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Sammanfattning

Vittnesbeviset är det vanligaste och viktigaste bevismedlet. Ofta kan vittnesuppgifter 
vara den enda bevisningen i ett mål och får därför en avgörande betydelse för målets 
utgång. Vittnesutsagor är dock ett relativt otillförlitligt bevismedel och vissa problem 
som är specifika för vittnesbeviset kan uppstå vid domstolens värdering av vittnets 
uppgifter. Har vittnet t.ex. varit alkohol- eller drogpåverkad när denne gjorde sina 
iakttagelser av en händelse, måste domstolen ta detta i beaktning vid värderingen. 
Problem kan också uppstå vid bedömningen av vittnesuppgifternas sanningsenlighet. 
Det råder sanningsplikt för ett vittne som hörs under ed, den som medvetet ljuger eller 
undanhåller sanningen inför domstol gör sig skyldig till mened. Mened är ett allvarligt 
brott som hotar den dömande verksamhetens funktion, men som också är ett av de brott 
som är svårast att upptäcka för domstolen. Huvudsyftet med denna uppsats har varit att 
undersöka hur rättens bevisvärdering av vittnesutsagor i främst en brottmålsprocess går 
till och vilka specifika problem som kan uppstå vid värderingen av dessa.



Abstract 

The testimonial proof is the most common and important means of evidence. Often the 
oral testimony is the only evidence in a courtcase and therefore has a significant 
importance for the outcome of the case. However, the oral testimony is a relatively 
unreliable evidence and some problems that are specific for the testimonial proof can 
arise when the court is valuating the statement of the witness. For example, if the 
witness was under the influence of alcohol or drugs when he or she witnessed an event, 
the court has to take this in consideration when making its valuation. Problems can also 
arise when the court is judging the veracity of the oral testimony. A witness under oath 
has an obligation to tell the truth, a witness that deliberately lies or withholds the truth 
in a court of law commits perjury. Perjury is a serious crime that threatens the function 
of the ajudication process, but is also a crime that is amongst the most difficult ones to 
detect. The main purpose of this paper has been to investigate how the court valuates 
oral testimonies, chiefly in a criminal courtcase, and the specific problems that can arise 
in association with the valuation of these testimonies.  
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1. Inledning 

I tidningsartiklar kan man ibland läsa rubriker av typen ”avgörande vittnesuppgifter 
fällde mördaren”, ”nytt vittne träder fram i hovrätten” eller ”16-årigt vittne åtalas för 
mened” etc. Det står klart att vittnesbeviset kan få en väsentlig betydelse för utgången i 
ett mål, bl.a. blev uppgifter från flera vittnen avgörande för utgången i ett 
uppmärksammat våldtäktsmål tidigare i år. Med tanke på hur viktiga vittnesuppgifter 
kan vara finns det anledning att fråga sig vilka faktorer det kan finnas som påverkar 
vittnesbevisets tillförlitlighet. Hur mycket förändras t.ex. vittnens minnesbilder över 
tid? Vad händer när vittnen medvetet ljuger eller undanhåller sanningen inför rätten? 

Dessa potentiella problem med vittnesbevisning fann jag så intressanta att jag valde att 
närmare undersöka vittnesbeviset och domstolens värdering av detta.

1.1. Syfte 

Huvudsyftet med detta arbete är att undersöka hur rättens bevisvärdering av 
vittnesutsagor i en brottmålsprocess går till och vilka specifika problem som kan uppstå 
vid värderingen av dessa. 

De frågeställningar uppsatsen har för avsikt att besvara är följande:
 Vilka faktorer påverkar vittnesbevisets tillförlitlighet? 
 Vad är det domstolen går efter när man bedömer en vittnesutsaga?
 Hur kan rätten upptäcka mened?

1.2. Avgränsning

Andra bevismedel än vittnesbeviset kommer inte att undersökas närmare. Det är endast 
de problem som kan uppstå vid bevisvärderingen av vittnesutsagor som kommer att 
behandlas. Endast mened av vittne kommer att undersökas, övriga utsagor under ed 
ligger utanför arbetets syfte och utreds därför inte. 

1.3. Metod
Till största delen har de traditionella rättskällorna lag, förarbeten, praxis och doktrin 
använts för att uppfylla syftet med detta arbete. För att besvara de under 1.1. uppställda 
frågeställningarna gällande vittnesutsagors tillförlitlighet och sanningsenlighet har till 
viss del även vittnespsykologisk/beteendevetenskaplig litteratur kommit till användning. 
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2. Bevisrätten

2.1. Den legala bevisteorin

Tidigare var den svenska bevisrätten utformad enligt den legala bevisteorin, som under 
senmedeltiden upptogs i svensk processrätt. Den legala bevisteorin innebar att 
bevisvärdet av de olika bevismedlen som kunde förekomma i en rättegång, graderades 
och beräknades matematiskt. Man skiljde bl.a. mellan fullt bevis, halvt bevis och 
indiciebevis. Fullt bevisat var bl.a. uppenbara brott som begåtts inför vittnen, och till 
full bevisning räknades t.ex. eget erkännande och överensstämmande vittnesmål från två 
vittnen. Till halvt bevis räknades vittnesmål från ett vittne, och enbart indicier kunde 
aldrig utgöra fullt bevis. En person som var misstänkt för brott kunde fällas i domstol 
endast om det förelåg fullt bevis. Om det förelåg mer än halvt bevis och domaren själv 
hade anledning att tro att den anklagade gjort sig skyldig till brottet, var det vanligt att 
man använde sig av tortyr för att framtvinga ett erkännande och därmed få fram fullt 
bevis. I ÄRB förbjöds användandet av tortyr och i mitten på 1800-talet började 
domstolarna under påverkan av utländsk rätt att i strid mot de då gällande 
bestämmelserna i ÄRB, i praxis tillämpa den fria bevisprövningens princip.1

2.2. Den fria bevisprövningen

Ikraftträdandet av RB 1942 innebar att den legala bevisteorin formellt avskaffades och 
den fria bevisföringen lagstadgades.2

RB 35:1 fastslår principen om fri bevisprövning, infattande också principerna om fri 
bevisföring och fri bevisvärdering:3

”Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet 
är bevisat. Vad om verkan av visst slag av bevis är stadgat vare gällande.”

Vid fri bevisprövning görs i princip ingen begränsning av vilka bevismedel som får 
användas (fri bevisföring), och domstolen har att fritt värdera styrkan av den bevisning 
som har förebringats (fri bevisvärdering).4 I motiven till RB konstateras att ”någon 
begränsning ej uppställes i fråga om arten av det material eller de kunskapskällor som få 
användas för sanningens utletande”, utan som grund för domstolens prövning får 
användas ”överhuvudtaget varje omständighet som är ägnad att påverka domarens 
övertygelse”.5 Enligt 35:1 utgörs bevismaterialet av allt som förekommit under 
huvudförhandlingen i rätten, under förutsättning att detta material har ett bevisvärde. 
RB 35:6 stadgar att det i första hand åligger parterna att spåra upp bevisningen och att 
lägga fram den i målet. Parterna får dock inte införa vilken bevisning som helst i målet. 
Undantag från den fria bevisföringen görs enligt RB 35:7, för bevisning som är onödig 
och onödigt kostsam. 6 Dessutom kan inskränkningar i den fria bevisföringen ske genom 
regler om förbud mot att använda vissa bevismedel. Sådana förbudsregler kan ha till 
syfte att tillgodose intresset av sekretess i vissa speciella situationer eller garantera 
tystnadsplikten för vissa yrkesgrupper som t.ex. advokater.7

                                                
1 Inger, G., Svensk rättshistoria, 1997, s. 54f, 157 och 232.
2 A.a., s. 289.
3 Ekelöf, P.O., Rättegång IV, 1992, s. 20f och 23.
4 A.a., s. 20.
5 Prop. 1942:5, s. 219 och 421f.
6 Ekelöf, P.O., Rättegång IV, 1992, s. 23f och 34f.
7 Bolding, P.O., Går det att bevisa?, 1989, s. 25f.
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För att skapa större garantier för den fria bevisvärderingen grundas 
domstolsförhandlingen på principerna om muntlighet, omedelbarhet och koncentration.8

2.2.1. Muntlighetsprincipen 

Muntlighetsprincipen kommer till uttryck i RB 43:5 och 46:5, där det stadgas att en 
huvudförhandling skall vara muntlig. För de som uppträder inför rätten råder det 
därmed i princip ett förbud mot att inge och läsa upp skriftliga inlagor och andra 
handlingar. Domstolen kan medge undantag från detta principiella förbud om den finner 
att det skulle underlätta förståelsen av ett anförande eller om det annars skulle vara till 
fördel för handläggningen av målet. Det kan t.ex. vara nödvändigt för förståelsen av en 
redogörelse för invecklade tekniska förhållanden, om en uppläsning tillåts.9

2.2.2. Omedelbarhetsprincipen

Omedelbarhetsprincipen i RB 17:2 och 30:2, innebär att domen skall grundas på vad 
som förekommit under huvudförhandlingen, om en sådan har hållits. För bevisningen 
medför detta att rätten bara får beakta bevisfakta som de sett och hört under 
huvudförhandlingen. Omedelbarhetsprincipen inrymmer även principen om
bevisomedelbarhet, som enligt RB 35:8 innebär att bevis skall tillhandahållas rätten i 
sitt ursprungliga skick direkt vid huvudförhandlingen, utan förmedling av 
domstolsprotokoll. RB 35:8 uttrycker också principen om det bästa bevismaterialet, 
som innebär att om man kan välja mellan olika bevismedel så skall man välja det som 
medför den säkraste bevisningen. T.ex. skall ett vittne förhöras muntligen vid en 
rättegång enligt RB 36:16, istället för att läsa upp en skriftlig vittnesberättelse. Detta 
underlättar för rätten att fastställa ett vittnesmåls bevisvärde på ett riktigt sätt. Ett sämre 
bevismedel får dock användas om det inte finns något annat som är bättre.10

2.2.3. Koncentrationsprincipen

Koncentrationsprincipen kommer till uttryck i RB 43:11 och 46:11, där det 
stadgas att huvudförhandlingen, om möjligt, skall genomföras utan onödiga 
uppehåll och hållas i ett sammanhang. Ett mål blir bäst behandlat om det avgörs 
efter en koncentrerad huvudförhandling eftersom rätten då har vittnesmålets alla 
detaljer i minnet när den överlägger till dom.11

                                                
8 Ekelöf, P.O., Rättegång V, 1998, s. 11ff.
9 A.a.,  s. 83.
10 Ekelöf, P.O., Rättegång IV, 1992, s. 21f och 27ff.
11 Ekelöf, P.O., Rättegång V, 1998, s. 11ff.
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3. Bevismedel

Med bevismedel menas typen av bevisning. I RB 36-40 kap. finns bevismedlen 
uppräknade, dvs. vittnesbevis, partsförhör och förhör med målsägande som inte för 
talan, skriftligt bevis, syn och sakkunnigbevis. I det följande kommer endast 
vittnesbeviset att beröras närmare, övriga bevismedel kommer att behandlas mer 
kortfattat.

3.1. Vittnesbevisning 

3.1.1. Skyldighet att vittna

Det är en allmän medborgerlig skyldighet att vittna i en rättegång. De som kan höras 
som vittnen enligt huvudregeln i RB 36:1 är var och en som inte är part i målet. Den 
som hörs i ett mål för att utgöra ett bevis talar under vittnesed, men vissa vittnen får 
dock inte höras under ed. Dessa är, enligt RB 36:13, barn under femton år, person som 
lider av psykisk störning och nära släktingar till tilltalad i brottmål.12

3.1.2. Obehörighet att höras som vittnen

3.1.2.1. Parterna i målet

Part i målet får inte höras som vittne enligt RB 36:1, part är tilltalad och målsägande 
som för talan i brottmål samt målsägande som inte för talan i brottmål. Emellertid är 
parterna i målet ett bevismedel och får höras muntligen på annat sätt än som vittnen. 
Enligt RB 37:2 får en part i tvistemål höras under sanningsförsäkran, målsägande eller 
tilltalad i brottmål får dock endast höras utan sanningsförsäkran. Dessa undantag från 
vittnesplikten motiveras av att om en part får höras som vittne kan detta medföra att 
denne hamnar i en svår intressekollision och frestas att begå mened.13 Förbudet för 
målsäganden att höras på annat sätt än upplysningsvis motiveras med att denne framstår 
som den tilltalades naturliga motpart, och skulle därför få en alltför gynnad ställning om 
denne fick avge sin berättelse under den garanti för trovärdighet som följer med att 
höras under straffansvar.14 Partsförhör sker antingen för att utreda innebörden i en parts 
åberopanden, yrkanden och ställningstaganden eller så sker förhöret i syfte att utreda 
sanningshalten i en partsutsaga.15Förhör under sanningsförsäkran underkastas enligt RB 
37:3 samma regler som vittnesförhör, bl.a. får inte den som är under femton år avlägga 
sanningsförsäkran, enligt RB 36:13, och partsförhöret skall vara muntligt, RB 36:16. 

3.1.2.2. Personer åtalade eller skäligen misstänkta för medhjälp, förberedelse eller 
anstiftan till brottslig gärning

Personer som i brottmål har åtalats för medhjälp till gärningen får inte heller höras som 
vittnen. Detsamma gäller om den som skall höras har åtalats för förberedelse eller 
anstiftan till ett fullbordat brott, eller som är skäligen misstänkt för sådan gärning. 
Sambandet mellan de olika brotten måste emellertid vara nära och påtagligt.16

                                                
12 Ekelöf, P.O., Rättegång IV, 1992, s. 164ff, 173 och 181.
13 A.a., s. 166 och 196.
14 Prop. 1942:5, s. 221.
15 Ekelöf, P.O., Rättegång IV, 1992, s. 194.
16 Fitger, P., Rättegångsbalken. En kommentar på Internet, 1/2 2008 (läst 10/4 2008), 
http://proxy.lib.ltu.se/login?url=http://www.nj.se/sso3/databaser

http://proxy.lib.ltu.se/login?url=www.nj.se/sso3/databaser
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3.1.3. Begränsad vittnesplikt

För nära släktingar till part, bl.a. makar, barn och syskon är vittnesplikten enligt RB 
36:3 begränsad. Dessa är inte skyldiga att vittna, men de får vittna om de vill och 
avlägger då sin berättelse utan vittnesed. Denna begränsning i vittnesplikten motiveras i 
förarbetena med att det för en släkting skulle kunna uppstå en svår motsättning mellan 
plikten att tala sanning och en naturlig benägenhet att vilja hjälpa nära anförvanter, om 
denne vore skyldig att vittna.17 RB 36:5 begränsar i speciella fall möjligheten att höra 
ett vittne. Vissa yrkesutövare, t.ex. advokater, läkare och psykologer, har tystnadsplikt 
enligt lag eller författning rörande vissa omständigheter, som inom ramen för deras 
yrkesutövning har anförtrotts dem eller som de i samband med denna har fått kunskap 
om. Dessa får höras som vittnen endast om det medges i lag eller om den person till 
vars förmån tystnadsplikten gäller, samtycker till detta. Med att något har anförtrotts en 
yrkesutövare som ovan nämnts, menas att uppgifterna har lämnats med begäran om eller 
under en tyst förväntan att de skall vara konfidentiella, t.ex. en klient som lämnar 
uppgifter till sin advokat. Yrkesutövarna är alltså vittnespliktiga, men det råder 
frågeförbud rörande omständigheter som omfattas av tystnadsplikten. Frågeförbudet 
skall iakttas av rätten ex officio och kan inte efterges av vittnet.18

Vittnesplikten kan också begränsas p.g.a. uppgifternas natur. Ett vittne har rätt att vägra 
yttra sig om en sådan omständighet vars röjande skulle avslöja att denne eller någon 
nära släkting har begått en brottslig eller vanärande handling, enligt RB 36:6. 
Ändamålet med denna bestämmelse är att vittnet inte ska behöva medverka till att han 
eller hon själv eller någon av släktingarna senare kommer att bestraffas eller tvingas 
utstå förakt från omgivningen p.g.a. vanärande handling.19 Vilka handlingar som är att 
anse som vanärande får bedömas med hänsyn till de moraluppfattningar som råder i 
samhället för närvarande.20

3.2. Vittnesmålet

Ett vittne skall, vid vite, kallas till huvudförhandlingen, enligt RB 36:7. Det är parterna 
som åberopar de personer som de vill skall höras som vittnen i målet. Rätten utfärdar 
sedan vittneskallelser som skall innehålla behövliga uppgifter om parterna och målet 
samt i korthet ange vad förhöret gäller. Vittnet får inte närvara vid huvudförhandlingen 
innan förhöret med denne har ägt rum, enligt RB 36:9. Detta motiveras av att ett vittne 
kan påverkas av tidigare uttalanden och anpassa sin egen berättelse efter dessa. Innan 
vittnet avlägger sitt vittnesmål, skall dennes identitet fastslås av rätten, RB 36:10.21

När vittnets identitet är fastställd skall rätten, för att kunna värdera vittnets utsaga på ett 
riktigt sätt, försöka bringa klarhet i om vittnet står i något förhållande till sak eller part, 
som kan påverka tilltron till vittnets berättelse, eller om det finns andra omständigheter 
av betydelse i det avseendet, RB 36:10.22

                                                
17 Ekelöf, P. O., Rättegång IV, 1992, s. 181f.
18 Fitger, P., Rättegångsbalken. En kommentar på Internet, 1/2 2008 (läst 14/4 2008), 
http://proxy.lib.ltu.se/login?url=http://www.nj.se/sso3/databaser
19 A.a.
20 Ekelöf, P.O., Rättegång IV, 1992, s. 183.
21 A.a., s. 185f.
22 Schelin, L., Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 24.

http://proxy.lib.ltu.se/login?url=www.nj.se/sso3/databaser
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Vittnet skall avlägga ed innan han eller hon lämnar sin berättelse, RB 36:11: 
”Jag NN lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen 
och intet förtiga, tillägga eller förändra”. 

Innan vittnet hörs skall rätten påminna denne om hans sanningsplikt och när vittnet har 
avlagt ed skall denne också erinras om edens betydelse, dvs. att vittnet nu talar under 
straffansvar, RB 36:14. Det är viktigt att rätten gör klart för vittnet att denne måste tala 
sanning så att vittnet inte tiger med något i tro att han straffritt kan göra detta. Lämnar 
vittnet oriktiga uppgifter under ed kan detta medföra straffansvar för mened eller 
ovarsam utsaga, enligt de förutsättningar som anges i BrB 15:1 och 15:3. När det finns 
skäl till det, skall rätten påminna vittnet om att denne enligt RB 36:5 och 6, har rätt eller 
skyldighet att i vissa fall vägra yttra sig. Varje vittne som skall höras måste avlägga ed 
var för sig, RB 36:15, detta för att edens vikt skall poängteras. Har vittnet tidigare hörts 
i rättegången får denne på nytt vittna på den tidigare eden. Skyldigheten att avlägga ed 
kan inte efterges, varken av parterna eller domstolen.23

Bestämmelsen i RB 36:16 föreskriver att ett vittnesmål skall vara muntligt. Inga 
skriftliga handlingar får som huvudregel ges in eller läsas upp. Vittnet skall först ges 
möjlighet att fritt berätta om sina iakttagelser i enlighet med principen om det bästa 
bevismaterialet.24 Behöver vittnets berättelse hjälpas fram genom frågor från rätten skall 
vittnet sanningsenligt besvara frågorna och spontant lämna upplysningar om sådana 
omständigheter som han eller hon förstår är av betydelse i målet. Känner sig vittnet 
osäker på någon punkt skall denne ange detta för rätten. Vittnet behöver dock inte yttra 
sig om vilket bevisvärde som uppgifterna har. Inte heller behöver vittnet i samband med 
vittnesmålet dra några slutsatser av sina tidigare iakttagelser, reflektioner eller 
reaktioner.25

Muntlighetskravet hindrar inte att vittnet som stöd för minnet använder sig av 
anteckningar eller andra handlingar. Stödanteckningar är särskilt betydelsefulla om 
vittnet gjort mera omfattande iakttagelser som rör en omständighet av teknisk natur.26

Om vittnets berättelse vid förhöret avviker från vad denne tidigare anfört inför rätta eller 
inför åklagare eller polismyndighet, får det tidigare förhöret läggas fram genom 
uppläsning av protokollet, efter åberopande av part. Detsamma gäller för den händelse 
att vittnet vid förhöret förklarar att denne inte längre minns vad han eller hon sagt under 
tidigare förhör.27 En person kan inte vägra att vittna av det skälet att det föreligger risk 
för repressalier från t.ex. den tilltalades sida, RB 36:18. Vill inte vittnet tala fritt i den 
tilltalades närvaro, kan rätten i sådana fall förordna att den tilltalade lämnar rättssalen 
under tiden vittnet förhörs.28

                                                
23 Fitger, P., Rättegångsbalken. En kommentar på Internet, 1/2 2008 (läst 15/4 2008), 
http://proxy.lib.ltu.se/login?url=http://www.nj.se/sso3/databaser
24 Ekelöf, P.O., Rättegång V, 1998, s. 86. 
25 Ekelöf, P.O., Rättegång IV, 1992, s. 187ff.
26 Fitger, P., Rättegångsbalken. En kommentar på Internet, 1/2 2008 (läst 15/4 2008), 
http://proxy.lib.ltu.se/login?url=http://www.nj.se/sso3/databaser
27 Ekelöf, P.O., Rättegång IV, 1992, s. 32.
28 A.a., s. 187.
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I RB 35:14 uppställs en rad undantag från det principiella förbudet mot att som bevis i 
rättegång åberopa en skriftlig utsaga, utan att den som lämnat utsagan hörs i målet. 
Undantag från förbudet gäller för det fall detta är särskilt föreskrivet, t.ex. RB 40 kap 
där reglerna stipulerar att det kan läggas fram skriftliga utlåtanden av sakkunniga. 
Förbudet gäller inte heller när förhör inte kan hållas med den som lämnat berättelsen, 
vid eller utom huvudförhandling eller övrigt inför rätten, t.ex. när den som avgivit den 
skriftliga berättelsen avlidit eller är långvarigt sjuk på ett sådant sätt att han inte kan 
höras. Med skriftliga vittnesberättelser jämställs sådana berättelser som dokumenterats 
på annat sätt än skriftligen, t.ex. bandupptagningar och videoinspelningar av förhör. 
Dock är bandupptagningar eller videoinspelningar av förhör med barn som utsatts för 
sexualbrott i regel undantagna från förbudet att åberopa en skriftlig utsaga, om det inte 
anses lämpligt att höra barnet direkt under huvudförhandlingen.29   
                                                                                                                                                                                                                                            
Som ett avsteg från bevisomedelbarhetsprincipen får enligt RB 36:19 ett vittne höras 
utom huvudförhandling om vittnet inte kan inställa sig till huvudförhandlingen eller om 
inställelsen skulle innebära orimliga kostnader eller olägenheter i förhållande till 
betydelsen av att vittnet hörs vid huvudförhandlingen.30 Även här kan bandupptagningar 
eller videoinspelningar av förhör med barn som blivit utsatta för sexualbrott tillåtas om 
det inte är lämpligt att höra barnet direkt vid huvudförhandlingen.31 Det kan vara 
praktiskt omöjligt för vittnet att infinna sig till en kommande huvudförhandling. 
I förarbetena har angetts den situationen att vittnet är så svårt sjuk under en längre tid att 
denne inte kan infinna sig till huvudförhandlingen eller att vittnesmålet har liten 
betydelse för målets utgång. Som ett alternativ kan domstolen, trots att vittnet fysiskt 
inte är närvarande, hålla vittnesförhör per telefon vid huvudförhandlingen om parterna 
går med på detta, RB 46:7.32

Vid vissa domstolar pågår en försöksverksamhet som gör det möjligt för bl.a. vittnen att 
delta i huvudförhandling genom videokonferens (ljud- och bildöverföring), om det inte 
p.g.a. kostnader och andra olägenheter skulle stå i orimligt förhållande till betydelsen av 
att bevisningen upptas på sådant sätt. Enligt motiven kan videokonferens med viss 
försiktighet användas i sådana fall där vittnet p.g.a. rädsla eller fruktan för sin säkerhet 
inte anser sig kunna inställa sig i rättssalen. Huvudregeln är dock fortfarande att vittnet 
personligen skall inställa sig i rättssalen då beslutsunderlaget för domstolen i de flesta 
fall måste anses vara bättre om vittnet är fysiskt närvarande.33

                                                
29 Fitger, P., Rättegångsbalken. En kommentar på Internet, 1/2 2008 (läst 15/4 2008), 
http://proxy.lib.ltu.se/login?url=http://www.nj.se/sso3/databaser
30 Prop. 1986/87:89, s. 180f.
31 Fitger, P., Rättegångsbalken. En kommentar på Internet, 1/2 2008 (läst 15/4 2008), 
http://proxy.lib.ltu.se/login?url=http://www.nj.se/sso3/databaser
32 Prop. 1986/87:89, s. 180f.
33 Prop. 1998/99:65, s. 22ff.
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3.2.1. Vittnesförhöret

I RB 36:17 regleras hur vittnesförhöret skall gå till. Eftersom parterna ”äger” 
processen är det de som har ansvaret för förhören, och det är i första hand part 
som åberopat vittnet som inleder förhöret (ett s.k. huvudförhör). Genom att 
parterna så långt som möjligt håller förhören själva torde rättens ordförande då 
lättare kunna ägna sig åt vittnets berättelse och uppträdande i övrigt, och behöver
inte tänka på vilken fråga han skall ställa till vittnet härnäst. Rätten har dock 
möjlighet att ingripa i ledningen av förhöret, t.ex. då en part själv processar utan 
hjälp av advokat.34

Huvudförhörets huvudsakliga syfte är att ge vittnet tillfälle att självständigt ge sin 
version av händelseförloppet. Vittnesförhöret börjar därför med att vittnet, om det 
är möjligt, lämnar en sammanhängande berättelse. Denna inledande berättelse bör 
i första hand avges spontant, utan stöd av frågor. Kan inte vittnet lämna sin 
redogörelse på ett tillfredsställande sätt kan utfrågaren ställa de frågor som 
behövs för att hjälpa fram berättelsen. Den som håller i förhöret måste alltid 
försöka undvika att frågorna ställs på ett sådant sätt att vittnet påverkas till att 
svara på ett visst sätt. S.k. ledande frågor är som huvudregel inte tillåtna under 
huvudförhöret. Med ledande frågor menas sådana frågor som genom sitt innehåll, 
sin form, eller sättet de ställs på, inbjuder till visst svar.35 Som exempel på 
ledande frågor kan nämnas frågor av typen: ”Det var väl så att…, eller hur?” 
”Var det inte…, som nu är åtalad som började slagsmålet?” Bolding menar att det 
kan finnas en stor risk med att ställa ledande frågor, då vittnet kan vilja visa 
lojalitet gentemot den part som åberopat honom eller henne som vittne, eller att 
vittnet av ”bekvämlighetsskäl” ger utfrågaren medhåll. Ledande frågor är dock 
tillåtna exempelvis när utfrågaren endast vill få bekräftelse på vissa enkla och 
redan befintliga uppgifter, som t.ex. vittnets adress.36

När vittnet har lämnat sin inledande berättelse och den part som håller i 
huvudförhöret har ställt eventuella kompletterande frågor, skall motparten få 
tillfälle att ställa frågor till vittnet. Denna del av förhöret kallas motförhör och 
kan sägas fungera som en kontroll av sanningshalten i vittnets berättelse.37 Här är 
det tillåtet med ledande frågor när utfrågaren försöker få fram motstridiga 
uppgifter som försvagar eller eliminerar bevisvärdet av de uppgifter som vittnet 
tidigare lämnat under huvudförhöret. Lyckas utfrågaren med att få vittnet att 
lämna ett motsägelsefullt svar, kommer utfrågaren att be vittnet förklara hur han 
eller hon vill förklara motstridigheten. Detta behöver emellertid inte betyda att 
vittnet ljuger, utan det som framkommer under motförhöret är betydelsefullt i den 
meningen att det kan rubba tilltron till vittnets berättelse under huvudförhöret.38

Efter motförhöret skall rätten och parterna genom återförhör ges tillfälle att ställa 
ytterligare frågor till vittnet. Återförhöret inleds som regel av den part som hållit 
huvudförhöret och ger denne en chans att visa att de uppgifter vittnet lämnat 
under motförhöret inte förtjänar tilltro. Syftet med återförhöret är att ge vittnet 
tillfälle att tänka efter och en möjlighet att ändra sådana uppgifter som denna kan 
ha påverkats att lämna under motförhöret. I princip bör dock inte ledande frågor 

                                                
34 Prop. 1986/87:89, s. 134.
35 A prop., s. 176f.
36 Bolding, P.O., Går det att bevisa?, 1989, s. 38.
37 Prop. 1986/87:89, s. 177. 
38 Ekelöf, P.O., Rättegång V, 1998, s. 90f.
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ställas under återförhöret, eftersom vittnet inte bör utsättas för påverkan 
ytterligare en gång. För det fall att det under motförhöret visar sig att vittnets 
uppgifter är till nackdel för den part som åberopat denne, kan det visa sig vara 
nödvändigt att ställa ledande frågor under återförhöret.39

3.3. Övriga bevismedel

3.3.1. Skriftligt bevis

När en skriftlig handling åberopas som bevis i en rättegång karakteriseras den som ett 
skriftligt bevis. Som skrift räknas inte bara sådant som uttrycks med bokstäver, även 
t.ex. siffror och blindskrift är skriftliga handlingar. Det är inte nödvändigt att handlingen 
har upprättats i bevisningssyfte. Skriftliga bevis kan utgöras av protokoll, kontrakt, 
skuldebrev, intyg och andra handlingar som upprättats i bevissyfte eller som annars har 
betydelse som bevis. Tryckta skrifter och material som lagrats i t.ex. en dator, på film, 
magnetband, skiva samt fotografier kan också vara skriftliga bevis. Skriftliga bevis 
inges till rätten i antingen original, avskrift eller kopia, RB 38:1. Innehavaren av en 
handling som kan antas ha betydelse som bevis i målet är skyldig att förete handlingen 
för motparten, enligt huvudregeln i RB 38:2, dock är handlingar som upprättats enbart 
för personligt bruk, som minnesanteckningar, undantagna.40

3.3.2. Syn

Det som utmärker bevismedlet syn är att det är objektet som iakttas som är det 
relevanta, inte sättet för iakttagandet. Domstolen kan alltså även få användning av sina 
hörsel-, smak-, känsel- eller luktsinnen. Ibland kan inte syn hållas på den plats där 
sammanträdet annars skulle ha ägt rum, RB 39:1, rätten kan då behöva förflytta sig för 
att hålla ”syn på stället”, t.ex. för att besikta en brottsplats. Den som innehar ett föremål 
som kan företes inför rätten är skyldig att tillhandahålla detta för syn, RB 39:5, om 
föremålet antas ha betydelse som bevis i målet.41

3.3.3. Sakkunnig

Domstolen har rätt att anlita sakkunnig om en fråga som skall prövas kräver särskild 
fackkunskap som bara specialister eller experter har, RB 40:1. Sakkunnig kan utses 
antingen av domstolen (s.k. offentlig sakkunnig) eller av part (s.k. privat sakkunnig). 
Det är betydligt vanligare att parterna åberopar en egen sakkunnig än att domstolen 
förordnar en sakkunnig.42

                                                
39 Prop. 1986/87:89, s. 177.
40 Fitger, P., Rättegångsbalken. En kommentar på Internet, 1/2 2008 (läst 17/4 2008), 
http://proxy.lib.ltu.se/login?url=http://www.nj.se/sso3/databaser
41 A.a.
42 A.a.

http://proxy.lib.ltu.se/login?url=www.nj.se/sso3/databaser


10

4. Bevisvärdering

Den fria bevisvärderingen innebär att det inte finns några allmänna regler i RB för hur 
bevisvärderingen skall gå till, utan domstolen är i princip fri att själv bestämma hur man 
vill värdera ett visst bevis. Detta betyder emellertid inte att bevisvärderingen är helt 
fri.43 Det är med hänsyn till vissa grundförutsättningar som att lika fall skall bedömas 
lika, förutsebarhet och rättssäkerhet som bevisvärderingen i domstol inte får utföras på
ett rent känslomässigt och subjektivt sätt. Bevisvärderingen får inte bygga på 
domstolens eget godtycke, utan måste ske på ett objektivt sätt. Kravet på objektivitet 
vidmakthålls genom att domen motiveras. Parterna och utomstående ges därmed en 
möjlighet att bedöma hur bevisningen värderats. När rätten efter avslutad 
huvudförhandling samlas för överläggning till dom får inte avgörandet baseras på ett 
helhetsintryck av det befintliga materialet. Rätten måste börja sin bevisprövning med att 
gå igenom och värdera varje bevismedel för sig, innan man går över till att väga 
samman bevisningen. Det finns annars risk för att domarnas bevisvärdering i högre grad 
styrs av intuitiva och subjektiva uppfattningar som antingen överskattar eller 
underskattar värdet av den bevisning som lagts fram under huvudförhandlingen.44

4.1. Strukturering och värdering

Bevisvärderingen handlar om att rätten skall göra en bedömning av sambandet mellan 
ett påstått mänskligt beteende som skett i det förflutna och de bevis som finns av denna 
händelse, i syfte att försöka dra slutsatsen om den påstådda händelsen också inträffat i 
verkligheten. Rätten börjar sin överläggning till dom med att strukturera (dela upp) 
bevisningen i bevismedel, dvs. olika typer av bevis, sedan påbörjas själva 
bevisvärderingen. Första steget är att varje bevismedel som har presenterats i rätten, 
t.ex. utsagor eller skriftliga bevis, skall värderas separat. Ett bevismedel har inte alltid 
relevans för hela det bevistema som en part har för avsikt att bevisa. Med bevistema
menas vad en part skall bevisa, t.ex. att A har misshandlat B. Bevisets betydelse är 
oftast begränsat till en del av temat, till ett visst rekvisit eller något annat förhållande 
som är relevant för prövningen, t.ex. för frågan om gärningsmannens identitet. 
Därför sker också en uppdelning av det slutliga bevistemat i deltemata, som;

 gärningsmannens identitet, 
 tid och plats för gärningen, 
 identifiering av brottet (ex. misshandel) samt, 
 en beskrivning av hur brottet har gått till.45

Är det så att bevismedlet har relevans för flera deltemata, vilket ofta är fallet när det 
gäller utsagor, bör värderingen av detta bevismedel också göras separat för varje 
deltema. Varje bevismedel skall inordnas i den del av bevistemat som det har relevans 
för, men inte påverka bedömningen i de delar av temat som beviset saknar samband 
med. Som exempel kan nämnas att C har iakttagit att A misshandlat B, vittnesutsagan 
har då relevans för alla deltemata. Om C däremot inte sett själva misshandeln utan bara 
sett A springa från platsen, har iakttagelsen endast relevans för frågan om 
gärningsmannaskapet.46

                                                
43 Schelin, L., Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 22f.
44 Diesen, C., mfl., Bevis, 1997, s. 13.
45 A.a., s. 14ff och 58.
46 A.a., s. 14, 58 och 69.
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4.1.1. Erfarenhetssatser

När bevisen skall värderas använder sig domaren normalt av erfarenhetssatser, dessa är 
av relevans inte minst vid värdering av utsagor. En erfarenhetssats utgörs av 
erfarenhetsmässig kunskap om sambandet mellan två företeelser (objekt, relationer, 
personer eller händelser), som gäller generellt för dessa.47 Erfarenhetssatser utgörs 
främst av den sammanfattade livserfarenhet och allmänbildning som finns samlad hos 
rättens ledamöter, s.k. allmänna erfarenhetssatser. Som exempel på en erfarenhetssats 
nämner Diesen att om man håller ett glas i handen och släpper det över ett golv kommer 
glaset att falla till golvet om inte någon lyckas förhindra det. Är det ingen som lyckas 
hindra glaset från att falla till golvet, kommer glaset sannolikt, men inte alltid, att gå 
sönder. Erfarenhetssatser har inget självständigt bevisvärde utan är endast ett 
hjälpmedel för rätten att bestämma värdet av de framlagda bevisen. Inte heller talar 
erfarenhetssatser om hur något är i ett enskilt fall, utan anger istället ungefär hur vanligt 
förekommande något är. I fallet med glaset säger vår erfarenhet oss att det förekommer 
att ett glas som faller till golvet, håller.48

Vissa bevis kan kräva en sakkunnig tolkning för att rätten sedan skall kunna värdera 
dem. S.k. särskilda erfarenhetssatser baseras ofta på undersökningar, t.ex. psykologisk 
och teknisk forskning, som kan resultera i frekvenstabeller och normalkurvor som kan 
användas som underlag för en bedömning av hur sannolikt eller osannolikt ett visst 
förhållande är. Dessa tabeller och kurvor förutsätter särskild sakkunskap och därför bör 
rätten i allmänhet anlita sakkunniga för att få kunskap om särskilda erfarenhetssatser.49

Även de särskilda erfarenhetssatserna måste bedömas med utgångspunkt i hur relevanta 
de är för det enskilda fallet. Statistik, expertutlåtanden och sannolikhetsberäkningar är 
endast hjälpfakta vid bevisvärderingen, det är domstolen själv som ansvarar för 
värderingen av det faktiska bevis som uttalandet gäller.50

4.1.2. Hjälpfakta

Vissa bevis kan inte direkt styrka bevistemat, utan utgör indirekta bevis, t.ex. hjälpfakta. 
Bevisfaktum och hjälpfakta är två viktiga begrepp som rätten måste hålla isär vid 
bevisprövningen. Ett bevisfaktum är sådana omständigheter som utgör ett faktiskt bevis, 
t.ex. ett vittnes direkta iakttagelse av en misshandel, medan hjälpfakta endast fungerar 
som tolkningshjälp när ett bevisfaktums bevisvärde skall bestämmas. Hjälpfakta utgörs 
av omständigheter som kan höja eller sänka bevisvärdet hos ett bevisfaktum, s.k. 
positiva och negativa hjälpfakta.51 Huruvida hjälpfakta är att anse som positiva eller 
negativa vet man inte förrän man sätter in dem i sitt sammanhang och värderar 
resultatet.52 Diesen ger ett exempel på skillnaden mellan bevisfaktum och hjälpfakta: Ett 
vittne har iakttagit att X tilldelat Y ett knytnävsslag. Vittnets berättelse om vad han 
iakttagit är ett faktiskt bevis, ett bevisfaktum. För att bedöma utsagans bevisvärde 
behövs ytterligare information, bl.a. om avstånd, ljusförhållanden, vittnets synförmåga, 
vittnets eventuella relation till någon av X och Y osv. Om det t.ex. visar sig att det 
kraftigt närsynta vittnet inte hade på sig sina glasögon när han eller hon bevittnade
misshandeln 10 meter bort, är denna information negativa hjälpfakta, som sänker 

                                                
47 Schelin, L., Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 49.
48 Diesen, C., mfl., Bevis, 1997, s. 21ff.
49 Schelin, L., Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 49f.
50 Diesen, C., mfl., Bevis, 1997, s. 63.
51 Schelin, L., Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 48f.
52 Fitger, P., Rättegångsbalken. En Kommentar på Internet, 1/2 2008 (läst 22/4 2008), 
http://proxy.lib.ltu.se/login?url=http://www.nj.se/sso3/databaser
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bevisvärdet hos vittnets utsaga. Men denna information kan inte i sig bevisa att något 
brott inte har blivit begånget, liksom positiva hjälpfakta i sig inte kan bevisa att ett brott 
har skett.53

4.2. Sammanvägningen

När de enskilda bevisen har värderats separat övergår rätten sedan till att väga samman 
bevisen, här bedöms frågan om bevistemat håller eller inte; Hur förhåller sig de enskilda 
bevisen till andra bevis och till helheten? Är styrkan i bevisningen tillräcklig, eller krävs 
det mer för att rätten skall anse det bevisat att X misshandlat Y? Syftet med 
uppdelningen i deltemata och med att klart skilja mellan värderingen av enskilda bevis 
och sammanvägningen av dessa, är att undvika alltför snabba slutsatser om temats 
existens. Om rättens ledamöter redan vid huvudförhandlingen bildat sig den 
uppfattningen att X är skyldig till misshandel av Y, finns en stor risk att rättens 
diskussion under överläggningen formas av denna mening, vilket i sin tur medför att 
också bevisvärderingen underordnas denna uppfattning. Rättens förmåga att se tänkbara 
luckor i bevisningen kan då gå förlorad och motivationen till att pröva alternativa 
förklaringar kan också minska eller försvinna.54

4.3. Felkällor vid värdering av vittnesutsagor

Vittnesbevisning är det vanligaste och viktigaste beviset, ofta finns det överhuvudtaget 
inte någon annan bevisning. Samtidigt är vittnesbeviset dock ett ganska otillförlitligt 
medel för sanningens utletande och vid värderingen av sådana s.k. personella bevis
uppstår specifika problem.55 Denna uppräkning av felkällor är inte avsedd att vara 
uttömmande, utan är endast att se som en exemplifiering på de svårigheter som 
föreligger vid rättens värdering av vittnesutsagor. 

Ekelöf anser att ett vittnesbevis bör granskas som en s.k. beviskedja, där de olika leden 
bedöms var och ett för sig. Beviskedjan kan ha följande utseende: 

1. domarens iakttagelse av vad vittnet säger 
2. vittnets utsaga 
3. vad vittnet menat med utsagan  
4. vittnets minnesbild 
5. vittnets iakttagelse av t.ex. en misshandel  
6. att det var den tilltalade som slog ner målsäganden.56

Det första ledet i beviskedjan är enbart bevisfaktum och det sista ledet är enbart 
bevistema. De mellanliggande leden är bevisfaktum för närmast efterföljande led och 
bevistema för närmast föregående led. T.ex. är vittnets iakttagelse av misshandeln ett 
bevisfaktum, ett faktiskt bevis, för att det var den tilltalade som slog ner målsäganden. 
Samtidigt utgör det senare ledet bevistema, det som skall bevisas, för det förra ledet. 
Varje led kan innehålla felkällor och för varje led kan hjälpfakta ha stor betydelse vid 
bevisvärderingen. Användandet av en beviskedja kan bl.a. ha den fördelen att det blir 
lättare för rätten att analysera svagheterna i vittnesbeviset, det kan också bli lättare att 

                                                
53 Diesen, C., mfl., Bevis, 1997, s. 26.
54 A.a., s. 13f, 58 och 69.
55 Ekelöf, P.O., Rättegång V, 1998, s. 87.
56 Ekelöf, P.O., Rättegång IV, 1992, s. 124.
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bedöma vittnesutsagans bevisvärde.57Det är vid det fjärde och femte ledet som de 
största svårigheterna vid bevisvärderingen sker.58

4.3.1. Vittnets utsaga

Vid det andra ledet, dvs. när det gäller vittnets utsaga, så kan en felkälla vid 
värderingen vara att domaren har missuppfattat vad vittnet har sagt p.g.a. att vittnet talar 
otydligt eller att domaren hör illa. Dessutom kan det hända att domaren missförstår vad 
vittnet menar, t.ex. om vittnets språkbruk skiljer sig väsentligt från domarens eller om 
vittnet är nervöst och p.g.a. detta uttrycker sig illa.59

4.3.2. Vad vittnet menat med utsagan

En felkälla vid det tredje ledet kan vara att vad vittnet menat skiljer sig från vad denne 
minns, vittnet har då lämnat osanna uppgifter och kan ha gjort sig skyldig till mened. 
Det kan vara svårt för rätten att utreda om så är fallet, speciellt om vittnet endast delvis 
lämnat osanna uppgifter. Det är under huvudförhandlingen, närmare bestämt vid 
motförhöret som lögnaktiga vittnen har störst chans att avslöjas.60

4.3.3. Minnesbilden 

Vid det fjärde ledet kan en felkälla vara vittnets minnesbild av iakttagelsen. Vid 
bedömningen av minnesbildens bevisvärde för iakttagelsen måste tas i beaktning att 
minnet försvagas med tiden, och att det kan ha gått lång tid från det att vittnet gjorde 
sina iakttagelser till att målet tas upp till huvudförhandling. Olika personer har olika bra 
minne, men även hos en och samma person kan minneskapaciteten variera allt efter vad 
det är fråga om. Vi lägger lättast märke till och minns sådant som intresserar oss, medan 
vi snabbt glömmer sådant som vi inte är intresserade av.61

Minnesbilden kan också påverkas av information som på ett eller annat sätt presenteras 
mellan det att vittnet iakttagit en händelse, och det att denne fått en chans att berätta om 
den, t.ex. att vittnet talar med andra vittnen eller läser på löpsedlar om den händelse han 
eller hon iakttagit. I efterspelet till de s.k. Stureplansmorden som skedde 1994, där två 
män misstänktes för mord på fyra personer och mordförsök på ett flertal andra, 
publicerades de två efterlysta gärningsmännens passfoton på löpsedlar. Det 
problematiska var att männen under mordnatten inte alls såg ut som de gjorde på 
fotografierna. Under mordnatten var den ene av dem renrakad, men på fotot hade han 
skägg och den andre var under mordnatten skäggig, men renrakad på fotot. Flera av 
vittnena till morden hade hunnit ta del av löpsedlarna innan de hördes av polisen, och 
polisen fick därför svårt att bedöma värdet av dessa vittnesuppgifter. Flera av dem sa att 
”det var han med skägg som sköt”. Men vem av de två männen var det egentligen som 
hade skägg?62  

                                                
57 Fitger, P., Rättegångsbalken. En kommentar på Internet, 1/2 2008 (läst 23/4 2008), 
http://proxy.lib.ltu.se/login?url=http://www.nj.se/sso3/databaser
58 Ekelöf, P.O., Rättegång IV, 1992, s. 125.
59 A.a., s. 125.
60 A.a., s. 125.
61 A.a., s. 125.
62 Granhag, P. A., i Vår tids psykologi, 2007. 438ff.
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4.3.4. Iakttagelsen

När det gäller iakttagelsens bevisvärde för rättsfaktum minns vi lättare det centrala i en 
plötslig och dramatisk händelse än det mer perifera.63 Vi kan dock lätt missta oss just 
för att händelsen är plötslig och dramatisk. Iakttagelsens bevisvärde kan också påverkas 
av vittnets synförmåga, t.ex. om denne är närsynt, om avståndet från platsen för 
händelsen och till den plats vittnet befann sig på är ganska långt. Vittnet kan också ha 
haft sin uppmärksamhet riktad åt ett annat håll.64 Ett vittnes iakttagelse kan också 
påverkas av väderleks- och ljusförhållanden.65 Är vittnet alkohol-, eller drogpåverkad 
kan detta leda till att förmågan att registrera och återge vad som händer försämras. När 
en person t.ex. bevittnar en misshandel, är det dock inte gärningsmannens utseende som 
oftast är det centrala för vittnet. Har vittnet observerat både offret och gärningsmannen, 
är det offrets utseende som i allmänhet är det centrala och det som vittnet minns bäst. 
Luckor i iakttagelser kan omedvetet fyllas ut med hjälp av minnesbilder av liknande 
händelser, och med våra förutfattade meningar och förväntningar. Ju större 
iakttagelseluckorna är, desto större är utrymmet för tolkningar som kan vara felaktiga.66

Man tror att man ser något annat än vad synintrycket egentligen innehåller. Som 
exempel kan nämnas en älgjägare som tror att han ser en älg, men som i själva verket 
skjuter en annan medlem av jaktlaget.67

4.4. Erfarenhetssatser rörande vittnesutsagors 
sanningsenlighet 

Enligt RB 35:1 skall domstolen avgöra de lämnade utsagornas trovärdighet efter en 
prövning av allt som är bevisat i målet. Det torde vara endast i undantagsfall som rätten 
har befogad anledning att bygga sitt avgörande på en persons allmänna trovärdighet. 
Emellertid kan uppgifter om dennes person, karaktär och anseende ha betydelse vid 
trovärdighetsbedömningen av utsagan. Fitger konstaterar att det är svårt att göra några 
allmänna uttalanden om vad som avgör om man kan fästa tilltro till en lämnad utsaga, 
men allmänt sett måste rätten vara mycket försiktig när det gäller att lägga en 
partsutsaga till grund för målets avgörande om det inte finns någon form av 
stödbevisning, i form av t.ex. vittnesiakttagelser eller teknisk bevisning.68

4.4.1. Erfarenhetssatser med rättsvetenskaplig eller 
beteendevetenskaplig relevans

Som ovan nämnts använder sig domstolarna av allmänna erfarenhetssatser vid
bevisvärderingen. Några av de erfarenhetssatser som HD: s avgöranden69 bygger på när 
det gäller bedömningen av vittnesutsagors sanningsenlighet kommer att behandlas här. 
Även erfarenhetssatser som den beteendevetenskapliga forskningen finner relevanta 
kommer i viss mån också att behandlas. 

                                                
63 Schelin, L., Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 108ff.
64 Ekelöf, P.O., Rättegång IV, 1992, s. 126.
65 Mål B 5817-01
66 Schelin, L., Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 108ff.
67 Ekelöf, P.O., Rättegång IV, 1992, s. 126.
68 Fitger, P., Rättegångsbalken. En kommentar på Internet, 1/2 2008 (läst 22/4 2008), 
http://proxy.lib.ltu.se/login?url=http://www.nj.se/sso3/databaser
69 Se bl.a. NJA 1973 s. 8, NJA 1980 s. 725, NJA 1991 s. 83
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I rättspraxis och doktrin har en utsaga som avgivits under ed inte tillmätts högre 
bevisvärde än en utsaga som avgivits utan ed, trots att eden är förenad med straffansvar 
och inriktad på att ge ökad tyngd åt utsagan. Detta tros bl.a. hänga samman med att det 
är svårt att bevisa och straffa lögnaktiga utsagor. Det tycks dock alltid finnas anledning 
att tillskriva menedsansvaret en större betydelse när det gäller möjliga lögner från den 
som hörs, än när det gäller eventuella osanningar som den hörde lämnar omedvetet.70

När vittnesutsagans sanningsenlighet skall bedömas brukar stor vikt läggas vid sådana 
omständigheter som kan utgöra motiv för vittnet att lämna en osann berättelse eller vid 
sådana omständigheter som visar att vittnet saknat sådana motiv.71 Omständigheter som 
kan utgöra motiv för vittnet att lämna osanna uppgifter kan vara att vittnena p.g.a. 
motstridiga religiösa intressen uppenbarligen stått på antingen målsägandens eller den 
tilltalades sida.72

Vittnet kan lämna uppgifter som framstår som mindre sannolika i jämförelse med andra 
uppgifter som denne lämnat. Berättelsen kan öka i trovärdighet i sin helhet om de 
lämnade uppgifterna stämmer väl med andra uppgifter som vittnet lämnat. I 
motsvarande mån minskar utsagans trovärdighet när vittnet lämnar uppgifter som inte 
står i god överensstämmelse med varandra. Om vittnet formulerar sig på ett oprecist och 
mångtydigt sätt rörande en central del i händelseförloppet kan detta utgöra hjälpfakta 
som sänker berättelsens trovärdighet, särskilt om vittnet utförligt och noggrant uttalar 
sig om frågor som är oviktiga.73

Som argument för utsagans trovärdighet anges ofta att den hörde har lämnat samma 
uppgifter vid flera förhörstillfällen. Har den hörde däremot lämnat avvikande uppgifter i 
t.ex. polisförhöret och under rättegången, kan detta tala emot att berättelsen är trovärdig. 
Det förtjänar dock att påpekas att det inte är varenda avvikelse i uppgifterna som har 
betydelse, utan endast sådana avvikelser i hänseenden av central betydelse.74

Arne Trankell, professor i vittnespsykologi, framhåller att det kan vara berättigat att 
anse en berättelse som mindre trovärdig när en tilltalad i ett brottmål lämnar skiftande 
uppgifter för att försöka slingra sig ur en bevisning som talar till dennes nackdel. 
Rättens ledamöter bör dock inte dra den generella slutsatsen att ett vittne som lämnar 
skiftande uppgifter är mera opålitlig än ett vittne vars uppgifter är konstanta. 
Vittnesutsagan är föränderlig eftersom underlaget för vittnets berättelse är dennes egna 
minnesbilder, vilka ofta förändras. Enligt Trankell kan det därför tyckas vara orealistiskt 
att kräva att en vittnesutsaga skall vara oföränderlig för att den skall anses vara 
tillförlitlig.75

En utsaga kan anses vara trovärdig om den som hörs lämnar en detaljerad berättelse, 
och tvärt om kan en torftig och ofullständig utsaga anses som icke trovärdig.76

I domstolarnas domskäl görs ofta uttalanden om att en berättelse måste ha varit 
självupplevd då utsagan har varit mycket detaljerad, innehållsrik och spontan.77Det 

                                                
70 Fitger, P., Rättegångsbalken. En kommentar på Internet, 1/2 2008 (läst 2/5 2008), 
http://proxy.lib.ltu.se/login?url=http://www.nj.se/sso3/databaser
71 A.a.
72 RH 1991:124
73 Fitger, P., Rättegångsbalken. En kommentar på Internet, 1/2 2008 (läst 2/5 2008), 
http://proxy.lib.ltu.se/login?url=http://www.nj.se/sso3/databaser
74 Schelin, L., Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 166.
75 Trankell, Arne., i Svensk vittnespsykologi, 2004, s. 82.
76 Fitger, P., Rättegångsbalken. En kommentar på Internet, 1/2 2008 (läst 6/5 2008), 
http://proxy.lib.ltu.se/login?url=http://www.nj.se/sso3/databaser
77 Se t.ex. Mål B 7866-07.
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brukar hävdas att sådana berättelser som återger en verklig händelse ofta skiljer sig från 
konstruerade lögner genom en större detaljrikedom. Enligt Trankell ligger den 
avgörande skillnaden i detaljrikedomen framför allt i typen av detaljer som ingår i 
verklighetsbeskrivningen. När vi försöker återge en verklig upplevelse tar vi nästan 
alltid med detaljer som är betydelselösa för det centrala innehållet i berättelsen. Dessa 
detaljer, som utan vidare kan strykas i en saklig framställning, har generellt sett ett 
samband med vittnets personliga upplevelse av händelsens förlopp, och får därigenom 
en dominerande plats i spontana vittnesutsagor. Konstruerade berättelser saknar många 
gånger denna subjektiva karaktär. Den medvetna lögnens detaljer kan istället sägas vara 
ändamålsenliga, eftersom en lögnaktig utsaga ofta har till uppgift att skapa tilltro till 
någonting som aldrig har hänt. En medvetet lögnaktig utsaga är därför mer konsekvent 
än en utsaga som beskriver den verkliga händelsen, och saknar helt eller delvis de 
detaljer som det spontana vittnet har svårt att undvika p.g.a. att denne inte kan skilja 
mellan det yttre händelseförloppet och sin personliga upplevelse av detta. Det finns 
naturligtvis vittnesutsagor som återger den verkliga händelsen utan att det förekommer 
sådana här ovan beskriva subjektiva detaljer, liksom det finns osanna utsagor som har 
den sanna utsagans attribut. Det senare är mycket vanligt förekommande när en utsaga 
om ett verkligt händelseförlopp förvrängs genom minnesbilder från ett liknande 
händelseförlopp vid ett annat tillfälle (se 4.3.4.).78

En uppgift som lämnas av vittnet kan strida mot vad som är allmänt veterligt eller
motbevisas, t.ex. när vittnet säger emot sig själv. Att en uppgift i vittnets berättelse visar 
sig vara oriktig eller bedöms vara helt osannolik behöver emellertid inte betyda att 
berättelsen i övrigt skall anses sakna trovärdighet, och framför allt inte att det förhåller 
sig så som motparten till den som åberopat förhöret anfört. Kan man konstatera att 
vederbörande har ljugit har man i sådana fall ett negativt hjälpfaktum för utsagan i 
övrigt samt ett positivt hjälpfaktum rörande motpartens utsaga.79

Även sådana omständigheter som endast med svårighet kan redovisas närmare i en dom
eller annat avgörande kan påverka domstolens trovärdighetsbedömningar, t.ex. den 
hördes tonfall och ljudstyrka när han eller hon berättar om händelseförloppet, 
pauseringar och kroppsspråk.80 I domstolspraxis kan i domskälen uttryckas att det sätt 
på vilket vittnets utsaga har lämnats har givit ett trovärdigt intryck, t.ex. kan ett vittne ha 
”redovisat sina iakttagelser på ett lugnt, återhållsamt och eftertänksamt sätt”, eller att 
”han har… gjort ett nervöst och skrämt intryck… som förklaring till att han… fullgjort 
sina vittnesmål har U uppgivit att han önskar göra upp med sitt förflutna och att det 
därför var lika bra att säga som det var”.81 Det är emellertid viktigt att komma ihåg att 
även den skickligaste lögnare kan lämna en klar och redig berättelse samtidigt som den 
som talar sanning kan vara nervös när han eller hon hörs inför domstolen.82 Den 
beteendevetenskapliga forskningen ger stöd för att det är relativt lätt för lögnaren att 
kontrollera sina ansiktssignaler (leenden och ögonkontakt), eftersom det i allmänhet är 
lättare för människor att kontrollera ansiktsuttrycken än kroppsspråket (arm-, hand-, 

                                                
78 Trankell, Arne., i Svensk vittnespsykologi, 2004, s. 76.
79 Fitger, P., Rättegångsbalken. En kommentar på Internet, 1/2 2008 (läst 6/5 2008), 
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ben- och fotrörelser) och rösten (talhastighet, stakningar, avbrott, fel och tiden mellan 
fråga och svar).83

4.4.2. Så tror vissa yrkesgrupper inom rättsväsendet att en lögnare 
beter sig

I en studie genomförd vid Göteborgs Universitet undersöktes hur vissa yrkesgrupper 
inom rättsväsendet tror att den typiska lögnaren beter sig. I denna studie deltog 104 
poliser, 158 åklagare och 251 domare.84 Resultatet av studien visade att dessa 
yrkesgrupper bär på många stereotypa och ibland felaktiga föreställningar om vad som 
skiljer sanningssägaren från lögnaren.85 Här kommer endast kortfattat att behandlas 
några uppfattningar som studien visade på, och som är relevanta för de erfarenhetssatser 
som redovisats ovan.

Uppfattningen ”lögnaktiga utsagor innehåller färre detaljer än sanningsenliga utsagor” 
visade sig vara utbredd bland åklagarna i mycket högre grad än bland domarna och 
poliserna. Den beteendevetenskapliga forskningen i stort ger stöd för denna uppfattning. 
Alla tre yrkesgrupper tycktes ha den uppfattningen att ”lögnaktiga utsagor förändras 
mer över tid än sanningsenliga utsagor”. På denna punkt är forskningen inte överens, 
men samtida forskning ger stöd för att lögnaktiga utsagor åtminstone är lika konstanta 
över tid som sanningsenliga utsagor. 
När det gällde uppfattningen att ”lögnare undviker ögonkontakt i högre grad än 
sanningssägare”, var denna mest utbredd bland poliserna, medan den var mindre 
uttalad bland åklagarna och domarna. Beteendevetenskaplig forskning ger här inte stöd 
för att det finns något samband mellan undvikandet av ögonkontakt och lögner. 
Poliserna hade i mycket högre grad än åklagarna och domarna den uppfattningen att 
”kroppsspråket blir yvigare när en person ljuger”. Den beteendevetenskapliga 
forskningen visar att lögnare ofta kan kontrollera sitt kroppsspråk bättre än 
sanningssägare.86

                                                
83 Schelin, L., Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 228.
84 Strömwall L.A., & Granhag, P.A., How to detect deception?, Psychology, Crime & Law, Vol  9, nr.1,  
2003, s. 19.
85 Granhag, P.A., i Vår tids psykologi, 2007, s. 452
86 A.a., s. 22ff.
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5. Mened
Lämnandet av osanna muntliga utsagor under ed eller liknande försäkran inför domstol 
har kriminaliserats för att skydda rättsväsendets funktion. Straffansvaret har dock 
begränsats till att avse sådana utsagor som syftar till att tjäna som bevismedel inför 
rätten.87

5.1. Definitionen

I BrB 15:1 definieras mened på följande sätt: 

”Om någon under laga ed lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen, dömes för 
mened till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i 
högst sex månader.

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst två och högst åtta år. Vid bedömande 
huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det skett med uppsåt att oskyldig 
skulle fällas till ansvar för allvarligt brott eller eljest synnerlig skada tillfogas annan”.

5.2. Rekvisiten i BrB 15:1

5.2.1. Osann utsaga eller förtigande av sanningen

Enligt vittneseden i RB 36:11 har ett vittne en plikt att tala sanning.88 Både att lämna en 
osann utsaga och att förtiga sanningen strider mot fullständighetskravet i vittneseden. 
Fullständighetskravet kommer i RB 36:11 till uttryck genom formuleringarna ”hela 
sanningen” och ”intet förtiga, tillägga eller förändra”. Detta krav på fullständighet 
innebär att hela utsagan i varje avseende måste vara sann, och förutsättningen för mened 
blir då att hela utsagan inte behöver vara osann i varje avseende, det räcker med att den 
är osann i någon del. Som tidigare framgått är det viktigt att rätten gör klart för vittnet 
att sanningsplikt råder, så att vittnet inte tror att han eller hon straffritt kan tala osanning 
eller förtiga något. Frågan när utsagan under ed är att anse som fullbordad har betydelse 
för avgörandet av om det föreligger ett menedsbrott. Menedsbrottet påbörjas när det 
osanna momentet i vittnesutsagan avges, och anses som fullbordat när vittnesmålet har 
avslutats, dvs. vanligen när rätten förklarar vittnesförhöret som avslutat. Vittnet går fri 
från straffansvar om denne rättar sina osanna uppgifter innan vittnesmålet har 
avslutats.89

Lämnar vittnet en osann utsaga eller förtiger sanningen gör rätten en objektiv 
bedömning av huruvida utsagan är sann eller inte. Innehållet i utsagan skall därför brista 
i överensstämmelse med det verkliga förhållandet, s.k. objektiv mened. Ett vittne anses 
ha begått objektiv mened om denne t.ex. lögnaktigt påstår att han eller hon inte har 
iakttagit en händelse. Den osanna utsagan ställs inte i relation till vittnets egen 
uppfattning om vad som är sant, s.k. subjektiv mened.90 Som en konsekvens av detta kan 
t.ex. ett vittne som tror att han eller hon talar osanning, men där det visar sig att vad 
denne säger faktiskt är sant, inte fällas till ansvar för mened.91

                                                
87 Lagerbielke, G., Om mened, 1979, s. 59f.
88 A.a, s. 35.
89 A.a., s. 39, 45, 76 och 82.
90 A.a., s. 50ff.
91 Holmqvist, L., mfl., Brottsbalken. En kommentar, Del II, 2002, 15:6..
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Det kan ibland vara svårt att veta vad som är ett verkligt förhållande vilket vittnet uttalar 
sig om under straffansvar, och vad som kan anses vara vittnets egen uppfattning som 
kan uttryckas straffritt.92 Enligt Lagerbielke begränsas den uppgiftsskyldighet som 
formulerats i vittneseden av vad som skall bevisas i målet. Lämnar vittnet uppgifter om 
någon omständighet som ligger utanför bevistemats ramar, kan denne alltså uttala sig 
straffritt, medan det omvända gäller för det fall vittnet lämnar uppgifter som ligger inom 
ramarna för bevistemat. Vittnet torde kunna anta att en direkt fråga som ställs till denne 
faller inom ramarna, eftersom rätten annars skall avvisa frågor som inte hör till saken, är 
förvirrande eller på annat sätt otillbörliga, enligt RB 36:17 st.3.93

Enligt BrB 15:4 st.2 undgår ett vittne straffansvar om denne lämnar en osann utsaga 
eller förtiger sanningen om sådant som han eller hon har rätt att vägra yttra sig om. Ett 
vittne får t.ex. enligt RB 36:6, vägra att yttra sig om en sådan omständighet vars röjande 
skulle avslöja att vittnet begått en brottslig eller vanärande handling. Om ett vittne som 
har rätt att vägra yttra sig enligt RB 36:6 ändå gör det och lämnar osanna uppgifter eller 
förtiger sanningen, undgår denne straffansvar för mened endast om omständigheterna 
innebär en skälig ursäkt till varför han eller hon inte har nyttjat sin rätt att vägra yttra 
sig, utan istället har ljugit eller förtigit något. Vad som utgör skälig ursäkt beror i hög 
grad på omständigheterna.94 Skälig ursäkt har bl.a. ansetts föreligga i ett rättsfall där en 
man inte erinrats av HovR: n om sin rätt enligt RB 36:14, att under de omständigheter 
som anges i RB 36:6, vägra besvara de frågor som ställdes till honom. HD framhöll att 
det kunde ha uppkommit en intressekonflikt för den åtalade mannen genom att han som 
svar på vissa frågor antingen var tvungen att bryta mot sin sanningsplikt eller att lämna 
upplysningar som kunde vara belastande för honom själv. Hade den åtalade känt till 
bestämmelserna i RB 36:6 hade han med hänvisning till denna lagregel kunnat vägra 
besvara vissa frågor. Dock hade en sådan vägran kunnat ha skapat misstanke eller 
förstärkt de misstankar som redan fanns angående hans inblandning i brottsligheten.95

5.2.2. Subjektivt uppsåt

Det krävs i subjektivt hänseende att vittnet har uppsåt att lämna en osann utsaga eller att 
förtiga sanningen och en insikt om att utsagan rör ett förhållande som vittnet har att 
uttala sig om under ed. För att ett vittne skall anses uppsåtligen ha lämnat en osann 
utsaga eller förtigit sanningen krävs inte att uppsåtet har gått ut på att någon skall lida 
skada. Mened föreligger även om det lögnaktiga vittnets syfte endast varit att försöka få 
en oskyldigt åtalad frikänd, eftersom straffet för mened avser att skydda den under ed 
avgivna utsagans tillförlitlighet, oavsett varför utsagan avges. Skulle ett vittne som hörs 
under ed ha misstagit sig om sin skyldighet att uttala sig om något som omfattas av eden 
fritar inte detta vittnet från straffansvar. Inte heller fritas vittnet från straffansvar om 
denne förtigit eller lämnat osann utsaga om en omständighet, som enligt dennes 
uppfattning saknade betydelse för saken i målet. Det är nämligen domstolen som enligt 
BrB 15:4 st.1, skall pröva om en osann utsaga eller ett förtigande av sanningen är utan 
betydelse för saken i målet och därmed är straffri. Även om utsagan inte kan påverka 

                                                
92 A.a., 15:5.
93 Lagerbielke, G., Om mened, 1979, s. 39.
94 Holmqvist, L., mfl., Brottsbalken. En kommentar, Del II, 2002, 15:10.
95 NJA 2001 s. 183.
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utgången i målet är det dock straffbart att lämna en osann utsaga eller förtiga något som 
har betydelse för sakens prövning.96

5.2.3. Presumtion för frihetsberövande påföljd

Det föreligger en presumtion för fängelsestraff eftersom mened är att anse som ett s.k. 
artbrott. I förarbetena definieras artbrott som; ”brott av sådan beskaffenhet att det 
bedöms lämpligt att av i huvudsak allmänpreventiva skäl ingripa med en sträng påföljd 
omedelbart trots att straffvärdet i sig inte är påtagligt högt. Syftet härmed är att hos 
allmänheten inskärpa att det, när det gäller brott av detta slag, finns små möjligheter att 
tillämpa den annars normala påföljdsbestämningen, enligt vilken förstagångsbrottslingar 
genom påföljdsvalet behandlas påtagligt mildare än dem som gjort sig skyldiga till 
upprepad kriminalitet. Vad man härigenom förväntar sig att uppnå är en på generell nivå 
både moralbildande eller moralförstärkande effekt och en avskräckningseffekt som 
motverkar den aktuella typen av brott.”97

En frihetsberövande påföljd har för artbrotten ansetts utesluten endast i de fall när 
särskilda skäl föreligger, t.ex. när det är motiverat att döma till skyddstillsyn. Det kan 
bl.a. vara motiverat att döma den tilltalade till skyddstillsyn om det har skett en påtaglig 
förbättring i dennes personliga eller sociala situation, när förbättringen hänför sig till 
förhållanden som har samband med den tilltalades brottslighet.98

Som exempel på artbrottens allvarlighet kan från praxis nämnas två avgöranden från 
HD och HovR: n där två 17-åriga ynglingar dömts till fängelse för mened. Inga 
särskilda skäl för att döma till exempelvis skyddstillsyn eller vård inom socialtjänsten 
ansågs föreligga. Menedsbrottets art och avsaknaden av förmildrande omständigheter 
som kunde ha inneburit att brottet varit att anse som ringa, utgjorde i dessa fall 
synnerliga skäl för frihetsberövande straff enligt BrB 30:5, trots att ynglingarna var 
under 18 år.99 I menedsfallet som fick sin slutliga prövning i HD hade Jonas A som 
vittne i ett misshandelsmål lämnat osanna uppgifter i både TR: n och HovR: n om vart 
en kamrat som deltagit i misshandeln befunnit sig. Jonas A åtalades för mened och HD 
anförde i domskälen bl.a.: ”När… ett vittne under ed lämnar oriktiga uppgifter är 
förfarandet särskilt allvarligt med tanke på risken för en felaktig dom och dessutom 
ägnat att undergräva respekten för straffrättskipningen… Fängelse framstår som den 
med hänsyn till brottets art riktiga påföljden.” Jonas A dömdes till en månads fängelse 
p.g.a. sin låga ålder.100

I fallet från HovR: n angående mened hade Stefan S iakttagit när Thomas M rånat två 
andra personer. Under rånåtalet mot Thomas M gjorde Stefan S i TR: n gällande att han 
under kvällen för brottet inte sett någonting som skulle kunna sättas i samband med 
rånet, trots att han verkligen blivit vittne till brottet. Stefan S åtalades för mened och 
fälldes av både TR: n och HovR: n. I sina domskäl anförde ledamöterna i HovR: n att 
”menedsbrottet är riktat mot rättssamhället och utgör ett allvarligt hot mot den dömande 
verksamheten. Det har framkommit att Stefan S bara i måttlig mån förstått detta och att 
man rätt allmänt bland hans kamrater tar lätt på eden och den sanningsplikt som följer 
av eden. Ett sådant förhållningssätt måste stävjas. Respekten för rättsordningen kräver 
att reaktionen på Stefan S: s menedsbrott blir tydlig och kännbar. Sammantaget finner 

                                                
96 Holmqvist, L., mfl., Brottsbalken. En kommentar, Del II, 2002, 15:7ff.
97 Stenborre, Eva., Artbrott, Svensk Juristtidning, 1998, s. 746.
98 Prop. 1987/88:120 s. 99f och 106f.
99 NJA 1996 s. 757 och RH 1996:19.
100 NJA 1996 s. 757.
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hovrätten att det föreligger synnerliga skäl att döma Stefan S till fängelse.” Med hänsyn 
till hans låga ålder dömdes Stefan S till en månads fängelse. 101

Straffskalan för ringa mened, böter eller fängelse i högst sex månader, kan tillämpas i de 
fall där det funnits förmildrande omständigheter för menedsbrottet. Som exempel på 
vad som kan utgöra förmildrande omständigheter kan nämnas de fall där vittnet ägt rätt 
att vägra yttra sig angående en viss omständighet, men ändå gjort det, t.ex. för att 
domstolen avslagit vittnets begäran att få slippa yttra sig eller där vittnet låtit bli att 
framställa en sådan begäran då denne annars skulle ådra sig misstanke om brottslig eller 
vanärande handling. Straffskalan för ringa mened kan även tillämpas i de fall där 
utsagans betydelse för saken i målet varit ringa.102

Försvårande omständigheter som gör att menedsbrottet kan betraktas som grovt är om 
skett med uppsåt att fälla en oskyldig person till ansvar för ett allvarligt brott eller 
annars tillfoga någon annan synnerlig skada. Det avgörande för om mened skall 
betraktas som grov är inte den skada som faktiskt förorsakats genom meneden. Mened 
kan anses som grov även om någon skada inte inträffat men där uppsåt till skada 
funnits, och tvärtom bör inte meneden betraktas som grov om den inträffade skadan inte 
varit uppsåtlig.103

5.3. Hur kan rätten upptäcka mened?

Mened är ett av de mest svårbevisade och svårupptäckta brotten. Som Ekelöf framhåller 
så kan vittnesmål i stor utsträckning vara oriktiga, men det beror främst på att vittnena 
misstagit sig och mera sällan på att de ljuger medvetet.104 Dock fälls ett antal vittnen för 
mened varje år, statistik från Brå visar att under 2006 dömdes 46 personer i Sverige för 
mened, 36 av dessa dömdes till fängelse.105

Mened kan t.ex. upptäckas genom att vittnet har lämnat olika uppgifter i polisförhöret 
under förundersökningen och under huvudförhandlingen.106

Som ett exempel på detta kan nämnas ett rättsfall där Samir A i polisförhör under 
förundersökningen redogjort för sina iakttagelser av en misshandel. I både TR: n och 
HovR: n påstod Samir A bl.a. att han inte sett någon misshandel och att de uppgifter han 
lämnat i polisförhöret endast återgav vad hans kamrater berättat för honom om 
misshandeln. Samir A åtalades senare för mened vid Katrineholms TR, men åtalet

                                                
101 RH 1996:19
102 Holmqvist, L., mfl., Brottsbalken, En kommentar, Del II, 2002, 15:10.
103 A.a.
104 Ekelöf, P.O., Rättegång IV, 1992, s. 186.
105 Brottsförebyggande rådet., Personer lagförda för brott efter huvudbrott och huvudpåföljd m.m. år 
2006, http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=5&name=/statistik/420/2006/420La-
2006.xls&url=/statistik/420/2006/420La-2006.xls
106 Se t.ex. Mål B 1956-07 med där tillhörande dom från underinstans.

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=5&name=/statistik/420/2006/420La-2006.xls&url=/statistik/420/2006/420La-2006.xls
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=5&name=/statistik/420/2006/420La-2006.xls&url=/statistik/420/2006/420La-2006.xls
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ogillades då rätten inte fann det vara ställt utom rimligt tvivel att han begått detta brott. 
Ledamöterna i HovR: n fann emellertid att man kunde bortse från Samir A: s påstående 
om att han i polisförhöret endast återgav vad hans kamrater berättat om misshandeln. 
Hans redogörelse i polisförhöret för hur misshandeln gått till ansågs så detaljerad, 
innehållsrik och spontan att rätten fann den vara självupplevd. Samir A: s uppgifter 
överensstämde också mycket väl med den övriga utredningen. Rätten ansåg det också 
vara uppenbart att Samir A, som bara 1,5 månad efter polisförhöret första gången 
vittnade i TR: n, medvetet förtigit att han iakttagit misshandeln. Samir A befanns vara 
skyldig till mened i två fall, då han både i TR: n och HovR: n förtigit dessa uppgifter 
som befanns ha betydelse för prövningen av misshandelsåtalet.107

Mened kan också upptäckas trots att vittnet har lämnat samstämmiga uppgifter i ett 
flertal förhör, t.ex. vid huvudförhandling i två olika instanser, men där vittnets uppgifter 
motsäges av andra vittnesuppgifter.108

Pierre S åtalades för bl.a. grovt rattfylleri vid TR: n, som vittne kallades Carlos R C, 
som efter avlagd vittnesed och erinran om edens vikt, påstod att det var han och inte 
Pierre S som kört bilen. Polisassistenten Gro P hördes också som vittne i målet, och hon 
var säker på att det var Pierre S som kört bilen. Dock ogillade TR: n rattfylleriåtalet mot 
Pierre S. Domen överklagades till HovR: n, där både Carlos R C och Gro P vidhöll sina 
uppgifter. Som nytt vittne hördes polisinspektör Robert G som även han pekade ut 
Pierre S som förare av bilen. Rätten fällde Pierre S till ansvar för grovt rattfylleri.109

Carlos R C åtalades för mened i TR: n, även här vidhöll han sina uppgifter om att det 
var han som kört bilen. Han anförde bl.a. att han blev rädd när han såg poliserna Gro P 
och Robert G eftersom han saknade körkort, han körde då snabbt in på en 
parkeringsplats och flyttade över till passagerarsätet. När poliserna kom fram sa han att 
det var han som körde, Pierre S satt i baksätet. Poliserna vidhöll sina uppgifter om att 
det var Pierre S som de sett köra bilen. Som bevis till styrkande av polisernas uppgifter 
åberopade åklagaren bl.a. ett utdrag ur ett polisförhör där Robert G uppgav att han sett 
Pierre S flytta till baksätet. Emellertid ogillade TR: n menedsåtalet mot Carlos R C, då 
väderförhållandena den aktuella kvällen varit sådana att det inte kunde uteslutas att 
poliserna misstagit sig i sina iakttagelser av att det var Pierre S som körde bilen. Målet 
överklagades till HovR: n där Carlos R C återigen vidhöll att det var han som körde 
bilen vid det aktuella tillfället. Poliserna Gro P och Robert G uppgav sig vara till 100 % 
säkra på att föraren av bilen var Pierre S. HovR: n fann att Carlos R C: s uppgifter var 
uppenbart osanna och fällde honom till ansvar för mened i enlighet med åtalet.110

Här måste också nämnas ett nyligen avgjort fall från HovR: n där en uppmärksam 
åhörare upptäckte att ett vittne som framträtt under slutskedet av en rättegång tidigare 
hade varit närvarande som åhörare under rättegången.111

Den 6 december 2005 satt juridikstudenten Sara W som åhörare vid en mordrättegång i 
Svea HovR. Under lunchuppehållet i rättegången samtalade Sara W i nästan en timmes 
tid med en kvinna som bl.a. ville veta vilka de tilltalade var. När huvudförhandlingen 
återupptogs efter lunchuppehållet såg hon kvinnan i rättssalen. Samma dag blev 

                                                
107 Mål B 7866-07 med där tillhörande dom från underinstans.
108 Se t.ex. Mål B 40-03 med där tillhörande dom från underinstans.
109 Mål B 1265-03 med där tillhörande dom från underinstans.
110 Mål B 1265-03.
111 Mål B 6470-05 och B 9635-06.
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mordrättegången uppskjuten till den 4 januari 2006 eftersom ett nytt vittne, Marja L, 
anmält sig. Den 4 januari 2006 fortsatte rättegången och vittnesförhöret med Marja L 
inleddes, i förhöret pekade hon ut två av de tre tilltalade som skyldiga. Under förhöret 
fick Marja L bl.a. frågan om hon varit närvarande vid den första 
huvudförhandlingsdagen den 6 december 2005, hon förnekade dock detta. Sara W
kände emellertid genast igen henne som den kvinna hon samtalat med den 6 december. 
Sara W berättade om sina misstankar för männens försvarsadvokater och för åklagaren. 
En utredning om mened startades och rätten valde att bortse från Marja L:s 
vittnesuppgifter vid sin bevisvärdering.112

Marja L kom sedan att åtalas för mened och slutligen fällas vid HovR: n, där Sara W 
vittnade om att hon samtalat med Marja L under lunchuppehållet och sett henne i 
rättssalen den 6 december 2005 och att det var Marja L som vittnade i samma rättegång 
den 4 januari 2006. Dock vittnade Elvi E och Ellen R om att Marja L befunnit sig på 
gudstjänst i Finska kyrkan den 6 december, vid samma tidpunkt som Sara W skulle ha 
samtalat med Marja L under lunchuppehållet i mordrättegången. Av utredningen i målet 
fann HovR: n visst stöd för att Marja L försökt skaffa sig ett falskt alibi för den 6 
december bl.a. genom att påverka Elvi E och Ellen R att tro att de sett henne vid 
gudstjänsten. Rätten ifrågasatte därför tillförlitligheten i deras uppgifter. Med Sara W:s 
uppgifter som grund fann HovR: n det styrkt att Marja L under ed lämnat osanna 
uppgifter genom att förneka att hon varit närvarande som åhörare vid den första dagen 
för huvudförhandling i HovR:n den 4 december 2005 i målet mot de tre mordåtalade 
ynglingarna. HovR: n fann Marja L skyldig till mened då hennes osanna uppgifter haft 
betydelse för prövningen av mordåtalet, och hon dömdes till 4 månaders fängelse.113

Det torde givetvis finnas ett stort antal fall där vittnet medvetet ljuger eller 
förtiger sanningen om sina iakttagelser, som aldrig upptäcks och som därmed inte 
blir föremål för rättslig prövning. 

I en tidningsartikel har en känd advokat menat att domstolarna i allt för hög grad 
utgår från att de som hörs i domstol talar sanning. Advokaten förespråkar istället 
en mer skeptisk hållning hos domstolarna, dvs. att rätten borde utgå från att alla 
vittnesmål är felaktiga i större eller mindre utsträckning. Han anför också att 
domstolarna i högre grad, med hjälp av tillämpliga och accepterade 
erfarenhetssatser, måste bortse från vittnesmål som kan vara falska.114

Som en replik på denna artikel svarar en rådman vid en av Sveriges tingsrätter att 
ett vittne som avlagt vittnesed lämnar sin utsaga under ett strängt straffansvar och 
det vore därför absolut felaktigt att redan från början utgå från att vittnet ljuger. 
Det vore dessutom kränkande för ett vittne som kallats till rätten med hot om vite 
eller polishämtning, om domstolen inte skulle utgå från att han eller hon talar 
sanning. Rådmannen framhåller också att det ibland är väldigt svårt att få en 
person att vittna inför domstol och att det knappast skulle underlättas av om det 
fanns en presumtion för falskt vittnesbörd. Om det däremot uppkommer 
misstankar om mened under ett vittnesförhör, så kommer självfallet saken i ett 
annat läge. Rätten måste – och skall – betonar rådmannen, ha den utgångspunkten 
att ett vittne under ed inte medvetet lämnar osanna uppgifter.115

                                                
112 Mål B 6470-05 och B 9635-06.
113 Mål B 9635-06.
114 Samuelsson, Per E., Att förhöra ett vittne som ljuger, Ny Juridik, 3:96, s.50ff.
115 Bergström, Lars-Erik., Vittnesförhör – en domares syn, Ny juridik, 4:96, s. 122f.
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6. Diskussion

Enligt huvudregeln i RB 36:1 är det en allmän medborgerlig skyldighet att vittna i en 
rättegång. Vittnesplikten är dock försedd med modifikationer. Parterna i målet kan inte 
vara vittnen, utan bara höras upplysningsvis. Inte heller är alla skyldiga att vittna, för 
vissa begränsas vittnesplikten av lagstadgad tystnadsplikt eller p.g.a. uppgifternas natur, 
och alla vittnen kan inte höras under vittnesed. Vittnesbevisning har ofta en avgörande 
betydelse för utgången i ett mål och det står efter uppsatsens slutförande klart att 
vittnesbeviset inte är fullständigt tillförlitligt, utan att det är en mängd olika felkällor 
som kan påverka ett vittnes iakttagelse. Min slutsats blir naturligt nog att ett vittnesmål 
aldrig är felfritt, vittnet kan inte minnas allting precis som det verkligen gick till utan att 
påverkas av sin egen subjektiva uppfattning eller sina egna värderingar. Exempelvis kan 
väder- eller ljusförhållanden på platsen för vittnets iakttagelse vara sådana att denne kan 
ha misstagit sig vad det gäller iakttagelsen. Våra domstolar torde vara medvetna om 
dessa felkällor när de värderar vittnesuppgifter mot andra eventuella bevis. De 
erfarenhetssatser och hjälpfakta som domarna använder sig av vid värderingen av 
bevisningen är endast ett hjälpmedel och inte något mätinstrument för hur tillförlitlig en 
vittnesutsaga är. Det är inte någon exakt objektiv sanning som avgör om rätten skall 
bifalla eller ogilla ett åtal eller ett käromål, utan bevisningens styrka. 

Domstolens utgångspunkt när det gäller sanningsenligheten i vittnesutsagor måste, 
enligt rådmannen Lars-Erik Bergström, vara att vittnen talar sanning i rätten. Detta är 
något också jag håller med om. Det är viktigt att komma ihåg att en övervägande 
majoritet av de som vittnar i en rättegång talar sanning och att det är endast ett fåtal 
vittnen som medvetet ljuger eller undanhåller sanningen i rätten., dvs. begår mened. 
Innan ett vittne förhörs avlägger denne normalt vittnesed och påminns sedan av rätten 
om att denne talar under straffansvar. För de allra flesta vittnen är detta tillräckligt och 
gör att de tar edens innehåll på största allvar och talar sanning. Som Ekelöf framhåller 
bör ett vittnes oriktiga uppgifter främst bero på att denne har misstagit sig och mer 
sällan på ett medvetet ljugande från vittnets sida. För att så långt som möjligt undvika 
ett lämnande av oriktiga uppgifter är det mycket viktigt att vittnet under förhöret talar 
om för rätten om han eller hon känner sig osäker på någon punkt.

Menedsbrottet undangräver respekten för vår rättsordning och utgör ett allvarligt hot 
mot domstolarnas dömande verksamhet. Risken för felaktiga domar p.g.a. att vittnet 
under ed lämnar osanna uppgifter eller undanhållande av sanningen, torde inte vara 
oansenlig med tanke på den stora betydelse vittnesbeviset kan få för utgången i ett mål. 
Mened är emellertid mycket svårt att upptäcka och bevisa om inte vittnet lämnar olika 
uppgifter i förhör under förundersökningen och under huvudförhandlingen, eller om 
vittnets uppgifter motsäges av andra vittnesuppgifter. Inte ens då är det emellertid säkert 
att vittnet gör sig skyldig till mened, det krävs inte bara en osann utsaga eller ett 
undanhållande av sanningen, utan detta måste också ske medvetet och med insikt om att 
utsagan rör ett förhållande som vittnet under ed måste uttala sig om. 

Enligt rådman Bergström skulle det kunna bli så att färre vittnen vill ställa upp och 
vittna i en rättegång om dessa vet att domstolen redan från början utgår från att han eller 
hon inte talar sanning. Som jag ser det, kan det också finnas en viss fara för att 
respekten för vittneseden och dess innebörd kan minska. Om rätten utgår från att vittnet 
i större eller mindre utsträckning inte talar sanning kanske allt fler personer skulle tycka 
att det inte längre är så viktigt att tala sanning under ed. 
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Även när det gäller att bedöma sanningshalten i en vittnesutsaga använder sig 
domstolen av erfarenhetssatser som utbildats i praxis från HD, men dessa 
erfarenhetssatser motsägs till en viss del av den beteendevetenskapliga forskningen. En 
beteendevetenskaplig studie genomförd vid Göteborgs Universitet visar att domare, 
åklagare och poliser bär på en mängd stereotypa och ibland felaktiga föreställningar om 
hur en lögnare beter sig.  Så länge det inte finns någon hundraprocentigt säker metod för 
hur man avslöjar en lögnare, kommer det alltid finnas utrymme för domstolen att göra 
felbedömningar av tillförlitligheten och sanningsenligheten i en vittnesutsaga.
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