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Summary 

This thesis explores how criminal cases can, in the light of new evidence, be 

reviewed in benefit of convicted defendants in both Sweden and Norway. The 

purpose is to describe the functionality of reviews in both countries, to 

compare the two and to analyze what Sweden can learn from the differences 

presented in Norway. 

  

In a prominent case last year in Sweden, a person was granted review after 

his third try and was later acquitted of all charges for which he had spent 13 

years in prison. Does this case indicate that the review function in Sweden 

works or not? It is of course impossible to say based on only one case. 

  

In Sweden, the review regulation lies on the fundamental yet opposite 

principles of a sentences’ immovability and truth. A first prerequisite for 

review to be relevant is that the primary sentence has won legal force. 

Criticism has been raised towards the rules of review and some voices have 

expressed that the system should be reformed. 

  

After a few legal scandals och intense critique the Norwegian review system 

was reformed in 2004. Norway established an independent commission that 

investigates, tries and in due cases grants a new trial. Aside from the 

commission, there are also a few other differences compared to the Swedish 

system. 

  

The conclusion of the thesis is that there are several flaws in the Swedish 

review system and that we should be inspired by and learn from Norway. 

Parts of the Swedish rules can be questioned for a lack of independence and 

it is for reasons of legal security important to reform the Swedish review 

system.  
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Sammanfattning 

Denna uppsats utforskar hur resning i brottmål till förmån för den tilltalade 

fungerar som funktion i Sverige och Norge. Den syftar vidare till att, med en 

komparativ metod, utreda funktionerna i respektive land och analysera vad 

Sverige kan lära sig utifrån de skillnader som finns i Norge.  

 

I ett uppmärksammat mål i Sverige förra året blev en person beviljad resning 

efter tredje försöket för att sedermera frikännas för det mord och grova rån 

han suttit i fängelse för i 13 år. Visar fallet att resningsfunktionen i Sverige 

fungerar eller inte? Det är givetvis omöjligt att svara på baserat på endast ett 

fall.  

 

I Sverige vilar resningsbestämmelserna på de grundläggande men motstående 

principerna om å ena sidan en doms orubblighet och å andra dess materiella 

riktighet. En första förutsättning för att resning ska vara relevant är dock att 

den ursprungliga domen vunnit lagakraft. Kritik har riktats mot 

resningsbestämmelserna och vissa röster anser att man bör reformera 

systemet.  

 

Efter vissa rättsskandaler och stark kritik reformerades det norska 

resningssystemet 2004. Man upprättade en fristående kommission som 

utreder, prövar och i tillbörliga fall beviljar resningsansökningar. Även i 

övrigt föreligger skillnader gentemot det svenska systemet.  

 

Slutsatserna i denna uppsats visar att det finns brister i det svenska systemet 

och att vi i många fall kan ta inspiration och lära oss från Norge. Vissa delar 

i de svenska reglerna är upplagda för onödig kritik där dess oberoende kan 

ifrågasättas och det är därför av rättssäkerhetsskäl viktigt att reformera det 

svenska resningssystemet.  
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1 Inledning  

1.1 Allmänt  

När en dom vunnit laga kraft är principen i svensk processrätt att den är 

orubblig. Det finns dock några få undantag och resning är ett av dem. Resning 

innebär att det är möjligt att få till en ny prövning av en lagakraftvunnen dom 

under vissa angivna förutsättningar. Denna uppsats beskriver resning i 

brottmål till förmån för den tilltalade i Sverige, jämför motsvarande reglering 

i Norge samt diskuterar vad Sverige har att lära från sitt grannland.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka resning till förmån för den tilltalade 

i brottmål i svensk rätt på ett principiellt plan med en komparativ jämförelse 

av hur motsvarande system ser ut i Norge. Dessutom syftar uppsatsen till att 

ha en kritisk diskussion kring hur Sveriges system för resning ser ut och om 

det är tillräckligt i en modern rättsstat (i ljuset av hur det fungerar i Norge).  

1.3 Frågeställning  

Utifrån det angivna syftet ska uppsatsen besvara följande frågeställningar:  

- Hur fungerar Sveriges och Norges respektive regler för resning och 

vad finns det för skillnader?   

- Bör Sverige utifrån skillnaderna länderna emellan eventuellt ändra 

reglerna om resning till förmån för den tilltalade?    

1.4 Avgränsning  

Framställningen fokuserar inte alltför mycket på den materiella delen av 

resningsbestämmelserna utan diskussionen kommer främst föras på ett mer 
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övergripande principiellt plan. Därför har jag inte heller granskat praxis i vare 

sig svensk eller norsk rätt. 

1.5 Perspektiv och metod 

I denna uppsats har jag valt att använda mig av ett komparativt och kritiskt 

perspektiv för att diskutera hur Sveriges system för resning fungerar och hur 

det eventuellt kan förbättras i jämförelse med hur Norges system ser ut.  

Jag har vidare valt att arbeta utifrån den komparativa metoden. Enligt Michael 

Bogdan är den komparativa metoden ett nyttigt tillvägagångssätt för att lära 

sig om både ett utländskt rättssystem och sitt eget. Det möjliggör att lagar och 

system som man annars tar för givna visas ur en annan synvinkel och det kan 

peka ut hur ett annorlunda förfarande löser samma problem på ett bättre och 

möjligtvis enklare sätt, något som är särskilt viktigt när jurister arbetar de lege 

ferenda.1 Genom komparativ metod ska man alltid sträva efter att jämföra 

samma typ av problem för människor, i olika rättssystem. Man ska inte 

fokusera för mycket på begrepp, titlar eller lagar utan istället på de 

konfliktsituationer som systemen är ägnade att reglera. Systemen ska vidare 

vara funktionellt jämförbara, något Bogdan benämner som ett 

funktionalistiskt angreppssätt.2  

 

Jag utgår således från ett funktionalistiskt angreppssätt och jämför funktionen 

för resning till förmån för den tilltalade i brottmål. Ett av funktionalismens 

primära budskap är att man ska undvika frågor som utgår från det egna 

rättssystemets begreppsvärld. Den komparativa juristen bör undvika att fråga 

hur t.ex. resning ser ut i de två rättssystemen och istället fråga sig hur Sverige 

och Norge reglerar den situationen när man kan få en till stånd en ny prövning 

efter att ett avgörande står fast. Man låser sig därför inte till det svenska 

begreppet resning och dess svenska historik och innebörd. Istället placerar 

man jämförelsen på neutral mark.3 Med det sagt kommer jag i den följande 

                                                
1 Bogdan (2013), s.15 ff.  
2 A.a. s.46 ff.  
3 Korling och Zamboni (2013), s. 153.  
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framställningen att använda mig av begreppet resning när jag beskriver den 

aktuella funktionen i Sverige och i allmänhet av både pedagogiska skäl och 

tids- och utrymmesskäl. När jag direkt beskriver den norska motsvarigheten 

använder jag mig av det norska begreppet gjenåpning (se nedan 4.1).  

 

I övrigt har jag i framställningen valt att använda mig av svenska rättsliga 

begrepp och svenska hänvisningar när jag skriver om norsk rätt. En nackdel 

med detta är att betydelsen riskerar att förvrängas och att de svenska 

begreppen inte fullt ut reflekterar den faktiska betydelsen. Men eftersom 

denna uppsats är en kandidatuppsats och det både av tids- och utrymmesskäl 

inte finns plats nog att beskriva de norska begreppen anser jag det berättigat. 

Av samma anledning kommer jag inte heller redogöra för det norska 

rättssystemet eller den norska processrätten utan fokus kommer istället ligga 

på hur gjenåpning som funktion ser ut. Konsekvensen är att det blir något av 

en snabbkurs i norskt gjenåpningsförfarande men detta kompenseras av de 

lärdomar som kan dras ifrån förfarandet. 

 

I komparativ metod väljer man antingen att fokusera på likheterna eller 

skillnaderna mellan rättssystemen man valt att jämföra.4 Eftersom jag skriver 

utifrån ett svenskt perspektiv och om vad Sverige har att lära ifrån Norge är 

det naturligt att jag fokuserar på skillnaderna mellan de aktuella funktionerna. 

Sveriges och Norges rättssystem är generellt mycket lika och därför är det än 

mer logiskt att främst koncentrera sig på skillnaderna länderna emellan. 

1.6 Forskningsläge  

Intresset för resning har varit tämligen svagt i den rättsvetenskapliga 

forskningen och inte heller tagit särskild stor plats i den rättspolitiska 

debatten. Resningsbestämmelserna infördes på 1930-talet och har varit 

relativt oförändrande sedan dess.5 Den grundläggande litteraturen utgörs bl.a. 

                                                
4 Bogdan (2013), s. 55 f.  
5 Träskman, Rätten till riktig resning, s. 251.  



 7 

av Cars, Ekelöf och Welamson men även justitiekanslern har berört ämnet.6 

De senaste ändringarna av resningsbestämmelserna skedde 2012.7 

1.7 Material  

I mitt arbete har jag använt mig av både primär- och sekundärkällor. Jag har 

främst utgått främst från lag och förarbeten men även doktrin har varit till stor 

hjälp, bl.a. Ekelöfs och Welamsons skildringar. I övrigt har jag försökt 

använda mig av så relevant material som möjligt, t.ex. lagkommentarer. I mitt 

arbete har jag dessutom använt mig av justitiekanslerns rättsäkerhetsrapport 

Felaktigt Dömda som varit föremål för viss kritik.8 Den är trots detta 

intressant och belyser vissa problem kring ämnet som det annars varit tyst 

om, varför jag anser källan vara motiverad.  

 

Vad det gäller arbetet med det norska materialet har jag av naturliga skäl inte 

haft tillgång till lika mycket material som det svenska. Jag har i största 

möjliga mån försökt använda mig av primärkällor såsom lag och förarbeten 

men jag har även använt mig av officiella myndigheters hemsidor. Där det 

inte har varit tillräckligt har boken Justismord og rettssikkerhet varit till stöd. 

Boken har som syfte att upplysa och påverka rättssystemets aktörer om 

problemen kring felaktigt dömda och vilka fallgropar som finns.9 Den är 

därav något vinklad och har en viss agenda men det är något jag har tagit 

hänsyn till och jag anser det därför berättigat att beakta materielat med tanke 

på uppsatsens ambitionsnivå.  

                                                
6 Cars, 1959; Ekelöf, 2008; Welamson, 2016; Felaktigt Dömda, 2006. 
7 Prop. 2011/12:156.  
8 Se bl.a. Diesen, JT 2006/07, s. 231-246, där kritiken främst är inriktad på rapportens 
metod och dess analys kring bevisfrågorna. Rapporten har även diskuterats i ett seminarium 
anordnat av Lunds domarakademi där författaren och JK bemöter kritiken: Rättssäkerheten 
i brottmål – ifrågasatt av Justitiekanslern.  
9 Bratholm och Eskeland (2008) s. 5.  



 8 

1.8 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen inleds med att förklara bakgrunden till varför ämnet intresserar 

mig och målar upp vissa problemområden (kap. 2). Därefter presenteras 

gällande rätt i Sverige (kap. 3) och Norge (kap. 4). Framställningen kommer 

att fokusera mer på hur systemet fungerar i Sverige då uppsatsen skrivs utifrån 

från ett svenskt perspektiv och utifrån hur en eventuell förändring av de 

svenska reglerna skulle se ut. Uppsatsen kommer att avslutas med en analys 

där jag jämför funktionerna, diskuterar och drar slutsatser av hur Sverige 

eventuellt kan lära sig av Norges system (kap. 5).  
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2 Kalamarksmordet och 
resning 

Året var 2005 och Kaj Linna dömdes av Hovrätten för Övre Norrland till 

livstids fängelse för mord och grovt rån mot sitt nekande. Hovrättens fällande 

dom grundades i huvudsak på uppgifter från ett vittne och olika 

indicieuppgifter såsom att det var praktiskt och tidsmässigt möjligt för honom 

att utföra brottet. Det fanns inte någon teknisk bevisning som knöt Kaj Linna 

till brottet eller brottsplatsen och inga vittnen gjorde direkta iakttagelser av 

honom. Kaj Linna överklagade hovrättens dom men fick inte 

prövningstillstånd av HD. Han ansökte om resning både 2006 och 2010 med 

nytt material utan att resning beviljades. Den tredje resningsansökan 

beviljades dock av HD år 2016.10 

 

Den 15 juni 2017 frikändes sedermera Kaj Linna från det så kallade 

Kalamarksmordet efter att ha spenderat nästan 13 år i fängelse. Det krävdes 

totalt tre resningsansökningar och åratal av ideellt arbete och journalistiska 

reportage11 för att HD skulle bevilja resning för Kaj Linna. Vissa har kallat 

fallet ett justitiemord och i media är de flesta överens om att Kaj Linna aldrig 

borde ha dömts för brotten.12 Även om det som aldrig borde ha hänt hände 

kan man ha viss förståelse för att också en välutvecklad rättsstat som Sverige 

i enstaka fall kan haverera och skapa dessa sorters rättsliga misstag. Trots att 

Kaj Linnas fall framstår som klart feldömt krävdes det ändå att hårt och ideellt 

arbetande journalister engagerade sig i fallet och att tre resningsansökningar 

ingavs innan resning beviljades. Den fråga man då ställer sig är hur många 

                                                
10 Högsta domstolens beslut Ö 5257-15. 
11 Främst Anton Bergs och Martin Johnsons podcast Spår (kalamarksmordet) men även 
Stefans Lisinkis mångåriga reportage i Dagens Nyheter.  
12 Se bl.a.: Blank, Anders: ”Leif GW: Han är oskyldig”, Barometern; Butt, Billy: ”En 
oberoende resningskommission skulle ha besparat Kaj Linna många år i fängelse”, Dagens 
Juridik; Szyber, Caroline: ”Det måste bli lättare att få resning i Sverige”, SvD Debatt. 
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andra, mindre uppmärksammade, felaktigt dömda det finns i Sveriges 

fängelser. 

 

Enligt JK:s rättssäkerhetsprojekt Felaktigt Dömda kan de särskilda 

rättsmedlen (till vilka resning räknas) sägas vara den sista 

rättssäkerhetsgarantin i vår rättsstat.13 Författarna redogör i rapporten att 

beviljade resningsärenden för grova brott har ökat avsevärt sedan slutet på 

1980-talet. Man bedömer att det finns två möjliga förklaringar, dels att det 

har blivit enklare att få en resning beviljad (här kan massmedial bevakning ha 

påverkat), dels att domstolar har blivit sämre på att bedöma bevisningen och 

således sänkt sina beviskrav (vilket lett till fler felaktiga domar som senare 

beviljas resning).14 

 

Utifrån detta, vad säger Kaj Linnas fall om resningen som funktion? Visar 

fallet att funktionen och rättssäkerheten fungerar som tänkt eller är nålsögat 

för upprättelse för felaktigt dömda för litet? Även om Kaj Linna troligtvis 

aldrig borde ha dömts visar hans beviljade resningsansökan att systemet i 

någon mån fungerar. Men det är givetvis inte möjligt att svara på ovanstående 

frågor endast utifrån det här fallet. Möjligtvis är det även otillräckligt att 

endast granska den svenska resningsfunktionens eventuella problem och 

lösningar utifrån endast ett svenskt perspektiv. Därför har jag i denna uppsats 

valt applicera ett komparativt perspektiv för att se om det finns andra möjliga 

lösningar.  

 

Som geografiska, historiska och kulturella grannar kan det inte undgå någon 

att Sverige och Norge är lika på många sätt. Inom juridiken har länderna 

frekvent samarbetat inom olika rättsområden under 1900-talet. Men p.g.a. en 

delvis annorlunda reglering, olika händelseförlopp och slumpartade händelser 

har debatten kring resningen som funktion varit mycket olika i länderna. Där 

debatten i Sverige har varit lågmäld har den istället efter ett par 

uppmärksammade fall i Norge varit mer livlig. Det ledde till hyfsat 

                                                
13 Felaktigt Dömda, s. 78.  
14 A.a. s. 434 f.  
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omfattande ändringar av det norska resningssystemet 2004. Jag ska nu 

redogöra för hur resningsfunktionen ser ut i de två länderna och vad vi har att 

lära från vårt grannland.  
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3 Resning i Sverige  

3.1 Resningsfunktionens grundläggande 
principer  

Resningsbestämmelserna utgör ett resultat av två motstående intressen.15 I 

förarbetena till rättegångsbalken stadgas att en av de viktigaste egenskaperna 

med en lagakraftvunnen dom är att den inte kan bli föremål för ny prövning.16 

Rättskraften som en lagakraftvunnen dom innehar har uppställts med hänsyn 

till rättssäkerheten i ett samhälle som kräver att rättstvister kan bringas till ett 

slutligt avgörande. Inblandande parter ska inte behöva oroa sig över att 

utsättas för en ny prövning, men en sådan osäkerhet skulle även skada 

allmänhetens förtroende för rättssystemet och inverka menligt på 

rättssystemets arbetsbörda och resurser. För den tilltalade i brottmål är det 

dessutom av särskild vikt att domen inte kan tas upp till ny prövning.17 Denna 

grundläggande princip kallas för orubblighetsprincipen.18 

 

Även om starka skäl talar för orubblighetsprincipen är det allmänt erkänt att 

denna regel inte kan bevaras utan undantag. Sådana undantag föreligger när 

väsentliga fel har skett i processen eller nya omständigheter eller bevis har 

framkommit och de med viss sannolikhet kan antas leda till en annan utgång. 

I dessa fall saknas den rättssäkerhet som orubblighetsprincipen är ämnad att 

upprätthålla. Ett för strängt fasthållande av domens slutliga avgörande skulle 

leda till ett resultat som är inte är kompatibelt med rättskipningens viktigaste 

uppgift, ett materiellt riktigt avgörande av målen.19 Denna princip kallas för 

sanningsprincipen.20 Det ursprungliga förarbetet från 1926 erkänner att vilka 

garantier rättssystemet än ställer kan man aldrig helt förebygga att 

                                                
15 Ekelöf och Edelstam (2008) s. 175.  
16 Se även 30 kap. 9 § första stycket RB.  
17 SOU 1926:32 s. 231 f.; SOU 1938:44 s. 65. 
18 Ekelöf och Edelstam (2008) s.176. 
19 SOU 1926:32 s. 232; SOU 1938:44 s. 65. 
20 Ekelöf och Edelstam (2008) s. 176.  
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avgöranden i efterhand framstår som materiellt oriktiga. Om det framkommer 

att domen är sakligt oriktig bör den inte längre upprätthållas av 

rättsordningen. I sådana fall kräver ofta ”rättskänslan” att man gör en ny 

prövning av omständigheterna i det aktuella fallet och ersätter domen med en 

annan.21 Resningsinstitutets funktion är att möjliggöra denna nya prövning.22 

 

Därutöver har en dom inte någon större betydelse för någon annans trygghet 

än för den som blivit dömd. När en felaktig dom mot den tilltalade har 

meddelats är således det bästa sättet att ta vara på denna trygghet att upphäva 

domen ifråga. Om rättsstaten istället accepterar att oskyldiga straffas påverkar 

det betydande på den allmänna respekten för människovärdet i ett samhälle, 

även om det sker sällan och endast under särskilda omständigheter.23 För att 

rättsskipningen ska kunna fylla sin moralbildande funktion är det därför av 

central betydelse att ingen får förbli oskyldigt dömd.24 

 

Ekelöf och Edelstam skriver att det är ett misstag att tro att en omfattande rätt 

till resning skulle äventyra domstolarnas auktoritet och därmed förtroendet 

för rättsstaten. Att det förekommer felaktiga domar kan visserligen ha 

skadliga verkningar i det avseendet men finns det anledning att tro att en dom 

är felaktig är det mycket bättre att den tas upp till ny prövning än att det 

ignoreras. Rättskänslan kräver att rättvisa skipas och om det är av betydelse 

för den allmänna laglydnaden att detta krav tillfredsställs bör en vidsträckt 

rätt till resning tillåtas. De skriver vidare att antalet oriktiga domar troligtvis 

är högre än vad man vanligen antar.25 

 

                                                
21 SOU 1926:32 s. 232.  
22 Diesen och Häckter, JT 1998/99, s. 22. 
23 Ekelöf och Edelstam (2008) s. 189.  
24 Welamson och Munck (2016) s. 193.  
25 Ekelöf och Edelstam (2008) s.189.  
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3.2 Materiell rätt 

Resning är ett särskilt rättsmedel som är subsidiärt i förhållande till de 

allmänna rättsmedlen. Det krävs särskilt angivna förhållanden för att resning 

ska vara möjligt och en grundläggande förutsättning är att domen vunnit laga 

kraft.26 I princip kan alla slags avgöranden från en domstol som vunnit laga 

kraft bli föremål för resning men en förutsättning är att den har en praktisk 

funktion att fylla.27. I första hand riktar sig dock resning till materiella fel i 

avgörandet.28 

 

Resning i svensk rätt regleras först och främst i 11 kap. 13 § RF där det anges 

att resning i ett avgjort ärende som inte har regeringen, förvaltningsdomstol 

eller förvaltningsmyndighet som högsta instans, beviljas av HD eller av annan 

domstol som inte är förvaltningsdomstol (i den mån det regleras i lag). Enligt 

58 kap. 4 § RB ska resningsansökan prövas av den instans som, undantaget 

för HD, är närmast ovanför den domstol som meddelat domen. I 58 kap. 8 § 

och 10-10a §§ finns bestämmelser om när resning ska sökas i hovrätt, vilket 

jag dock inte kommer precisera närmare här.  

 

Beviljande av en resningsansökan innebär inte att domen undanröjs utan att 

domens rättskraft inte längre utgör ett hinder för att målet tas upp till ny 

prövning. Endast den som ägt föra talan som part i målet är behörig att söka 

resning men även målsäganden har i några fall en möjlighet att göra det.29 

Ansökan ska vidare vara skriftlig och innehålla den dom ansökan avser, det 

förhållande som ansökan grundas på, skälen för ansökan och de bevis 

sökanden vill åberopa samt vad man vill styrka med varje bevis.30 

För att ansöka om resning till förmån för den tilltalade finns varken någon 

tidsfrist, några preklusionsregler eller något krav på giltig ursäkt.31 Det ställs 

                                                
26 Ekelöf och Edelstam (2008) s. 175; Se även 30 kap. 9 § första och andra stycket RB.  
27 Welamson och Munck (2016) s. 189.  
28 Felaktigt Dömda s. 77.  
29 Prop. 2011/12 s. 15; Se även 20 kap. 8 § RB.  
30 58 kap. 4 § första stycket och 58 kap. 5 § första stycket RB.  
31 Ekelöf och Edelstam (2008) s. 191; Se även 58 kap. 4 § andra stycket RB. 
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inte heller lika höga krav på styrkan på den bevisning som den sökande 

åberopar när det gäller resning till förmån för den tilltalade som när det gäller 

till nackdel för denne.32 Det är en direkt konsekvens av den erkända och 

sakligt grundade uppfattningen att det förstnämnda ska vara mer vidsträckt 

än det sistnämnda. Följaktligen har lagstiftaren förordnat att det är mer 

angeläget en oskyldigt dömd får upprättelse än att fälla en skyldig person som 

lyckats undgå ansvar. Det här är flera exempel på hur sanningsprincipen fått 

företräde framför orubblighetsprincipen.33 

 

Enligt 58 kap. 2 § finns det fem olika skäl till att resning i brottmål till förmån 

för den tilltalade får beviljas. De två första punkterna avser allvarliga brister 

i rättens objektivitet, såsom brottsligt förfarande eller jäv. Den tredje punkten 

avser olika situationer då ett bevis, vittne, sakkunnig eller tolk saknat 

bevisvärde (eller där det har varit falskt).34 Den fjärde och viktigaste punkten 

reglerar förutsättningar för resning på grund av nya omständigheter eller 

bevis. Första satsen kallas för huvudregeln och andra satsen för tilläggsregeln. 

Huvudregeln stadgar att resning beviljas om omständighet eller bevis som 

inte tidigare lagts fram åberopas och materialet sannolikt skulle ha lett till att 

den tilltalade frikänts eller till att brottet hänförts under en mildare 

straffbestämmelse än den som tillämpats. Tilläggsregeln stadgar att nya 

omständigheter eller bevis som inte tidigare lagts fram åberopas och att det 

med hänsyn till vad som åberopas och i övrigt förekommer finns synnerliga 

skäl att på nytt pröva frågan om den tilltalade har begått det brott för vilken 

hen dömts för.35 Det finns således ett nyhetskrav som måste vara uppfyllt för 

att den fjärde punkten ska vara tillämplig.36 Syftet med tilläggsregeln är att 

möjliggöra resning redan när det nya materialet är ägnat att framkalla tvivel 

om den tilltalades skuld, alltså tillämpas här en lägre sannolikhetsgrad än 

enligt huvudregeln. Det krävs vidare särskilda omständigheter för att 

synnerliga skäl ska anses föreligga, vilket t.ex. kan vara brottets beskaffenhet 

                                                
32 Welamson och Munck (2016) s. 193.  
33 Ekelöf och Edelstam (2008) s. 191; SOU 1938:44 s. 69; Jmf även Träskman, Rätten till 
riktig resning, s. 256.  
34 Prop. 2011/12:156 s. 13. 
35 A.prop. s. 13. 
36 A.prop. s. 14. 
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eller art, straffets längd eller skiljaktiga meningar i den ursprungliga domen.37 

Den femte och sista punkten stadgar att resning får beviljas om den 

rättstillämpning som ligger till grund för domen uppenbart strider mot lag.  

 

Till skillnad från i den vanliga brottmålsprocessen då åklagaren har 

bevisbördan är det istället den tilltalade som har det i resningsärenden. 

Ribban är högt ställd för att resning ska beviljas och praxis är restriktiv. 

Därför behöver den (ofta resurssvage) tilltalade många gånger hjälp med 

utredningen och det finns möjligheter att få det genom åklagaren.38 Enligt 58 

kap. 6 a § ska åklagaren återuppta en förundersökning om det i 

resningsansökan åberopas eller på annat sätt framkommer en omständighet 

eller ett bevis som inte tidigare lagts fram och det är sannolikt att 

omständigheten eller beviset utgör grund för resning. Om det saknas behov 

av utredningsåtgärder ska dock inte förundersökningen återupptas. 

Påståendet ska vara så pass konkret att det förtjänas att ta på allvar och 

prövningen ska utgå från hur bedömningen faller ut om de nya uppgifterna 

bekräftas. De nya uppgifterna om materialet får inte vara så oklara att de 

syftar till att ”fiska” efter nya omständigheter eller bevis.39 

 

Enligt 58 kap. 6 b § får rätten även förelägga åklagaren att vidta en viss 

utredningsåtgärd om det enligt 6 a § finns förutsättningar att återuppta 

förundersökningen. Åklagaren ska vidare bedriva förundersökningen 

objektivt och beakta omständigheter och bevis som talar både till den 

tilltalades fördel och nackdel.40 

 

Det är även möjligt att förordna en offentlig försvarare för den tilltalade om 

hen är i behov av det med hänsyn till att åklagaren har beslutat eller har 

möjlighet att besluta att återuppta en förundersökning eller om det finns 

synnerliga skäl.41 Bestämmelsen är ägnad att tillämpas när det krävs särskilda 

                                                
37 Felaktigt Dömda s. 88 ff.  
38 A.a. s. 92.  
39 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (5 dec. 2017), kommentaren till 58 kap. 6 a §.  
40 23 kap. 4 § RB.  
41 21 kap. 3 b § RB.  
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arbetsinsatser inför en resningsansökan eller när det gäller omfattande 

material och komplicerade juridiska frågor.42 

 

När det gäller behandlingen av resningsärenden i HD gäller en särskild 

regel.43 Då HD prövar ett resningsärende som tidigare varit föremål för 

prövning får inte en ledamot som handlagt det tidigare ärendet ingå i rätten 

om det redan finns tillräckligt antal ledamöter. Samma princip bör tillämpas 

även i hovrätten och enligt Träskman skulle ett annat förfarande troligtvis 

bryta mot artikel 6 i EKMR.44 

 

Beviljas resning ska rätten förordna att målet tas upp till samma domstol som 

dömde det ursprungliga målet. Rätten får dessutom, till den tilltalades förmån, 

omedelbart ändra domen om den är uppenbart felaktig.45 

 

3.3 Kritik mot och synpunkter på 
resningssystemet  

Författarna till JK:s rättssäkerhetsrapport menar att resningsbestämmelserna 

är uråldriga och principiellt bakvända. Bestämmelserna innebär att den 

tilltalade ska förvänta sig att dess motpart, åklagaren, ska utreda eventuella 

brister som skulle kunna leda till att domen i det mål som åklagaren med 

framgång drivit visar sig vara felaktig. Det gäller även när förundersökningen 

mot den dömde ska återupptas när det kan vara fråga om att utreda om det är 

själva förundersökningen i sig som är felaktig. Författarna menar vidare att 

det ligger i åklagarens natur att bevaka en doms orubblighet. Åklagaren bör 

därför ses som partisk i målet och den tilltalade bör följaktligen inte behöva 

förlita sig på denne när det gäller utredningen.46 

                                                
42 Welamson och Munck (2016) s. 215. 
43 3 kap 7 § RB.  
44 Träskman, Rätten till riktig resning, s. 252. 
45 58 kap. 7 § första stycket RB.  
46 Felaktigt Dömda, s. 493 ff. Det bör dock påpekas att bestämmelserna i 58 kap RB har 
ändrats sedan JK:s rapport skrevs där åklagarens roll har lagstadgats (se 58 kap. 6 a-b §§). 
Däremot är det fortfarande åklagaren som bedriver utredningen.  
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Istället förespråkar författarna till rapporten att ett självständigt organ bör 

upprättas som tar ställning till resningsansökan och avgör om den bör 

motivera utredningsåtgärder. Utredningen bör bedrivas av andra poliser än de 

som var med i den ursprungliga förundersökningen och sökanden bör även 

beviljas stöd för försvarsadvokat. Den fristående instansen bör vidare ges 

befogenheter att i tillbörliga fall ansöka om resning för den tilltalades räkning. 

Däremot ser inte författarna något hinder mot att låta resningsbedömningen 

vara kvar hos domstolarna. Vidare menar man att medielogiken med sina 

förenklingar av komplicerade fall lätt leder till en bild av att justitiemord sker 

i dagens rättssystem. Denna bild förstärks ytterligare av att det inte finns 

möjlighet till en oberoende utredning av om resningsskäl föreligger. En 

fristående instans skulle kunna fylla den oberoende och opartiska funktionen 

som idag istället sker genom media. Det behöver inte innebära fler resningar, 

men rättsordningen behöver enligt rapporten en sådan funktion av 

legitimitetsskäl.47 

 

På ett seminarium48 anordnat av Lunds Domarakademi 2006 om rättssäkerhet 

i brottmål med utgångspunkt i den nämnda rapporten uttryckte överåklagare 

Lisbeth Jonson att hon inte hade anledning att vara negativ till grundtanken 

med förslaget till en fristående resningskommission. Från 

åklagarmyndighetens perspektiv vore det snarare en lättnad menade hon men 

betonade att det bör vara en myndighet med egna utredningsresurser likt polis 

och åklagare som utreder ärendena samtidigt som prövningen bör ligga kvar 

hos domstolarna.49 Inte heller det dåvarande justitierådet Johan Munck var 

negativ till idén och han påpekade att man bör utreda saken samt se till 

utvecklingen i bl.a. Norge, Danmark och Storbritannien.50 

 

                                                
47 A.a. s. 493 ff. 
48 I panelen ingick professor H G Axberger, överåklagare Lisbeth Jonson, justitiekansler 
Göran Lambertz, hovrättslagman Staffan Levén, justitierådet Johan Munck, 
generalsekreteraren Anne Ramberg och professorn Peter Westberg. Moderator var 
lagmannen Barbro Thorblad. Rättssäkerheten i brottmål – ifrågasatt av Justitiekanslern, s. 5.  
49 A.a. s. 126 f.  
50 A.a. s. 145.  
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I den senaste propositionen till de nuvarande resningsbestämmelserna var det 

även flera remissinstanser som uttryckte en önskan om att utöka utredningen 

till att bl.a. omfatta frågan om ett särskilt organ för prövning av 

utredningsåtgärder på den sökandes begäran bör skapas.51 Denna kritik har 

dock inte lett till någon ytterligare utredning.  

 

 

                                                
51 Prop. 2011/12:156 s. 21. 



 20 

4 Gjenåpning i Norge  

4.1 Kort bakgrund  

1970 blev Per Liland dömd till livstidsfängelse för mord i Norge. Ett år senare 

begärde han utan framgång gjenåpning52. Han begärde gjenåpning ytterligare 

en gång 1993 och blev denna gång frikänd och senare tillerkänd över 14 

miljoner norska kronor i ersättning för den tid han spenderat i fängelse. Han 

hade både blivit fälld och frikänd bl.a. på grund av olika sakkunnigas 

motstående uppgifter. De sakkunniga hade i den sista rättegången kunnat 

konstatera att mordet måste ha skett på en viss dag då Liland hade alibi. En 

utredning tillsattes för att analysera vad som hade gått fel i rättskedjan och för 

att hitta orsakerna till det så kallade justitiemordet. Utredningen NOU 

1996:15 Liland-saken uppmärksammade flera brister i rättssystemet.53 Detta 

mynnade ut i en proposition som undersökte behovet av att reformera 

systemet för gjenåpning.54 Samtidigt pågick en intensiv rättspolitisk debatt 

föranledd av andra uppmärksammade justitiemord och systemet för 

gjenåpning ändrades följaktligen 2004.55 

 

Dessförinnan var det domstolen som meddelat den ursprungliga domen som 

hade att bedöma både ansökan för gjenåpning och eventuellt den nya 

prövningen. Samtidigt var det åklagarmyndigheten som hade åtalat den 

tilltalade i det ursprungliga målet som hade i uppgift att utreda ansökan. Detta 

förfarande medförde hård kritik.56 Den främsta orsaken till skapandet av 

gjenopptakelseskommisjonen (se 4.2) var just den bristande tilliten till att 

domstolarna skulle ompröva sina egna domar.57  

                                                
52 Den norska begreppet för resning är gjenopptakelse eller gjenåpning. Sedan 2008 heter 
det officiellt gjenåpning, däremot kvarstår kommissionens namn baserat på det förstnämnda 
(se fotnot 1 i Bratholm och Eskeland (2008) s. 23).  
53 Bratholm och Eskeland (2008) s. 20.  
54 Ot.prp. nr. 70 (2000-2001) Om lov om endringer i straffeprocessloven.  
55 Träskman, Rätten till riktig resning, s. 250.  
56 Andaenes (2009) s. 573.  
57 Bratholm och Eskeland (2008) s. 25.  
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Flera remissinstanser ansåg att det inte fanns ett behov av att ändra reglerna 

om gjenåpning. Bland annat för att det inte fanns någon empirisk grund som 

visade tecken på att samhällets förtroende till domstolarna hade försvagats. 

Justitiedepartementet menade likväl att systemet borde reformeras då samma 

domstol som avkunnat en dom inte borde avgöra en gjenåpningsansökan som 

syftar till att ompröva dess egen dom. Kritiken från remissinstanserna 

föranledde inte att reglerna borde ha förblivit som de var, ansåg 

departementet. Den då rådande ordningen var i princip upplagd för onödig 

kritik mot rättssystemet som domstolsväsendet och åklagarmyndigheten var 

särskilt sårbara för. Departementet ansåg att det var viktigt att upprätthålla 

förtroendet för rättssystemet i framtiden och det fanns ingen mening med att 

vänta tills att skadan redan var skedd.58 

 

Det norska resningsförfarandet inrättades efter engelsk inspiration.59 I 

England finns Criminal Cases Review Commission (CCRC) vilket är ett 

självständigt organ som utreder misstänkta fall av felaktigt dömda 

(miscarriages of justice). De har behörigheten att inhämta särskild 

information men framförallt att hänskjuta lagakraftvunna och överklagade 

avgöranden tillbaka en appeal court.60 De beviljar endast resning om det finns 

en verklig möjlighet till att den tilltalade frikänns eller att straffet ändras.61 

4.2 Materiell rätt  

För att gjenåpning ska beviljas krävs att någon av förutsättningarna i 27 kap. 

390–393 §§ Stprl är uppfyllda. Reglerna om gjenåpning har som 

grundläggande förutsättning att en lagakraftvunnen dom har utretts och 

behandlats av rätten i största möjliga mål (se 27 kap. 389 §). Därför är 

huvudregeln att gjenåpning endast kan ske om det i fallet framkommer nya 

bevis eller omständigheter och att det nya förhållandet lämpligen skulle kunna 

                                                
58 Ot.prp. nr. 70 (2000-2001) s. 24.  
59 A.a. s. 12.  
60 Criminal Cases Review Commission: About us: Who we are.  
61 Criminal Cases Review Commission: About us: What we do.  
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ändra domslutet i mildare riktning, 27 kap. 391 § 3.62 Om domare, polis, 

åklagare, försvarare, sakkunnig eller liknande har begått något brottsligt kan 

det också ge grund för gjenåpning, första punkten. Även ett falskt vittnesmål 

eller ett falskt bevis kan ge grund för gjenåpning. Det krävs vidare att det inte 

kan uteslutas att brottet har inverkat på domen till nackdel för den tilltalade.63 

Vidare kan gjenåpning beviljas om det i ett mål mot Norge i internationell 

domstol eller FN:s människorättskommitté har beslutats att domen eller 

processen står i motsättning till folkrätt och det finns belägg för att anta att en 

ny prövning kommer att leda till ett annorlunda domslut, andra punkten.64 

 

I 27 kap. 392 § andra stycket finns det en möjlighet att bevilja gjenåpning för 

ett mål om särskilda förhållanden gör att domen anses som tvivelaktig och ett 

tungt vägande skäl talar för gjenåpning. Bestämmelsen är avsedd att vara den 

yttersta säkerhetsventilen och ska användas restriktivt. Kommissionen kan 

här alltså bevilja gjenåpning om det finns en osäkerhet ifall den 

grundläggande straffrättsliga regeln att en gärningsman endast ska anses 

skyldig för ett brott bortom allt rimligt tvivel har använts.65 

 

Om kommissionen efter prövning beviljar gjenåpning kommer målet att 

hänvisas till en annan domstol än den som meddelade den ursprungliga 

domen, dock sker prövningen i samma instans.66 

4.3 Gjenopptakelseskommisjonen  

I och med ändringen 2004 inrättades gjenopptakelseskommisjonen som är ett 

fristående organ som tar emot och behandlar ansökningar för gjenåpning.67 

Kommissionen är ett självständigt förvaltningsorgan som inte kan instrueras 

av andra myndigheter.68 De har ansvaret och kompetensen att besluta att en 

                                                
62 Bratholm och Eskeland (2008) s. 26.  
63 A.a. s. 30.  
64 Träskman, Rätten till riktig resning, s. 250.  
65 Bratholm och Eskeland (2008) s. 29.  
66Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker: Forsiden; Träskman, Rätten till riktig 
resning, s. 250. 
67 27 kap. § 394 Stprl.  
68 27 kap. § 395 fjärde stycket Stprl.  
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domstols lagakraftvunna avgörande ska tas upp till ny prövning.69 

Kommissionen består av fem medlemmar, varav ordföranden, vice 

ordföranden och minst en annan medlem är jurister.70 Utöver detta har de ett 

sekretariat med elva anställda som arbetar med utredning. Dessa har 

erfarenhet från flera olika myndigheter, bl.a. från polisen.71 

 

Vid särskilda grunder kan kommissionen utnämna offentlig försvarare för den 

tilltalade.72 Kommissionen ska vidare vägleda den som begär gjenåpning och 

ansvarar för att ansökan blir tillbörligt utredd.73 De kan även inhämta 

upplysningar i den mån det är ändamålsenligt, vilket bl.a. innebär att de kan 

förhöra vittnen och sakkunniga och även inhämta bevisning, 27 kap. 398-

398b §§.74 Man kan inte överklaga kommissionens beslut.75 

 

Enligt Eskeland är en väsentlig svaghet med kommissionen att den inte har 

tillräckliga resurser för att utreda de mest allvarliga och komplexa målen. 

Dessa mål är fortfarande föremål för hårt arbete av grävande journalister och 

andra ideellt arbetande. Förvisso får såväl försvarare som medhjälpare 

ersättning i efterhand för sina utlägg om den tilltalade frikänns (jämför 30 

kap. 438 § tredje stycket) men det är självklart att de flesta inte har resurser 

nog att arbeta i flera år utan att få ersättning för sitt arbete. Eskeland menar 

att det otvivelaktigt är många som varit utsatta för justitiemord och som aldrig 

beviljas resning för att de inte har råd att betala för nödvändigt bistånd. 

Reglerna om fri rättshjälp i ärenden för gjenåpning bygger på en orealistisk 

uppfattning att kommissionens eget utredningsarbete ersätter behovet av fri 

rättshjälp.76 

 

                                                
69 Bratholm och Eskeland (2008) s. 25.  
70 27 kap. § 395 första stycket Stprl.  
71Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker: Om kommisjonen.  
72 27 kap. 397 § andra stycket Stprl.  
73 27 kap. 397 § första stycket och 398 § andra stycket Stprl.  
74 Bratholm och Eskeland (2008) s. 33. 
75 27 kap. 395 § tredje stycket Stprl. 
76 Bratholm och Eskeland (2008) s. 34.  
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5 Analys och slutsats 

5.1 Vad kan Sverige lära sig av Norges 
resningsfunktion?  

5.1.1 Resningsorganet  

Den största och mest synliga skillnaden mellan det svenska resningssystemet 

och den norska motsvarigheten är vilket organ som behandlar ansökan och 

eventuellt beviljar resning. I Sverige är det hovrätt eller HD som prövar 

ansökningen om resning medan prövningen i Norge görs av en fristående 

kommission som inte är kopplad till domstolarna eller annan myndighet. Det 

är intressant och ur svenska ögon delvis radikalt med en ordning där ett 

fristående organ har befogenhet att underkänna en domstols dom för att sedan 

återförvisa målet till domstolarna. Ändringarna till nuvarande reglering i 

Norge var dock motiverade av att det i Norge var samma domstol som hade 

avkunnat den ursprungliga domen som också prövade resningsansökan. Det 

framfördes stark kritik mot den rådande ordningen (där kollegor var satta i en 

sits där de kunde behöva underkänna varandras tidigare domar). Situationen 

var därför en annan än den som råder i Sverige idag där den högre instansen 

prövar resningsansökan. Det finns enligt min mening ingenting som tyder på 

att det i svensk rätt bör inrättas ett nytt organ vid sidan om domstolarna för 

att pröva resningsansökningarna. Ett sådant fristående organ må fungera i 

Norge men i Sverige finns det inget som motiverar att den prövningen ska ske 

utanför domstolarna. Att en viss konstruktion fungerar i ett land är ingen 

garanti för att det skulle fungera på samma sätt i ett annat. Detta går även i 

linje med vad JK:s rapport, Lisbeth Jonson och Johan Munch anför ovan (se 

3.3). Domstolarna bör således enligt mig bibehålla sin självständighet och det 

enda som i undantagsfall bör kunna bryta en domstols lagakraftvunna dom är 

en annan domstol.  
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5.1.2 Den tilltalades möjligheter till utredning   

Ytterligare en skillnad är den tilltalades möjligheter till utredning i samband 

med en resningsansökan. Om det framkommer nya omständigheter eller bevis 

i resningsansökan och det är sannolikt att det utgör grund för resning ska 

åklagaren återuppta förundersökningen. Rätten får även förelägga åklagaren 

att vidta viss utredningsåtgärd. Det är följaktligen på det viset att den dömda 

först måste hitta nya omständigheter eller bevis för att åklagaren ska återuppta 

förundersökningen. Självklart är det omöjligt för den dömda att på egen hand 

bedriva en sådan utredning vilket gör att denne blir beroende av utomstående 

och ideellt arbetande personer, främst media.  

 

I Norge är det istället Gjenopptakelseskommisjonen som ansvarar över att 

saken blir tillbörligt utredd. Kommissionen har även egna möjligheter till att 

genomföra en sådan utredning och kan hämta in bevisning och kalla in till 

förhör. Kritik riktas i JK:s rättssäkerhetsrapport över den tilltalades 

möjligheter till utredning i samband med resning. Som rapporten konstaterar 

(se 3.3) är bestämmelserna om utredning i Sverige bakvända och omoderna. 

Enligt dagens bestämmelser ska den tilltalade förvänta sig objektiv utredning 

från det organ som (eventuellt felaktigt) arbetat för att fälla hen i rätten. Trots 

att åklagaren har en objektivitetsplikt är det enligt min mening naturligt att 

denne aldrig kan framstå som objektiv och opartisk i ett resningsärende. Hur 

objektiv och opartisk den enskilde åklagaren än är i sin utövning är egentligen 

ointressant då det är principiellt felaktigt att behöva förlita sig på att 

motparten ska utreda saken oberoende och i tillbörlig omfattning.  

 

I Norge kan den tilltalade istället förlita sig på att en fristående kommission 

utreder ansökan och behöver inte oroa sig för att utredningen inte är 

oberoende eller att kollegor håller varandra om ryggen. En liknande ordning 

bör enligt mig inrättas i Sverige. Denna ordning bör ha tillräckliga resurser 

och befogenheter för att utreda även komplexa och omfattande mål. Vidare 

utredning bör inte heller vara beroende av att den dömde redan har lyckats 

uppbringa nya omständigheter eller bevis på egen hand. Istället borde det vara 
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rättsstatens ansvar att få fram de initiala nya omständigheterna eller bevisen 

då det ligger i dess intresse att inte ha felaktigt dömda inspärrade. I annat fall 

bör man undersöka möjligheten till att antingen domstolar eller 

försvarsadvokater får utökade resurser till att utreda ansökan på tillbörligt vis, 

då utredningen inte ska vara beroende av åklagarväsendet.  

 

5.1.3 Domstol som tar upp fallet till ny prövning  

Efter beviljad resning i Sverige förordnas målet för ny prövning till samma 

domstol som avgjorde det ursprungliga målet. Det kan väcka viss misstanke 

att domare som ska döma i samma mål där kollegor tidigare har fällt den 

tilltalade ska kunna döma på ett oberoende sätt. På samma vis som 

resonerades ovan (i 5.1.2) är det egentligen ointressant hur objektiva och 

opartiska domarna är i det enskilda fallet. Det säger sig självt att den tilltalade 

och allmänheten inte kan ha fullt förtroende för ett system där kollegor 

omprövar varandra. I Norge är det istället en annan domstol än den som 

avgjorde den ursprungliga domen som gör den nya prövningen (bortsett från 

den högsta instansen). I största möjliga mån bör man sträva efter ett 

förtroendeingivande resningssystem där domstolar inte prövar sina egna mål 

igen. Med liknande tankesätt såsom att HD:s ledamöter (i största möjliga 

mån) inte prövar samma fall två gånger bör man eftersträva ett system där en 

beviljad resningsansökan hänvisas till annan domstol än den som avkunnade 

den ursprungliga domen. Därför vore den ordning som inrättats i Norge 

önskvärd.  

 

5.1.4 Skälen för resning  

När det gäller skälen för gjenåpning i Norge finns två intressanta skillnader i 

jämförelse med skälen för resning i Sverige. Den första är att man tillåter 

gjenåpning om en internationell domstol i ett mål mot Norge har beslutat att 

domen står i motsättning till folkrätt och det finns belägg för att anta att en ny 

prövning kommer leda till ett annat domslut. Även om detta möjligtvis skulle 
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kunna rymmas inom tilläggsregeln som synnerliga skäl i det enskilda fallet 

finns det inget som garanterar det. Bestämmelsen aktualiseras endast vid 

relativt grova anklagelser och det skulle kunna vara rimligt att införa ett 

sådant skäl också i Sverige. Folkrätten betyder allt mer i Sverige och 

omvärlden och denna grund för resning skulle vara en principiellt och globalt 

viktig signal att sända, nämligen att man tar folkrätten på allvar även i 

resningsärenden. Dock bör det observeras att Norge, till skillnad från Sverige, 

inte är med i EU vilket troligtvis påverkar både antalet mål och vilken typ av 

mål som är riktade mot det egna landet. Det är även viktigt att upprätthålla de 

nationella domstolarnas självständighet gentemot internationella institutioner 

och man bör inte utan vidare ge en möjlighet för internationella domstolar att 

ompröva svenska domar.  

 

Den andra skillnaden är skälet till resning i 27 kap. 392 § andra stycket Stprl 

som stadgar att det är möjligt att bevilja resning för ett mål om särskilda 

förhållanden gör att domen anses som tvivelaktig och ett tungt vägande skäl 

talar för resning. Regeln påminner om den svenska tilläggsregeln med den 

viktiga skillnaden att den inte innehåller ett nyhetskrav. Utan nyhetskravet 

öppnar bestämmelsen upp möjligheten till resning för mycket tveksamma 

domar som inte når upp till kravet. Man kan mycket väl tänka sig en 

synnerligen tveksam dom där kravet på att gärningsmannen ska vara skyldig 

bortom allt rimligt tvivel har eftergivits och det trots detta inte finns något 

nytt material att föra fram. Det finns i dessa fall inget syfte med att ändå 

upprätthålla ett sådant lagtekniskt krav. Här bör principen om materiell 

riktighet prioriteras mer framför den om domens orubblighet. Det behöver 

inte heller innebära en flodvåg av beviljade resningar då kravet på tungt 

vägande skäl förefaller vara relativt högt. Det ger istället den tilltalade en mer 

dynamisk möjlighet till resning där man inte behöver fokusera på den 

tekniska aspekten av att hitta nya omständigheter eller bevis. Det kan helt 

enkelt vara på det viset att den tilltalade är felaktigt dömd och det inte finns 

något nytt material. Följaktligen bör Sverige införa en liknande regel.  
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5.2 Slutsats 

Även om resningsfunktionen inte är rättsskipningens kvantitativt viktigaste 

uppgift är det ändå ett mycket betydelsefullt uttryck för kvaliteten på en 

rättsstat. Det är få enskilda fall som kan uppröra och beröra lika mycket som 

det om en felaktigt (eller oskyldigt) dömd, vilket inte minst det massmediala 

intresset för Kaj Linna visar. Resningsfunktionen är en av de sista 

säkerhetsventiler i vår rättsstat och det är därför centralt att denna funktion 

fungerar på ett tillfredsställande och förtroendeingivande sätt. Om förtroendet 

för funktionen och i längden rättsstaten sviktar kan det få mycket negativa 

konsekvenser för samhället. Det ligger i rättsstatens intresse att möjligheten 

för felaktigt dömda att få upprättelse är god. Det är dock inte nödvändigtvis 

de materiella reglerna som behöver ändras på eller fler resningsansökningar 

som behöver beviljas. Men som dagens resningsfunktion ser ut leder det, 

precis som konstaterades i Norge för över ett decennium sedan, till onödig, 

och för de berörda institutionerna känslig, kritik. Dagens omoderna system är 

som upplagt för ett massmedialt favoritnarrativ; den oskyldigt dömda som 

förgäves söker upprättelse. På grund av att rättsliga misstag är omöjliga att 

helt förebygga inom rättsskipningen är det mycket viktigt att ge felaktigt 

dömda en reell möjlighet att senare få upprättelse och rättvisa. Men man borde 

även upprätta ett system som inte är känslig mot kritik och som därför inte 

utåt sett framstår som orättvist.  

 

Trots att föreställningen om att staten genomför justitiemord kan verka 

överdriven är det essentiellt att upprätthålla förtroendet för rättsstaten och 

motverka att sådana narrativ från början kan målas upp. Men inte minst är det 

även viktigt för den enskildes trygghet och livsöde. Trots att en tilltalad blivit 

felaktigt dömd för ett brott bör man i Sverige kunna lita på att rättsskipningen 

har en reell väg tillbaka och att man även inför en resning kommer bli rättvist 

och objektivt behandlad. Därför bör, efter att ha undersökt skillnaderna 

gentemot Norge, den svenska resningsfunktionen ändras på det sätt som är 

angivet ovan.   
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