      det är inte någonting som är jättevanligt förekommande i den normala  
                      verksamheten för den normale försvarsadvokaten.” 
 
Advokat B: ”Det är inte alls vanligt. Det är väldigt sällsynt.”  
 
Advokat C: ”Det är relativt vanligt, det är svårt att säga. (…) Det är inte vanligt… det är  
                      inte jättevanligt men det är ganska vanligt.” 
 
Fråga 2.3 
Kan du berätta om något resningsärende som du har varit delaktig i ? 
Svaren på denna fråga utelämnas här eftersom det avslöjar identiteten på de intervjuade. 
 
Fråga 2.4 
Hur har det sett ut för dig när du har blivit utsedd till ombud i ett resningsärende? 
Advokat A: ”För egen del i vart fall så är det [de tidigare tilltalade] som vill att jag ska  
                      bli det. (…) Jag har aldrig fått något brevärende via domstol eller sådär.  
                      Jag har fått det via tv någon gång (…). Sen är det helt enkelt via klienter.  
                       (…) Och det vanligaste är nog, i de flesta fall i alla fall, att det är gamla  
                      klienter som kommer.” 
 
Advokat B: ”Om man har haft målet från tingsrätt, hovrätt och Högsta domstol, då kan  
                      man ju vara den ursprungliga försvararen. (…) Och sen när man har haft  
                      ett sånt här ärende då har det blivit omskrivet i media och då har andra  
                      hört av sig. (…) De här som jag har haft har varit privata försvar.” 
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Advokat C: ”Ja, i alla ärenden som jag har haft så är det den dömde själv som har  
                      kontaktat mig. (…) Det är utan tvekan absolut vanligast att personer som  
                      är dömda kontaktar advokater för att få hjälp. (…) Att rätten bara sådär  
                      rakt av förordnar någon, det har jag knappt hört talas om. Det skulle  
                      innebära att någon själv söker resning och kommer så långt att  
                      riksåklagaren blir intresserad av det. (…) Och någon gång så har jag också  
                      varit med om att jag har blivit kontaktad av något mediaföretag (…).” 
 
Fråga 2.5 
a) Hur vanligt upplever du att det är att en offentlig försvarare förordnas i 
resningsärenden? 
Advokat A: ”Det är ganska ovanligt att man blir det (…).” 
 
Advokat B: ”Jag tror att det vanligaste hittills har varit att man har en privat  
                        försvarare.”  
 
Advokat C: ”Det är inte vanligt”.  
 
b) Om ovanligt, vad kan det bero på? 
Advokat A: ”Jag tror att det handlar om att man inte vill slösa statens resurser. Och det  
                      är väl rätt. Någonstans kan jag väl köpa det, för om det inte finns skäl att  
                      jobba vidare, varför ska man förordna en offentlig försvarare då?” 
 
Advokat B: ”Jag tror att det vanligaste hittills har varit att man har en privat försvarare,  
                      med hänsyn till att [den nya regleringen] endast har funnits en så kort tid.” 
 
Advokat C: ”Lagen. (…) Man kan ju säga att det är ett problem i systemet att människor  
                     kan ha fog för att söka resning, men egentligen inte ha råd. Och det är ju ett  
                     konstigt system egentligen som ska bygga på att man måste ha råd. Å andra  
                     sidan, när en dom har vunnit laga kraft så har den ju det och man kan inte  
                     ha ett system där man utser nya försvarare hela tiden, det går ju inte heller.  
                     (…) Men reglerna för att få en offentlig försvarare är komplicerade för  
                     det räcker ju inte med att du säger att du är oskyldig och så skriva några  
                     rader om det så får du en försvarare, det skulle inte samhället kunna stå  
                     för.” 
 
Fråga 2.6 
a) När i förfarandet är det vanligast att man förordnas som rättsligt ombud? 
Advokat A: ”Det är ganska ovanligt att man blir det (…). Men när man väl blir det så är  
                     det när Högsta domstolen tycker att man har så mycket på fötterna att [en  
                     försvarare] har fog för att jobba med betalning. Det brukar ofta vara en bit  
                     in. Så det har oftast gått en stund faktiskt, man har lagt in mycket tid på  
                     det. Oftast.” 
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Advokat B: ”Man måste visa att det finns skäl för att få resning innan man blir förordnad.  
                     (…) När [den tidigare tilltalade] har beviljats resning, då blir man ju  
                     förordnad direkt.” 
 
Advokat C: ”Det är sent som man har möjlighet att bli förordnad. (…) Jag vågar nästan  
                      säga att det verkar vara på det sättet att det i de fall där [ett förordnande]  
                      sker, så är det kompletterande åtgärder som ska vidtas, förhör eller annat,  
                      där man ser att det finns arbetsuppgifter för en försvarare att vidta och i de  
                      fallen så förordnar man en försvarare.” 
 
b) När kommer man in i processen, det vill säga inte förordnas utan börjar arbeta 
med fallet? 
Advokat A: ”[Som privat försvarare] är man med från början och gör jobbet själv. Det  
                      kan hända någon gång att någon har gjort lite förarbete själv och skrivit  
                      till RÅ, och RÅ bestämmer sig för att återuppta förundersökningen och  
                      frågar om [den tidigare tilltalade] vill ha någon särskild advokat eller om  
                      det bara ska förordnas någon. Men ofta så kommer det människor till oss  
                      långt innan och ber om hjälp för att kunna komma dit ens.” 
 
Advokat B: ”Ja, det brukar antingen vara när klienten sitter i fängelse eller om han  
                      fortfarande inte avtjänar något straff, men att man tycker att man är  
                      missnöjd med sin försvarare och att den inte har gjort tillräckligt eller att  
                      man de facto har blivit feldömd.” 
 
Advokat C: ”Det vanligaste egentligen är nog att folk ringer och säger att ’jag är  
                       felaktigt dömd kan du hjälpa mig?’ (…) så som privat försvarare kommer  
                      man in ganska tidigt.” 
 
Fråga 2.7 
Tidigare fanns ingen lagstadgad möjlighet att förordna om en offentlig försvarare i 
resningsärenden, utan en offentlig försvarare kunde endast förordnas i det 
ordinarie förfarandet enligt 21 kap. 3a § RB. Den enskilde kunde emellertid beviljas 
rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619), men enligt praxis skulle 
tillämpningen av rättshjälpslagen vara restriktiv. För att underlätta för den 
enskilde, som i resningsärenden bär bevisbördan, lagfästes år 2013 en möjlighet att 
få en offentlig försvarare i resningsärenden genom prop. 2011/12:156. 
Bestämmelsen finns nu i 21 kap. 3b § RB. 
a) Upplever du att rättsläget har förändrats beträffande rätten till ett rättsligt 
ombud i och med införandet av denna bestämmelse? 
Advokat A: ”Om du får ett återupptagande av förundersökningen, och låt oss vara  
                        ärliga, det är lättare att få RÅ att återuppta en del av förundersökningen,  
                        alltså att utföra en viss åtgärd, än att få Högsta domstolen att bevilja  
                        resning, det kan jag säga direkt. Så att i så motto har det förändrats  
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                        litegrann till den misstänktes fördel så att man kanske kan få viktiga  
                        åtgärder utförda nu och få ett betalt försvar. Men då ska man ju samtidigt  
                        veta det att för att få RÅ att återuppta en förundersökning i viss del krävs  
                        förarbete. Och det var likadant innan när man begärde rättshjälp när man  
                        ansöker om resning. Då måste man ju visa HD att man har så mycket på  
                        fötterna att det finns fog för det.” 
 
Advokat B: ”Jag har inte haft några resningsärenden sedan 2013 där jag har gått via  
                      lag, utan [resningsärendena] jag har haft har varit privata. (…)  Nu vet jag  
                      inte exakt om det har blivit så mycket moderniteter där eller ändringar (…).  
                      Grunderna för resning, de har ju inte ändrats någonting. Det är ju  
                      fortfarande samma skäl, alltså att man måste ha ny avgörande bevisning.” 
 
Advokat C: ”Egentligen har jag svårt att överblicka rent generellt hur det har sett ut men  
                     jag har haft resningsärenden där det har inhämtats yttranden från  
                     riksåklagaren men där man inte har sett skäl att, på det stadiet, förordna  
                     om offentlig försvarare. Och jag vågar nästan säga att det verkar vara på  
                     det sättet att det i de fall där det sker så är det att det är kompletterande  
                     åtgärder som ska vidtas, förhör och annat, där man liksom ser att det finns  
                     arbetsuppgifter för en försvarare att vidta och i de fallen så förordnar man  
                     en försvarare. Och det jag tror är att det har blivit lättare än att få rättshjälp  
                     tidigare.” 
 
b) Hur upplevde du rättsläget innan? 
Advokat A: ”Innan kunde man begära rättshjälp, vilket både RÅ och JK kunde motsätta  
                     sig och då var det upp till Högsta domstolen att ta beslut. (…) Och det var  
                     likadant innan när man begärde rättshjälp när man ansöker om resning. Då  
                     måste man ju visa HD att man har så mycket på fötterna att det finns fog för  
                     det.” 
 
Advokat B: ”(…) Förut har det alltid varit så att man måste skriva en resningsansökan  
                     och visa att det finns skäl att få resning innan man blir förordnad, och sen  
                     om de då anser att det finns möjlighet till det så kan man få ett offentligt  
                     försvarare.” 
 
Advokat C: Se ovanstående svar på fråga 2.7a. 
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Fråga 2.8 
Avsikten med införandet av lagregleringen om rätten till rättsligt ombud i 
resningsärenden var att öka rättssäkerheten och förutsebarheten i resningsärenden 
(se prop. 2011/12:156 s. 1). Hur väl anser du att dessa syften uppfylls genom 
nuvarande reglering? 
Advokat A: ”Det är lite lättare förstås. Det blir lite bättre. Men alltså om du pratat med  
                      mig om rättssäkerhet i resningsärenden så är det helt fel person du pratar  
                      med, för jag tycker att det saknas fullständigt.” 
 
Advokat B: ”Nej, jag vet inte om det ändrar rättssäkerheten på något sätt. Vad det ändrar  
                     är ju människors möjligheter, som inte har ekonomi att själva lägga ut  
                     pengar, att få sin sak prövad för de måste ju ändå kunna presentera nya  
                     bevis. Jag tycker inte att det på sätt och vis ändrar rättssäkerheten. Utan  
                     det ändrar möjligheten att få ett ombud och det är någonting helt annat.” 
 
Advokat C: ”Ja, eftersom det är så sent som man har möjlighet att bli förordnad så vet  
                      jag inte riktigt. Det är klart att man kan bevaka rättssäkerheten i de fall där  
                      det ska kompletteras och så, men det är ju…nej, jag är inte så säker på att  
                      det har fått de effekterna.” 
 
Fråga 2.9 
a) Vilka förutsättningar upplever du att enskilda har att själva ta fram och lägga 
fram nytt material så att kraven för att återuppta förundersökningen eller bevilja 
resning uppfylls? 
Advokat A: ”Jag tycker att de enskilda själva ofta kan ta fram material. Men sedan är  
                      den fråga som är svår för människor att bedöma: när ska jag ge in det här,  
                      räcker detta eller ska jag fortsätta jobba med det här och hur ska jag  
                      formulera mig för att det ska bli så bra som möjligt? Och där tycker jag att  
                      man har lite mindre förutsättningar. Men ofta är det som så att får vi fram  
                      ny information eller nytt material så, i vart fall för egen del, så är det ofta  
                      den som leder in mig på spåret den person det handlar om, eller någon  
                      släkting till honom eller henne.”  
 
Advokat B: ”Ja, för det första så brukar det alltid bli en förvånad uppsyn när man  
                       förklarar hur lagen är konstruerad och vad som krävs för att få resning.  
                        (…) Och det där är någonting som är väldigt svårt att förstå för klienterna,  
                       att man inte kan omtolka utsagorna från tingsrätt och hovrätt, utan att man  
                       måste ha ny bevisning eller några avgörande omständigheter som visar att  
                       den bevisningen som man ansåg tidigare vara avgörande är fel. Men vissa  
                       har bra idéer och de som verkligen förstår hur det ligger till och vad det  
                       handlar om, de har bra saker att komma med och de är ganska säkra på  
                       var felen har begåtts.” 
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Advokat C: ”Ja det är svårt. Det är svårt. Vi har ju 98% som beviskrav kan man väl säga  
                     ungefär. Och det innebär ju att vi accepterar att en och annan trillar  
                     emellan och döms felaktigt. Det är oundvikligt. Och det gör att det finns  
                     människor som är felaktigt dömda och dem ger sig naturligtvis inte så lätt,  
                     speciellt om man är dömd för mord till exempel. Och de kämpar på och gnor  
                     efter bevisning men det är svårt och det är förenat med risker att de förstör  
                     bevisningen därför att man kan ifrågasätta på vilket sätt den har kommit  
                     fram. Och det är risken med att enskilda själva petar i det och det har nästan  
                     blivit så att i de flesta fall där det blir resning så har media varit inblandad.  
                     Där mediaföretag står för ersättningen till journalister som lägger ner en  
                     väldig tid och kraft och många är oerhört skickliga att söka bevisning kan  
                     man säga. Så att det är väl så det har blivit.” 
 
b) Hur vanligt anser du att det är att enskilda klarar av detta utan hjälp från ett 
rättsligt biträde? 

Advokat A: ”Alltså, det är klart att någon kan göra det. Människor är inte så dumma.  
                      Men på samma sätt som att jag skulle kunna ha turen att kanske slå på  
                      rätt ställe på en motor och få den att varva igång, så kan en människa                        
                      ha tur att klara av [att få resning utan hjälp]. Men liksom en mekaniker  
                      som kan motorer, kan advokaten det här spelet och jag tror att man har  
                      störst möjlighet att nå framgång om man har en specialist vid sin sida.  
                      Det tycker jag är ganska självklart.” 

 
Advokat B: ”Nej, det är nog ganska sällan. Men vissa har ju bra idéer… De som  
                       verkligen förstår hur det ligger till och vad det handlar om, de har ju bra  
                       saker att komma med.” 
 
Advokat C: ”Ja, det är jättesvårt. Och det är ju inte bara att skaka fram utredningen,  
                      utan man ska ju också argumentera och det är ganska svårt att  
                      argumentera för resning. Man måste argumentera juridiskt korrekt också,  
                      det är väldigt knivigt att reda ut vad som egentligen är resningsskäl  
                      faktiskt.” 
 
Fråga 2.10 
I regeringens proposition 2011/12:156 s. 41 uttalades att ”särskild restriktivitet bör 
iakttas (när det gäller att förordna en offentlig försvarare) i skedet innan det går att 
bedöma om det finns förutsättningar för att ansöka om resning eller återuppta en 
förundersökning.” Det är emellertid i det tidiga skedet som den tidigare tilltalade 
har att peka på nya omständigheter och bevis och ange vilken betydelse dessa har. 
Vilka är dina tankar kring detta? 
Advokat A: ”Att förordnanden sker på grund av synnerliga skäl är extremt ovanligt kan      
                      jag säga. (…) Man har störst möjlighet att nå framgång om man har en  
                      specialist vid sin sida. (…) För säg till exempel att du hittar någonting som  
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                      i och för sig är bra, men du kanske skulle behöva någonting lite mer för att  
                      du ska få det genomslaget som du vill få, men så ger du in det direkt för du  
                      känner att du har någonting. Men du har inte riktigt pejl på hur svårt det  
                      faktiskt är att få resning. Och så skickar du in det för tidigt, och om du får  
                      avslag i ett sådant läge så [prekluderas nyhetsvärdet av det material som  
                      har åberopats]. Om du sedan hittar någonting nytt, så är det nytt men inte  
                      det som du testade förra gången. Och det är de avvägningarna, att ha is i  
                      magen och vänta lite till, där det är rätt bra att ha pratat med en advokat  
                      och någon som kan regelverket bra.” 
               
Advokat B: ”Nej, jag tycker inte att det är något problem för det handlar inte om  
                       ombudet, utan resningsförfarandet handlar om det finns nya  
                       omständigheter eller nya bevis som gör att man kan få en omprövning. Det  
                       handlar inte om det finns tio nya ombud eller ett nytt ombud eller inget nytt                         
                       ombud. Det är inte det resning går ut på, om det finns ett ombud.” 
 
Advokat C: ”Ja precis, och du måste ju försöka skaka fram [nya omständigheter och  
                      bevis] och sedan argumentera. (…) Jag tycker kanske att det är lite för  
                      svårt. I realiteten i en resningsansökan, man kan ju tänka sig att man  
                      skriver till riksåklagaren och ber dem att återuppta förundersökningen och  
                      så, men fortfarande krävs det ju i de fallen att man argumenterar på samma  
                      sätt som man gör i resningsfrågan i övrigt. Det innebär ju att du måste ju  
                      vara långt kommen i din argumentation och ofta ha lagt ner stort arbete  
                      innan du är där. Samtidigt som man måste ändå förstå att det måste vara  
                      en tröskel att kliva över. För annars skulle det ju vara så att man skulle  
                      kunna springa runt och förordna om offentliga försvarare i mål där det  
                      förelåg lagakraftvunna domar, och man måste ju ha hunnit lite längre än 
                      så för att man ska kunna göra det.”  
 
Fråga 2.11 
a) När får man som rättsligt ombud i ett resningsärende betalt för sitt arbete? 
Advokat A: ”Jag har nästan alltid kört pro bono. (…) Ibland kör man [fast än den  
                      tidigare tilltalade inte har några pengar] därför att man tycker att det är  
                      värt att pröva det och ibland finns en möjlighet att låta RÅ titta på det. Och  
                      om RÅ tycker att det finns fog för att återuppta förundersökningen, i vart  
                      fall i viss del, så kan vi få betalt för den delen och jobba i den. Och då, när  
                      det sker, så kan det bli så att [den tidigare tilltalade] förväntar sig att hela  
                      ärendet ska bli betalt och att denne ska få en offentlig försvarare men det  
                      kanske bara är en viss del, det kanske bara är en utredningsåtgärd som  
                      vidtas som tar i anspråk kanske bara några timmar egentligen eller ett par  
                      dagar. Och sen är man tillbaka på ruta ett igen. Men i vissa fall så täcker  
                      det nog hela vägen. (…) Men man kan få betalt i efterhand om man vinner  
                      målet.” 
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Advokat B: ”Ja, man får betalt precis som i vanlig ordning när målet är slut. Eller när  
                      rättegången är slut.”  
 
Advokat C: ”Ja, inte alls haha! Men om man får resning så kan man få betalt för arbetet  
                      såklart. Och sen kan man få betalt för delar av arbetet i och för sig då om  
                      du tänker dig att det går så långt så att man blir förordnad, det har jag ju  
                      varit med om att man blir förordnad som försvarare. (…) Jag har ofta  
                      arbetat gratis. Jag har någon gång haft något resningsärende förstås där  
                      jag har fått betalt men för dem personer som är misstänkta för så allvarlig  
                      brottslighet så brukar de inte ha några pengar.” 
 
b) Skiljer sig detta åt om man är privat försvarare eller offentlig försvarare? 
Advokat A: ”Självklart. Om du är en privat försvarare och du har en klient som kan  
                       betala för ditt arbete så är det mycket lättare. Då kan man dessutom säga  
                       att under den här perioden som jag jobbar med det här ärenden och får  
                       betalt så tar jag inga andra mål. Utan då lägger jag det åt sidan, för nu  
                       ska jag jobba med det här. Och det blir lite snabbare handläggningstid  
                       såklart.” 
 
Advokat B: ”Ja, det skiljer sig. Om klienten betalar själv så kommer pengarna in på ett  
                      klientmedelskonto och då har du ju pengarna i förväg. Men du redovisar åt  
                      klienten via kontot då vad du använder och inte använder. Och sen regleras  
                      det i slutet då om man får staten att betala, så betalas det tillbaka. Och blir  
                      man förordnad sen som offentlig försvarare, då måste man hålla sig till den  
                      taxa som staten har bestämt men blir du inte förordnad utan kör allt som  
                      ett privat försvar så får du ta vilken timpenning du vill.” 
 
Advokat C: ”Ja. (…) Många upplever säkert att då de får hjälp av någon advokat som  
                      åtar sig att utföra uppdraget gratis, så tycker dem som söker om hjälp att  
                      det tar lång tid och det beror ju på att vi jobbar gratis och måste göra det  
                      på fritiden.” 
 
3 Om resningsförfarandet 
Fråga 3.1 
Hur tycker du att resningsförfarandets nuvarande utformning som helhet fungerar 
i praktiken?  
Advokat A: ”Dåligt. Reglerna i sig tycker jag är helt funktionella faktiskt. Men det är  
                      den här restriktiviteten som finns hos Högsta domstolen att faktiskt bevilja  
                      resning fast det finns grund för det som jag tycker är det dåliga i systemet.  
                      Jag tror att det beror på ett bristande intresse för straffrätt (…) och så  
                      kanske också en dålig förståelse i många fall för den typ av juridik och den  
                      typ av bevisvärdering som ändå finns, för hur det än är så måste man  
                      fundera över bevisning.”  
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Advokat B: ”Nej, det är som vanligt. Det är svårt att få resning. Det är svårt och jag  
                      tycker också att det ska vara svårt.”  
 
Advokat C: ”Det är inte så förutsebart som det borde vara. Och det beror på att reglerna  
                      är snåriga. Det är knivigt att sätta sig in i vad som egentligen krävs för  
                      resning. Och jag har haft fall där man inom Högsta domstolen inte ens  
                      har samma uppfattning utan där man har meddelat skiljaktiga beslut. Om  
                      man får nej till resning med röstningen tre mot två, så indikerar det på att  
                      resningsreglerna är väldigt svåra.” 
 
Fråga 3.2 
a) Anser du att resning borde beviljas oftare? 
Advokat A: ”Ja. (…) Det finns möjligheter att bevilja resning i mångt fler fall än  
                      vad man gör, och jag tycker att man borde ta den möjligheten och ge  
                      människor den möjligheten. (…) Vi jobbar ju med människors frihet, och  
                      då borde man ha ett något öppnare sinne än vad man har i HD när det  
                      gäller just resningsmålen.”  
 
Advokat B: ”Det vet jag inte. Det beror nog helt och hållet på om det finns nya bevis.  
                      Om det finns nya bevis så beviljas det ju, och finns det inte det så beviljas  
                      inte resning.”  
 
Advokat C: ”Det tror jag att man kan säga, ja.” 
 
b) Vad krävs, enligt din uppfattning, för att resning ska kunna beviljas oftare? 
Advokat A: ”Jag tror att en resningskommission, till exempel, skulle kunna innebära att  
                      man fick upp och fick pröva fler ärenden.” 
 
Advokat B: ”För i så fall, om man skulle bevilja det oftare, så måste man lätta på  
                       reglerna. Och lättar man på reglerna är risken att Högsta domstolen blir  
                       en tredje instans och då blir det tingsrätt, hovrätt och Högsta domstol och  
                       då kan inte Högsta domstolen längre kallas för en prejudikatinstans.” 
 
Advokat C: ”Jag tror att det handlar mycket om bakgrundsarbetet, sen möjligen att man  
                      skulle kunna se över reglerna men det är svårt att göra för det är ju en  
                      bevisprövning hur man än vrider och vänder på det. Men jag tror att man  
                      skulle införa en resningskommission där det fanns möjlighet för människor  
                      att få hjälp och bistånd i att utreda resningsfrågor.”.  
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Fråga 3.3 
Resningsförfarandet är huvudsakligen skriftligt, men rätten har en möjlighet att 
använda muntligt förfarande för att till exempel höra nya vittnen. Det är dock sällan 
detta muntliga förfarande tillämpas, vilket delvis kan förklaras av att 
resningsdomstolen inte vill ålägga parterna kostnader eller andra besvär.  
a) Hur upplever du att det skriftliga förfarandet fungerar?  
Advokat A: ”Ganska bra, det tycker jag. Det skriftliga förfarandet funkar ganska bra.  
                      Jag har varit inne på det i något fall om jag skulle begära muntlig  
                      förhandling i HD, men jag har inte gjort det faktiskt. Jag har varit inne på  
                      det för att i vissa fall så är det lite svårt att i skrift förmedla kanske allt det  
                      man vill förmedla med till exempel ett nytt vittne. Vi har vittne X som säger  
                      Y som bör ha påverkan på en viss sak, men när man bedömer värdet av ett  
                      vittne så skulle man också vilja se hur den personen är. Så jag har i ganska  
                      många ansökningar spelat in nya vittnen på video. Jag har hört dem, spelat  
                      in och skickat in den nya videon som ett komplement till det här förhöret,  
                      helt enkelt. Svårigheten med det här är att inte ställa alltför ledande frågor  
                      och så när man pratar med nya vittnen. Men det har jag gjort därför att jag  
                      vet att man har möjligheter till muntligt förfarande, men det är rätt så svårt  
                      att få det har jag förstått.” 
 
Advokat B: ”Nej, jag tycker att det är helt okej med det skriftliga förfarandet. Och sen i  
                      dem fall där det skulle behövas så tror jag att det går att [lösa]. Man  
                      kan ju videofilma [och bifoga det som bilaga]. Det går ju bra.” 
 
Advokat C: ”Jodå det gör det, men det är väldigt arbetskrävande. Det är komplicerat att  
                      argumentera skriftligt. Det är alltid lättare att argumentera muntligt.” 
 
b) Anser du att resningsförfarandet borde vara muntligt i större utsträckning?  
Advokat A: ”Ja, man skulle kunna använda lite mer utav möjligheten att ha muntlig  
                       förhandling i HD när man finner att det ska avgöras på fler än tre  
                       justitieråd till exempel, när man har kommit dit, då kanske man skulle  
                       kunna kalla parterna istället för att ha den här skriftväxlingen mellan  
                       parterna fram och tillbaka. Utan istället skulle man kunna kalla RÅ och  
                       försvararen så att de får svara på frågor och föra fram sin sak, ungefär  
                       som man gör i USA. Så får man liksom anföra sin sak och sen får man vara  
                       beredd på att ett justitieråd ställer frågor till dig om det här för att man på  
                       ett bättre sätt ska kunna utreda om resning ska beviljas. Man väger nyttan  
                       av att man reser det här målet mot nackdelarna med att inte göra det. (…)  
                       Det är mycket lättare att avslå och komma med negativa besked om du  
                       skriver det. Om du ser någon och hör någonting kan det vara svårare, och  
                       det ska vara svårt att avslå tycker jag när man har kommit en så lång bit  
                       upp på vägen att man står inför fem justitieråd.” 
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Advokat B: ”Nej. Man kan ju begära syn på plats om man vill, om det inte räcker med  
                      en videofilmning. Man kan begära att ett enstaka vittnesförhör eller  
                      någonting ska göras, men det sker på så sätt att om man förklarar [läget]  
                      och då kan det bli så att man återupptar förundersökningen. Det är ju en  
                      bra väg.”  
 
Advokat C: ”Ja, jag anser att det skulle kunna finnas utrymme för inslag av muntlig  
                       förhandling när man har kommit så långt att man står inför att fatta beslut  
                       i frågan, då skulle jag kunna tänka mig att det skulle kunna vara lämpligt  
                       med en förhandling i just resningsfrågan där parterna bereds tillfälle att  
                       argumentera. All min erfarenhet säger att argumentation i domstolar,  
                       muntligt, normalt sett är bättre än vad vi är på att skriva. (…) Någon gång  
                       har jag tänkt att man skulle kunna haft en, inte bara hålla förhör utan om  
                       du tänker dig att man skulle kunna ha hållit en förhandling i  
                       resningsfrågan” 
 
Fråga 3.4 
I 58 kap. 2 § RB framgår vad som krävs för att resning ska beviljas till förmån för 
den tilltalade i brottmål. Hur upplever du att kraven fungerar i praktiken? 
Advokat A: ”Det är rätt så bra regler tycker jag egentligen. (…) Det är det här med nya  
                      omständigheter som kan vara svårt att få fram. (…) Egentligen tycker jag  
                      att problemet är hur den tillämpas, därför att det finns ganska bra ventiler  
                      i regelverket. Reglerna i sig tycker jag är funktionella.” 
 
Advokat B: ”De fungerar, men folk har svårt att förstå det här med att det krävs nya  
                      bevis.” 
 
Advokat C: ”Det är besvärligt. Det är ju naturligtvis både besvärligt i vad mån man ser  
                      på själva beviskravet, alltså hur pass mycket utredning som måste  
                      förebringas, men också hur man hanterar nyhetskravet, alltså vilka krav  
                      man ska ställa på det material som har kommit in. Det är människor som  
                      ansöker om resning många gånger och till slut får resning, och det är ibland  
                      inga större skillnader i underlag. Och det tyder väl på att åtminstone  
                      tillämpningen av regeln är besvärlig.” 
 

4 Rättssäkerhet 
Fråga 4.1 
Vad betyder begreppet rättssäkerhet för dig?  
Advokat A: ”Ja, det är en förutsebarhet (…). Eller man ska också finna en rationalitet  
                      och en rimlighet i det som görs så att inte rättvisan sätts förnär. Och den  
                      enskilde måste ha en effektiv möjlighet att försvara sig fullt ut och få domar  
                      som är uppenbart felaktiga att rättas till, annars kan vi inte tala om  
                      rättssäkerhet i Sverige.” 
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Advokat B: ”Jag kan inte svara på det bara med några enstaka ord. Det kan ju vara så  
                     olika i olika situationer.” 
 
Advokat C: ”Det är egentligen någonting som man skulle vilja sätta över hela rättskedjan  
                     om du tänker dig, från polisstationer, över domstolarna och över allt som  
                     ett slags tak över att allting sker på ett sätt som är respektabelt och rättvist  
                     och gör att alla behandlas lika. Och med rättvist också då att man har  
                     någorlunda jämbördiga förhållanden i rättegångar. Där det liksom inte slår  
                     över så att resurser blir ett problem, som det från tid till annan blir.” 
 
Fråga 4.2 
a) och b) Anser du att enskildas rättssäkerhet tillgodoses genom nuvarande resnings-
reglering, vad beträffar dess utformning och tillämpning?193 
Advokat A: ”Men alltså om du pratar med mig om rättssäkerhet i resningsärenden så är  
                      det ju helt fel person du pratar med för jag tycker att det saknas fullständigt.  
                      (…) Jag tycker att vårt resningsinstitut är så oerhört förlegat. Vi har ju en  
                      orubblighetsprincip i Sverige som hela tiden träder en rättviseprincip  
                      förnär. Det finns mål då man vet att det här är fel, men det finns ingen ny  
                      omständighet som kan låsa upp den här dörren och då får man inte resning  
                      och det kan inte vara okej. Sen i vissa lägen när man har nya  
                      omständigheter och man verkligen visar att det här inte känns riktigt okej,  
                      så avslås ju ändå nästan alla ansökningar om resningar fastän man har  
                      förebringat så mycket att om man hade haft det vid första behandlingen så  
                      hade man vunnit.(…) Det finns ett antal domar som vi alla vet är felaktiga,  
                      och de måste rätta till men om man inte gör det på grundval av att man då  
                      träder orubblighetsprincipen förnär, då tycker jag att det inte är  
                      rättssäkerhet på den nivå som i vart fall jag vill ha. (…) Ribban för  
                      resningsmål i Sverige är för högt satt. Så det sitter en hel del människor  
                      som faktiskt förtjänar resning men som inte får det därför att den här  
                      orubblighetsprincipen är så extremt fast förankrad i svenskt rättstänk helt  
                      enkelt. Så man måste göra mycket mer, menar jag, för att få in rättssäkerhet  
                      och jag tror att det första man skulle göra är att lyfta hela  
                      resningsförfarandet från Högsta domstolen som ju inte riktigt har intresse  
                      av att syssla med resning. Och som dessutom, tycker jag helt ärligt, inte är  
                      riktigt kompetent för den uppgiften heller. (…) Alltså, det finns saker som  
                      jag inte tycker riktigt fungerar men det beror inte på att lagstiftningen är  
                      fel utformad utan det beror på hur man tillämpar den.” 
 
 

                                                
193 Denna fråga delades upp i två under intervjuerna, det vill säga en fråga gällde utformningen och en  
     gällde tillämpningen, men här presenteras de i ett sammanhang.  
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Advokat B: ”Ja, till stor del tycker jag det. Jag tycker att man kan göra justeringar men  
                     man kan ju inte göra justeringar gällande bevisvärdering tror jag. Utan jag  
                     tror att om ska man göra ändringar så ska man göra det i ett tidigare skede  
                     och det ska handla om ändringar i fråga om bevisprövningen.”  
 
Advokat C: ”Jag skulle egentligen vilja se ett helt annat system, därför att enskilda nu i  
                     ärenden där man till och med kan se att här är det någonting som har gått  
                     fel, ganska ordentligt fel till och med, så skulle det vara bra om man hade  
                     en ordning där man kunde få bistånd av staten genom en  
                     resningskommission. Där man kunde få hjälp och där man kunde utföra  
                     utredningsåtgärder.”  
 
Fråga 4.3 
a) och b) Anser du att enskildas rättssäkerhet tillgodoses genom nuvarande 
reglering av rätten till rättsligt ombud i resningsärenden, vad beträffar dess 
utformning och tillämpning?194 
Advokat A: ”Nej det tycker jag inte. Alltså när det gäller hos RÅ så tycker jag att det  
                      funkar, men när det gäller resningsförfarandet vid Högsta domstolen så  
                      tycker jag att om man kommer vidare eller kommer igenom den första  
                      granskningen i vart fall där, så borde man vid något tillfälle bli förordnad  
                      som en offentlig försvarare även i HD i resningsfall. (…) När det blir  
                      skriftväxling i HD, alltså man ber RÅ att yttra sig, då tycker jag att det  
                      skulle vara en bra spärr att säga att man per automatik borde förordnas  
                      som offentlig försvarare. För att då, okej då har man fått lägga ner ganska  
                      mycket tid innan, men då får man kanske köpa det. Men där i vart fall  
                      borde man bli offentlig försvarare. För inte nog med att man har gjort ett  
                      arbete innan utan det här arbetet har lett till att [HD] nu begär att RÅ ska  
                      yttra sig. Och RÅ sitter ju och har fullt betalt. (…) Och det i sin tur kan ju  
                      leda till att man kanske måste skriva ganska mycket och vidta nya  
                      utredningsåtgärder och jobba vidare för att kunna bemöta det här. Och där  
                      tycker jag att man borde bli förordnad som offentlig försvarare så att man  
                      får betalt för det. Det tycker jag. Så en viss ändring av utformningen.” 
 
Advokat B: ”Jag förstår inte varför det skulle ha så stor betydelse, det är helt nonsens  
                      ju.” 
 
Advokat C: ”Det är ju så att om RÅ ställer höga krav för att [återuppta  
                         förundersökningen], alltså säger nej i stor omfattning, och det är min  
                         bestämda uppfattning att de gör det, då är det svårt att lyckas med att få  
                         en offentlig försvarare före det att det kommit så långt att HD säger att vi  

                                                
194 Denna fråga delades upp i två under intervjuerna, det vill säga en fråga gällde utformningen och en  
     gällde tillämpningen, men här presenteras de i ett sammanhang.  
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                         tycker att [RÅ] ska komplettera utredningen. För ofta svarar  
                         riksåklagaren så att det är fritt att ge in en resningsansökan och om HD  
                         tycker att vi ska yttra oss så gör vi ju det, såklart. Och då får du ju göra  
                         hela det där jobbet i alla fall. (…) Man kan ju säga att det är ett problem  
                         i systemet att människor kan ha fog för att söka resning, men egentligen  
                         inte ha råd. Och det är ju ett konstigt system egentligen som ska bygga på  
                         att man måste ha råd. Å andra sidan, när en dom har vunnit laga kraft så  
                         har den ju det och man kan inte ha ett system där man utser nya  
                         försvarare hela tiden, det går ju inte heller. (…) Men reglerna för att få  
                         en offentlig försvarare är komplicerade för det räcker ju inte med att du  
                         säger att du är oskyldig och så skriva några rader om det så får du en  
                         försvarare, det skulle inte samhället kunna stå för.” 
 
5 Reformer 
Fråga 5.1 
Felaktig bevisvärdering utgör enligt nuvarande reglering inte en grund för resning.  
a) Anser du att felaktig bevisvärdering borde vara en resningsgrund?  
Advokat A: ”Ja, jag tycket att det borde kunna utgöra en resningsgrund.” 
 
Advokat B: ”Alltså det där med bevisvärdering är en svår fråga. För Högsta  
                        domstolen säger ju att de inte tar upp bevisvärderingsfrågor, och det  
                        tycker jag att de gör rätt i och sen tror jag också att det är liksom lite  
                        skillnad i… eller jag säger kort och gott nej till den frågan. Det ska inte  
                        vara nya rättegångar på grund utav ändrad bevisvärdering eller felaktig  
                        bevisvärdering.” 
 
Advokat C: ”I vissa fall.”  
 
b) Varför/varför inte? 
Advokat A: ”Det finns ett antal mål där bevisvärderingen faktiskt är fel. Absolut fel. Och  
                      det är klart att då borde [domen] kunna resas. För låt säga så här att du  
                      har ett mål där bevisvärderingen är helt sne i hovrätten av någon  
                      anledning. Alla inser att det här är uppåt väggarna fel, så här kan man inte  
                      resonera. Men det finns ingenting som utgör prejudikatskäl i målet, då  
                      kommer inte HD att ta upp det vid ett överklagande. Då tycker jag att man  
                      skulle kunna pröva det i ett resningsförfarande på den grunden att man då  
                      har en bevisvärdering som strider så mot hur man ska bevisvärdera helt  
                      enkelt. Nu är det sällan som man ser den typen av domar men det händer  
                      ju någon gång då och då.” 
 
Advokat B: ”Då blir Högsta domstolen en tredje instans. Och då sitter vi ju med vartenda  
                     mål om och om igen och det tar aldrig slut.” 
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Advokat C: ”Om man ser till något fall jag har haft själv så sa [HD] att omvärdering av  
                      redan tidigare kända fakta inte ska kunna anses utgöra grund för resning.  
                      I [ett fall som advokaten har haft], så tyckte jag att det var, och tycker  
                      fortfarandet att det var genuint felaktigt att man inte i en sådan situation  
                      kan få resning. Där man kan visa att de omständigheter som  
                      bevisvärderingen vilar på i delar är objektivt direkt felaktiga. Då bör det  
                      finnas förutsättningar för resning.” 
 
Fråga 5.2 
Det har diskuterats på flera håll om det bör inrättas ett fristående organ som utreder 
och beslutar i resningsärenden liknande det som finns i Norge. Vad anser du om 
detta? 
Advokat A: ”Jag tycker att en kommission, så som en sådan man har i Norge till exempel,  
                     hade varit det bästa, med människor som är experter på brottmål och  
                     brottmålsförfarandet och där man kan ta in enskilda experter. (…) En  
                     kommission som består av ett antal fasta medlemmar men som har mer  
                     erfarenhet än Högsta domstolen. (…) En kommission bestående av                      
                    människor som är vana vid att hantera den typen av mål. Jag tänker mig att  
                     det inte bara skulle vara jurister. Det skulle kunna vara domare, kanske  
                     någon före detta försvarsadvokat, åklagare, kanske kriminaltekniker,  
                     rättsläkare och människor som har en insyn i just brottmålsproblematiken.  
                      (…) Jag menar Rikskrim har så i sin gärningsmannaprofilgrupp, den är ju  
                     uppbyggd av erfarna poliser som ett antal experter då och så kan man ta in  
                     annan expertis om det behövs i det enskilda fallet för att lösa  
                     frågeställningar i efterhand.” 
 
Advokat B: ”Det pratas om olika resningskommissioner precis som man har i Norge, och  
                     det kan väl vara bra. Om det finns en resningskommission så kanske man  
                     får mera tid att ägna sig åt [resningsärenden], specifikt i brottmål då.  
                      (…) Så därför kanske det vore bra att ha en resningskommission som bara  
                     ägnar sig åt resningsfrågor, och som har tid att göra det. (…) Nej jag tycker  
                     inte [att det ska införas], för jag tycker att det är bra som det är. (…) Jag  
                     säger bara att man kan fundera på de här omständigheterna.” 
 
Advokat C: ”Jag är nog för att det ska finnas någon sådan här resningskommission  
                      faktiskt, alltså dit man kunde vända sig för att få hjälp. Jag är för det. (…)  
                      Om man hade en resningskommission eller liknande som det som man har  
                      i Norge, så skulle man ju kunna tänka sig att människor som har fog för sig  
                      kan få bistånd och hjälp att utreda saker och ting via dem.”  
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Fråga 5.3 
a) Anser du att det hos lagstiftaren finns ett motstånd kring att ändra resnings-
förfarandet?  
Advokat A: ”Ja, det gör jag. Annars hade man ju ändrat det med tanke på alla motioner  
                      som har kommit in om detta. Såklart.”  
 
Advokat B: ”Ja, det tror jag.”  
 
Advokat C: ”Absolut.” 
 
b) Om ja, vad anser du att detta motstånd beror på? 
Advokat A: ”Jag vet inte exakt vad det beror på, det här motståndet. Men det har säkert  
                      politiska förtecken. (...) Jag tror inte att man vinner så mycket politiska  
                      popularitetspoäng på att vara någon som funderar i termer av att  
                      underlätta för människor att kanske komma loss från fängelsestraff och så  
                      vidare. Utan man har lättare att bli poppis helt enkelt om man förordar en  
                      strängare lagstiftning.” 
 
Advokat B: ”Det kan ju vara rätt att ett sådant motstånd finns.” 
 
Advokat C: ”Ja det känns som att i det där med resning bor ett samhälleligt misslyckande.  
                     Man är livrädd för att göra den där ventilen för vid. Det tar för mycket tid,  
                     det tar för mycket energi med alla dessa resningsärenden och därför gör  
                     man den där ventilen så smal. Och jag tycker återigen att de människor som  
                     gång på gång söker resning och till slut får det är ett tecken på det.” 
 
Fråga 5.4 
Anser du att det finns några andra reformåtgärder som borde övervägas än de som 
tidigare nämnts? 
Advokat A: ”(…) En annan som jag inte tycker är klokt egentligen är att HD kan avslå  
                       resningsansökningar med tre mot två. Vi pratar ju ändå om rimliga tvivel,  
                       och om någon kommer med så mycket nytt efter en lagakraftvunnen dom  
                       att två utav fem justitieråd faktiskt vill medla resning så borde det vara  
                       resning. Det borde inte krävas en absolut majoritet, utan en hade räckt för  
                       att man borde bevilja resning. Det är ju ändå fråga om särskilda  
                       rättsmedel, då borde det vara särskilda röstningsregler.”  
 
Advokat C: ”Jag har haft beslut där man inom Högsta domstolen inte ens har samma  
                      uppfattning. (…) Och om man får nej till resning med röstningen tre mot  
                      två så indikerar det att resningsreglerna är väldigt svåra. (…) Det känns  
                      konstigt att man ska rösta på det viset i Högsta domstolen. Jag tycker  
                      kanske att om man får med sig ett justitieråd så skulle det närmast räcka  
                      för resning.” 
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