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Del I. Inledning 

1 Introduktion 

Alla människors likhet inför lagen är ett grundläggande fundament i, och en förutsättning 

för, varje konstitutionell rättsstat och innebär i korthet att staten ska tillförsäkra att alla 

människor har samma rättigheter och skyldigheter. I Sverige kan likhet inför lagen sägas 

försäkras alla som kommer i kontakt med det svenska rättsväsendet genom RF 1:9, som 

stadgar att domstolar samt förvaltnings-myndigheter och andra som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter ska ”beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och 

opartiskhet”. Av rättsregeln följer bl.a. den så kallade likhetsprincipen, vilken innebär att 

rättstillämpningen ska präglas av konsekvens och eftersträva att lika fall behandlas lika.1 

Vid en första anblick kan det verka som en självklar följd av den ovannämnda 

grundlagsbestämmelsen att det ska dömas på samma sätt i två olika brottmål, där 

omständigheterna och bevisningen är i princip identisk. Hur kan det då komma sig att till 

exempel Svea hovrätt enbart under perioden 1 januari – 30 april 2015 ändrade 44 % av 

de överklagade brottmål som kom in till tingsrätten, varav 26 % av dessa ändringar, 108 

stycken domar, avsåg att hovrätten gjorde en annan bevisvärdering av samma underlag 

som tingsrätten?2 Vid närmare granskning blir det uppenbart att likhetsprincipen inom 

brottmålsprocessen är ett ideal snarare än en bindande rättsprincip, då vi i Sverige saknar 

en legal bevisteori och det alltså står domstolen fritt att värdera den bevisning som 

förebringats utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. 

I denna examensuppsats kommer jag att undersöka förhållandet mellan det teoretiska 

idealet av den sakliga och objektiva domaren i relation till den stora och, åtminstone på 

ytan, oreglerade uppgift som domstolen har vad gäller att välja mellan att fria eller fälla 

och att välja brottsrubricering i den komplexa verkligheten. Tyngdpunkten för arbetet är 

inte att undersöka huruvida rättsväsendet tenderar att diskriminera individer av visst 

etniskt ursprung, kön, sexuell läggning eller inkomstgrupp – utan istället att granska 

bedömaren. 

                                              

 
1 Prop. 1975/76:209, s. 98. 
2 Svea Hovrätt, Undersökning av ändringsfrekvensen i brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 januari 

– 30 april 2015, s. 13. 
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Hur mycket makt har en enskild domare över ett brottmåls avgörande och skiljer det sig 

mellan olika lagfarna domare hur man tar sig an denna uppgift vid åtal om olika typer av 

brott? Detta kommer att undersökas på ett teoretiskt plan, genom att granska gällande 

rättsnormer om fri bevisprövning, men också på ett praktiskt plan, genom att skärskåda 

hur rättvisan i våra tingsrätter utdelas. 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna examensuppsats är att undersöka dels hur bevisprövningen teoretiskt 

bör gå till i brottmål givet de tillämpliga rättsnormerna, dels om de övergripande 

fällande- och omrubriceringsfrekvenserna i den rättsliga praktiken varierar till följd av 

den lagfarna domarens kön och vilken brottstyp målet rör, samt dels i vilken mån den 

fria bevisprövningen tillförsäkrar en objektiv och konsekvent prövning av den tilltalades 

skuld i brottmål. 

Den övergripande fråga som ska besvaras handlar således om huruvida sannolikheten 

för en fällande dom i brottmål endast beror på bevisningens styrka eller om det också kan 

vara så att olika domare prövar bevisning gentemot beviskravet på olika sätt, samt om 

eventuella skillnader i bevisprövningshänseende kan antas vara betingade av specifika 

variabler. För att kunna uppnå syftet bygger uppsatsen på följande delfrågeställningar: 

1. Hur ser den rättsliga regleringen av bevisprövningsförfarandet ut i det svenska 

rättsväsendet, och vilka är ändamålen bakom regleringen? 

2. Vilken vägledning har Högsta Domstolen (HD) gett avseende bevisprövning i 

relation till beviskravet i brottmål, och hur förhåller detta sig till prövningar av 

olika typer av brott? 

3. Påverkas sannolikheten för en fällande dom, respektive för en annan rubricering 

än den som åklagaren yrkat på, i mål om sexualbrott – exklusive koppleri och 

köp av sexuell tjänst – samt rån vid tingsrätt av någon av följande variabler: a) 

domarens kön, samt b) vilken brottstyp som den tilltalade står åtalad för? 

4. Hur väl motsvarar rättstillämpningen bland de undersökta brottstyperna, i såväl 

underrätt som i HD, de ändamål som ligger bakom den fria bevisprövningen? 
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3 Metod och material 

3.1 Utgångspunkter 

Den rättsdogmatiska metoden har länge varit den förhärskande metoden inom svenskt 

rättsvetenskapligt arbete. I korthet kan metoden sägas handla om att identifiera de 

relevanta rättskällor som är knutna till ämnet – i huvudsak lagstiftning, rättspraxis, 

förarbeten och annan rättsdogmatisk doktrin3 – och att utifrån dessa definiera och 

analysera gällande rätt.4 På så vis beskrivs rättsdogmatiken som en ”rekonstruktion av 

rättssystem”.5 Det faktum att rättsdogmatiken utgör den dominerande huvudfåran inom 

den rättsvetenskapliga metodologin, i kombination med att den studerar rättskällorna ur 

ett ”inifrånperspektiv”, får till följd att metoden och rättskällorna är starkt förknippade 

med, och beroende av, varandra.6  

Inom bevisrätten, vilket är undersökningsområdet för denna uppsats, finns det ett 

begränsat urval av rättskällor att vända sig till. Detta har sitt ursprung i 1948 års 

processreform, i vilken reglerna om bevisprövning till viss del särskiljdes från 

rättstillämpningen genom att lagstiftaren mer eller mindre avlägsnade bevisreglerna från 

lagboken till förmån för den fria bevisprövningen. Delar av bevisrätten började således 

att betraktas som bedömning av sakfrågor snarare än rättsfrågor. Detta har också fått till 

följd att bevisrättsliga forskningsansatser alltmer använder sig av teorier och metoder från 

ett flertal andra vetenskapsdiscipliner.7 

Trots denna utveckling kan sägas att frågan om huruvida kunskaper från de s.k. 

juridiska hjälpvetenskaperna (så som sociologi och psykologi) ska anses falla inom 

rättsvetenskapens och rättsdogmatikens metodologiska referensmaterial, och i så fall 

under vilka omständigheter, har varit föremål för diskussion och härom tycks det råda 

delade meningar.8 

                                              

 
3 Nääv & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21. 
4 Ett flertal, delvis överlappande, definitioner förekommer dock – se Sandgren, TfR 2005, s. 649. 
5 Jareborg, SvJT 2004, s. 4. 
6 Lainpelto, Stödbevisning i brottmål, s. 17. 
7 Lainpelto, s. 17 ff. 
8 Frågan behandlas i exempelvis Heuman, JT 2005/06, s.768–789, Gräns, JT 2006/07 s. 782–792 samt 

Lehrberg, SvJT 1991, s. 753–768. 
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3.2 Metod- och materialval 

För att besvara de första två delfrågeställningar som ställts upp under syftesrubriken ovan 

används den rättsdogmatiska metoden. Frågeställningarna hänger i viss mån ihop med 

materialvalet, där den första frågeställningen främst rör relevanta lagregler och 

förarbeten, medan den andra fokuserar på praxis från Högsta Domstolen och 

rättsvetenskaplig doktrin i relation till domstolarnas dömande verksamhet. 

Den tredje frågeställningen handlar i första hand om rättstillämpning i underrätt och 

eventuella skillnader i hur olika domare tillämpar beviskravet i förhållande till den fria 

bevisprövningen och är således praktiska snarare än teoretiska. Med detta menas att det 

inte är rättsnormernas rätta ”meningsinnehåll” utan snarare deras faktiska tillämpning i 

första instans som ligger i fokus. För att kunna besvara denna frågeställning har 

undersökningsmaterialet bestått i en inventering av relevanta empiriska undersökningar 

samt en egenutförd kvantitativ arkivstudie som baseras på tingsrättsdomar inhämtade från 

nio olika tingsrätter. Arkivstudien är baserad på domslut gällande 1 278 stycken åtalade 

gärningar i perioden 2015–2017 och undersöker fällande- och omrubriceringsfrekvenser 

utifrån variablerna domarkön och brottstyp. De undersökta brottstyperna är samtliga 

sexualbrott exklusive koppleri och köp av sexuell tjänst, samt alla gradindelningar av rån, 

och även försök- och medhjälp till dessa brott. Metodologin och det insamlade materialet 

beskrivs närmare under rubrikerna 10.1–10.3 nedan. 

Frågan om variationer vid bevisprövning sett till specifika variabler är komplex och 

behöver utredas från fler perspektiv än vad som är möjligt inom ramen för denna uppsats 

för att uppnå ett fullödigt svar. En fullständig utvärdering skulle behöva grunda sig på 

flera olika metoder innefattande exempelvis arkivstudier och experimentell metod samt 

dessutom ta sikte på fler brottstyper. Syftet med denna del är därför främst tänkt att tjäna 

som en indikation på övergripande tendenser. 

Resultaten från ansatserna att besvara de tre första frågeställningarna utmynnar även i 

en utvärdering av ändamålsenligheten i bevisprövningsförfarandet. Denna diskussion är 

således främst kopplad till frågeställning nummer fyra och baseras på samtligt material 

från övriga delar av uppsatsen. 

Den företagna granskningen av faktorer hos domaren som påverkar rättstillämpningen 

i underrätt förtar i min mening inte arbetet sin huvudsakliga rättsdogmatiska metodologi 

enligt den breda definitionen att ”definiera gällande rätt”, då en stor del av den rättsliga 
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verkligheten ju utspelar sig i just underrätterna. Trots detta gör arbetets tvärvetenskapliga 

prägel, med flera inslag av empiriskt material, att uppsatsen inte faller inom den 

traditionella ramen för rättsdogmatisk metod, utan även till viss del kan sägas innehålla 

rättssociologiska och rättspsykologiska dimensioner. Genom att ta till ett brett 

metodologiskt grepp kring ämnet för att undersöka bevisprövningen såväl i teori som 

praktik, blir förhoppningsvis förståelsen för området nyanserad. 

4 Disposition 

Arbetet är uppdelat i tre delar, där denna inledande del sätter ramarna för uppsatsen 

genom att formulera syfte samt förklara de metod- och materialavvägningar som ligger 

till grund för arbetet. Därefter följer den ”teoretiska” del II, som avhandlar rättsnormerna 

och hör ihop med de första två delfrågeställningar som formulerats ovan. Avsnittet är 

teoretiskt på så sätt att jag däri utgår från gällande rätt och alltså behandlar vad 

bevisprövningsförfarandet ”bör” innebära utifrån rättskällorna. Häri redogörs 

inledningsvis för den rättsliga regleringen och dess ändamål (rubrik 5). Den huvudsakliga 

bestämmelse som undersöks är RB kap. 35 § 1 och de principer som följer av 

bestämmelsen, där principen om fri bevisvärdering är av störst betydelse för 

frågeställningarna. En redogörelse för principerna om fri bevisprövning, muntlighet, 

koncentration, omedelbarhet och bästa bevismaterial är dock nödvändig för att 

kontextualisera bevisprövningsförfarandet. Regelsystemet knyts också till den tidigare 

nämnda RF 1:9 för att inkludera perspektivet kring likhet inför lagen.  

Även beviskravet, gärningsbeskrivningens precision och kravet på utredningens 

robusthet sätter ramarna för bevisprövningen och undersöks därför (rubrik 6). Sedan 

följer en mer ingående redogörelse kring HD:s praxis gällande metoder och regler för 

bevisprövning kopplat till beviskravet, samt en granskning av denna praxis utifrån 

rättsregleringen och den rättsvetenskapliga diskursen (rubrik 7). Del II avslutas med en 

diskussion om de utpekade riskerna i bevisprövningsförfarandet sett till ändamålet med 

den rättsliga regleringesn (rubrik 8), kopplat till den fjärde frågeställningen. 

Uppsatsens del III, den ”praktiska” delen, korresponderar huvudsakligen med den 

tredje frågeställningen, och behandlar alltså hur bevisprövningen tillämpas av tingsrätter 

i praktiken. Denna del inleds med en genomgång av tidigare empirisk forskning relevant 

för frågeställningarna (rubrik 9). Därefter redogörs för metodiken i, och resultaten från, 
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den arkivstudie som företagits som ett led i examensarbetet (rubrik 10). Slutligen avslutas 

den tredje och sista delen av uppsatsen med en sammanfattning och diskussion av 

resultaten från arkivstudien och övriga redovisade undersökningar, relaterat till den fjärde 

frågeställningen (rubrik 11). 

Del II. Om bevisprövning i teorin 

5 Den rättsliga regleringen 

5.1 Lag och ändamål 

Den grundläggande lagregleringen kring rättens förhållningssätt till bevisning baserar sig 

på en lång lagstiftningsprocess under vilken den moderna rättegångsbalken skapades. 

Reformarbetet kan sägas ha tagit sin start vid tillsättandet av Processkommissionen år 

1911, men det skulle dröja tills år 1948 innan lagen slutligen trädde i kraft. Som allmänna 

ändamål med införandet av regelsystemet konstaterades tre grundläggande strävanden, 

nämligen rättskipningens säkerhet, skyndsamhet och billighet – där den förstnämnda 

ansågs vara den viktigaste.9 

Den mest centrala delen för denna uppsats och möjligtvis även för införandet av balken 

som sådan återfinns i RB 35:1 st. 1, vilken lyder ”[r]ätten skall efter samvetsgrann 

prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat”. Bestämmelsen är i det 

närmaste att anse som en generalklausul och ger inte i sig någon tydlig vägledning.10 I 

processlagberedningens förslag till rättegångsbalk från 1938 framgår dock tydligare vad 

som avses: 

”Såsom framhållits […] bygger reformen av bevisrätten på principen om fri 

bevisprövning. Detta innebär såväl att någon begränsning ej uppställes i fråga om 

de kunskapskällor, som få användas för sanningens utletande, som ock att domaren 

vid värderingen av den föreliggande bevisningen icke är bunden av legala regler.”11 

Av bestämmelsen följer således den s.k. principen om fri bevisprövning. Denna princip 

kan i sin tur sägas bestå av de två delarna fri bevisföring, innebärande att det inte finns 

                                              

 
9 Mellqvist, SvJT 2016, s. 262 f. 
10 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 96. 
11 SOU 1938:44 del II, s. 377. 



 

7 

 

legala restriktioner kring vilka bevismedel som får förebringas rätten, samt fri 

bevisvärdering, innebärande att domstolen vid bedömning av bevismedlens värde inte 

heller är bunden av legala regler. Den fria bevisprövningen står på så sätt i motsats till 

den tidigare gällande legala bevisteorin, där varje form av bevismedel hade ett av 

lagstiftaren på förhand givet värde i relation till beviskravet, och där vissa typer av 

bevismedel inte fick godtas av rätten. 

Målsättningen bakom ändringen till fri bevisprövning var till stor del att skapa ökade 

förutsättningar för materiellt riktiga domar, genom att ge domstolen möjlighet att göra en 

nyanserad bedömning av samtlig bevisning i det enskilda fallet. Detta hänger således 

samman med rättegångsbalkens övergripande mål om rättskipningens säkerhet, något 

som illustreras bland annat av processkommissionens formulering från 1926: 

”Att den nyare rätten genomgående brutit med den legala bevisteorin och upptagit 

den fria bevisprövningen, beror givetvis därpå, att den förra är stridande mot sakens 

natur och är ägnad att motverka rättsskipningens uppgift att nå det materiellt sanna 

i målet. […] Den fria bevisprövningen bereder däremot en naturlig ställning åt 

bevisningen. […] Domarens egen sunda omdömesförmåga ställes på ett vida 

svårare prov, när det gäller att av allt som förekommit i ett mål bilda sig en objektivt 

giltig uppfattning om målet […]. I rättslivet får icke, som en av den svenska 

lagstiftningens främste män sagt, avsiktligt skiljas mellan vad som är sant och vad 

som kan bevisas.”12 

Citatet är talande för den problematik som präglar förhållandet mellan den legala 

bevisteorin och den fria bevisprövningen. Å ena sidan kan en strikt reglering av vilken 

bevisning som ska anses tillräcklig för en fällande dom leda till situationer där domaren 

blir tvungen att gå emot sitt eget förnuft och att inte eftersträva det materiellt sanna, vilket 

kan leda till materiellt oriktiga domar som riskerar att urholka förtroendet för 

rättsväsendet. Å andra sidan kan den fria bevisprövningen ge upphov till svåra 

avvägningar för domaren, med den möjliga följden att denne medvetet eller omedvetet 

påverkas av sin egen världsbild och således i det praktiska rättslivet beaktar irrelevanta 

omständigheter eller gör en felaktig värdering av den bevisning som lagts fram. En sådan 

ordning möjliggör dessutom att två olika domstolar vid prövning av identiska 

omständigheter kommer fram till olika ståndpunkter i skuld- eller rubriceringsfrågan.  

                                              

 
12 SOU 1926:32, s. 26. 
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Motsättningen mellan det kasuistiskt förutbestämda, men samtidigt stela och rigida – och 

det fria, men samtidigt komplicerade och eventuellt inkonsekventa, är därför en central 

fråga för denna uppsats. 

5.2 Principen om fri bevisföring 

5.2.1 Tillåtna och otillåtna bevismedel 

Av ovannämnda RB 35:1 följer som sagt utgångspunkten att domstolen inte begränsas av 

några direkta bevisförbud. Lydelsen ”allt, som förekommit” innebär dessutom att rätten 

får bedöma sådant som förekommit i rätten men som inte ingår i den egentliga 

bevisföringen.13 Regeln om fri bevisföring kan dock sägas ha ett antal undantag. Bland 

dessa kan nämnas RB 35:7, som stadgar att rätten får avvisa bevisning som exempelvis 

inte behövs eller är utan betydelse. Vidare saknas det möjlighet för vittnen att höras 

anonymt14, vilket indirekt kan göra att ett potentiellt vittnesmål inte prövas.15 

I vissa fall skulle det vidare kunna strida mot Europakonventionens (EKMR) krav på 

rätten till en rättvis rättegång att ta hänsyn till bevismedel som frambringats på otillbörligt 

sätt, exempelvis genom bevismedel som inte tillgodoser kravet på den tilltalades 

möjlighet till kontradiktion. I regel kan sägas att rätten får grunda avgörandet på 

bevismedel som frambringats på otillbörligt sätt endast om dessa inte utgör den enda eller 

avgörande bevisningen, samt om den tilltalades rätt till en rättvis rättegång som helhet 

inte har kränkts genom att hänsyn tas till uppgifterna.16 

Den fria bevisföringen innebär dock inte att rätten behöver lägga någon större vikt vid 

samtliga tillåtliga bevismedel. Det faktum att exempelvis ett blodprov tagits av obehörig 

personal17 i strid med RB 28:13 st. 2 eller att ett eventuellt brottsredskap hittats vid en 

otillåten husrannsakan kan givetvis vara en viktig faktor då domstolen ska värdera 

bevisningen.18  

                                              

 
13 Ekelöf m.fl., Rättegång häfte IV, s. 34. 
14 Enligt RB 36:10 ska rätten innan vittnesmål avläggs höra vittnet om bl.a. dennes fullständiga namn. 
15 Se Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 21 och däri refererade rättsfall. 
16 Schelin, s. 20 f. 
17 Se NJA 1986 s. 489. 
18 Se även NJA 1998 s. 204, där HD tog hänsyn till en anonymt inskickad kopia av en videoinspelning, 

men den tilltalade friades då bevisvärdet av inspelningen ansågs för lågt. 
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Rättens möjlighet att beakta nästan all bevisning som parterna förmår frambringa är på så 

sätt en garant för att dess ledamöter ska kunna ges bästa möjliga utgångsläge för att utröna 

den historiska sanningen om vad som skett vid det påstådda gärningstillfället, vilket ligger 

väl i linje med bevisprövningens målsättning. 

5.2.2 Muntlighet, koncentration, omedelbarhet och bästa bevismaterial 

Utöver frågan om ett visst bevismedel ska tillåtas av rätten finns det ett antal rättsprinciper 

kopplade till hur bevismedlen ska presenteras som rätten och parterna behöver förhålla 

sig till, vilka kräver en kort redogörelse för att bevisprövningsförfarandet ska ses i sin 

kontext. Att rättegången baseras på principen om muntlighet innebär att samtliga 

bevismedel i regel ska presenteras muntligen till rätten.19 Enligt RB 35:14 är 

vittnesattester endast tillåtna under vissa förutsättningar. Till detta hör principen om det 

bästa bevismaterialet, vilken medför att åberopande part ska använda sig av det 

bevismedel som medför den säkraste bevisningen i de situationer då det finns flera olika 

bevis som kan användas för att visa samma sak.20   

Principen om omedelbarhet innebär i sin tur dels att bevisning ska läggas fram direkt 

till rätten i oförmedlat skick, dels att rättens avgörande inte får grundas på annan 

bevisning än processmaterialet.21 Trots detta får, och ska, domaren ta hänsyn till relevanta 

erfarenhetssatser och fackkunskaper som kan vara till hjälp för att tolka eller värdera ett 

bevismedel, inom ramen för den fria bevisvärderingen, vilken redogörs närmare för i 

nästkommande rubrik. 

För att domstolen ska ha möjlighet att få överblick över, och minnas, allt som 

förekommit vid rättegången krävs slutligen att målet är koncentrerat i tiden i så hög grad 

som möjligt. En inledd rättegång bör alltså avslutas vid det första rättegångstillfället, men 

om så inte är möjligt av den anledningen att målet är för stort eller om rätten av andra 

anledningar inte kan avsluta huvudförhandling under en och samma dag, ska 

rättegångstillfällena ligga så nära varandra i tiden som möjligt.22 

                                              

 
19 Se Lindell m.fl., Straffprocessen, s. 28. 
20 Schelin, s. 27. 
21 Lindell m.fl., s. 28. 
22 Lindell m.fl., s. 28. 
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5.3 Principen om fri bevisvärdering 

RB 35:1 st. 1 innebär som nämnts bl.a. att det i huvudsak står rätten fritt att värdera 

bevismedlen i det specifika fallet utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter. Det andra 

stycket av denna bestämmelse stadgar dock, att ”[v]ad om verkan av visst slag av bevis 

är stadgat vare gällande”. Det finns således, grundat på denna lydelse, ett antal 

bestämmelser i både rättegångsbalken och i andra lagar som grundar en form av legala 

bevisregler. Det sannolikt mest relevanta exemplet för denna uppsats är RB 51:23, vilken 

stadgar att hovrätten i vissa fall är bunden av tingsrättens värdering av tilltron till ett 

förhör eller en syn, om inte denna bevisning tagits upp igen eller åberopats på nytt genom 

ljud- eller bildupptagning. Det finns dock en handfull andra bestämmelser i såväl RB som 

i andra lagar som stadgar sådant som kan kallas för legala bevisregler.23 Även om dessa 

är sällsynta och med liten påverkan på rättslivet i stort, vore det alltså fullt möjligt för 

lagstiftaren att skapa nya legala bevisregler utan att för den delen undanröja den fria 

bevisvärderingen som den kommer till uttryck genom RB 35:1. 

Vidare bör nämnas att den fria bevisvärderingen som tidigare antytts inte innebär att 

domaren får grunda sitt avgörande på subjektiva uppfattningar om bevisningen, utan 

dennes övertygelse måste enligt förarbetena ”vara objektivt grundad och sålunda stödjas 

på skäl, som kunna godtagas av andra förståndiga personer”.24 Detta ändamål kan sägas 

ha ett samband med den i inledningen nämnda RF 1:9, som stadgar ett generellt 

objektivitets- och likhetskrav inom offentlig verksamhet. Syftet torde vara att rätten inte 

bara ämnas fatta ett korrekt beslut i det enskilda fallet utan även att dess bedömning ska 

vara fritt från alltför stora inslag av subjektivitet, och att parterna ska kunna anta att 

utgången i skuld- och rubriceringsfrågorna vore desamma om en annan sammansättning 

av ledamöter hade författat domslutet i samma eller i ett likadant mål. 

För att domstolen ska kunna värdera bevisningen på ett objektivt och korrekt sätt krävs 

således att domaren inte bara tar hänsyn till relevant juridisk kunskap utan också 

kunskaper inom juridikens s.k. ”hjälpvetenskaper”, exempelvis psykologi, sociologi, 

beteendevetenskap och olika naturvetenskapliga fält, för att kunna värdera vad ett 

specifikt bevismedel objektivt kan anses visa.25 

                                              

 
23 Andersson, Rättsdogmatisk metod och bevisvärdering, s. 432 f. 
24 SOU 1938:44 del II, s. 378. 
25 Ekelöf m.fl., s. 160. 
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Avgörandet får inte heller grundas på ”totalintrycket” av den samlade bevisningen i ett 

mål.26 Istället ska rätten göra enskilda värderingar av samtliga bevis för sig, vilka sedan 

sammanvägs. Med termen fri bevisvärdering avses alltså såväl värderingen av de enskilda 

bevismedlen i ett mål, som den slutliga sammanvägningen av samtlig bevisning i relation 

till beviskravet. Det är viktigt att skilja dessa två tankeprocesser åt både inom 

teoribildning och i det praktiska dömandet i rätten – att grunda avgörandet endast på ett 

helhetsintryck kan tänkas öka risken för att subjektiva intryck av det generella bevisläget 

får ett obefogat genomslag i beslutet, vilket i förlängningen får anses öka risken för 

materiellt oriktiga domar. 

Att domstolens bedömning är objektivt grundad ska också säkerställas genom 

författandet av själva domskälen, där rätten ämnas förklara och motivera värderingen av 

såväl de enskilda bevismedlen som den slutliga sammanvägningen av samtliga bevis.27 

På så vis kan domaren bli varse eventuella logiska luckor eller felbedömningar i sitt 

resonemang, och förmås att rättfärdiga beslutet såväl för sig själv som för allmänheten. 

Mot bakgrund av det ovanstående kan man fråga sig vilka möjligheter domstolen 

egentligen har att pröva bevisning fritt. Det som kan konstateras av redogörelsen hittills 

är att bevisföringen begränsas av ett antal otillåtna bevismedel. Dessutom finns vissa 

legala bevisregler samt andra begränsningar som innebär att domstolen inte ska göra helt 

subjektiva värderingar, och inte heller nöja sig med en övergripande bedömning av den 

totala bevisningen. Till dessa begränsningar kan läggas en del andra omständigheter som 

formar bevisprövningen, vilka kommer att illustreras under de kommande rubrikerna. 

6 Bevisprövning i relation till beviskravet 

6.1 Bortom rimligt tvivel 

Vid värdering av den samlade bevisningen i ett mål har domstolen alltid att relatera denna 

till den miniminivå som måste uppnås för att kunna utgöra grund för en fällande dom. 

Eftersom beviskravet inte uttrycks i lagtext har det i HD:s praxis vuxit fram riktlinjer för 

vilken nivå av bevisning som ska anses tillräcklig i brottmål. Här har domstolen att beakta 

                                              

 
26 SOU 1938 del II, s. 378. 
27 Enligt SOU 1938:44 del II, s. 378, ska domaren ”klarlägga de olika grunder, på vilka han stöder sin 

övertygelse”. 
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den grundläggande strävan i det svenska rättssystemet vad gäller skyddet för den enskilde 

gentemot det allmänna och därmed att ingen oskyldig ska dömas för brott. Denna strävan 

väger av rättssäkerhetsskäl givetvis tyngre än att undvika att skyldiga frias, vilket 

illustreras av att bevisbördan ligger på åklagarens sida genom rättsprincipen in dubio pro 

reo (vid tvivel, till förmån för den tilltalade). Trots detta är det förstås omöjligt att veta 

med absolut säkerhet att en viss person handlat på ett visst sätt med ett visst uppsåt; rätten 

blir alltså alltid tvungen att godta en viss potentiell felmarginal.28 

Denna balansgång har i praxis efter västerländskt snitt utmynnat i kravet på att det för 

fällande dom i brottmål ska vara ställt ”bortom rimligt tvivel” att den åtalade har begått 

den gärning som ligger till grund för åtalet.29 HD:s tidigare ordförande, Torkel Gregow, 

har förklarat kravet som att ”det praktiskt sett ska framstå som uteslutet att den tilltalade 

är oskyldig”.30 Det innebär att samtliga nödvändiga rekvisit i den aktuella 

gärningsbeskrivningen, såväl som uppsåt till eller oaktsamhet inför dessa, måste styrkas 

bortom rimligt tvivel för att det ska finnas förutsättning för en fällande dom.31 

6.2 Gärningsbeskrivningens precision 

Som grund för åtalet ligger alltid åklagarens (vid allmänt åtal) eller målsägandens (vid 

enskilt åtal) gärningsbeskrivning – det är denna som rätten har att ta ställning till. I 

gärningsbeskrivningen, som är en del av stämningsansökan, ska anges en precisering av 

vad som skett (gärningen) med uppgift om förövarens identitet, samt tid och plats för 

gärningen. Åklagaren yrkar också på vilken straffbestämmelse som denne anser 

tillämplig för gärningen.32 Med detta följer att rätten inte får döma den tilltalade för 

någonting som ligger utanför gärningsbeskrivningen eller som skett vid annan tid och 

plats än vad gärningsbeskrivningen anger33, men också att domstolen får avvisa sådan 

bevisning som syftar till att styrka sådant som ligger utanför bevistemat.34 

                                              

 
28 Schelin, s. 58. 
29 Termen användes för första gången av HD i NJA 1980 s. 725 och har sedermera upprepats i praxis. 
30 Gregow, SvJT 1996, s. 510. 
31 Ekelöf m.fl, s. 158. 
32 Se RB 45:4 st. 1, särskilt p. 1–3. 
33 RB 30:3. Av bestämmelsen följer dock att rätten inte är bunden av åklagarens yrkande på 

brottsrubricering. 
34 Schelin, s. 43. 
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I vissa mål är det dock svårare att precisera tid och plats för gärningen, exempelvis om 

det skett upprepade brottsliga gärningar över en längre tid eller då dessa anmälts och 

utretts sedan en lång tid förflutit. Mot den bakgrunden kan det ibland anses vara motiverat 

att tillåta gärningsbeskrivningar som är mindre preciserade. I målet NJA 1991 s. 83 hade 

den tilltalade enligt åklagarens gärningsbeskrivning ”under tiden sommaren 1987-slutet 

av juli 1990” våldtagit målsäganden ”vid ett stort antal tillfällen”. Trots att målsäganden 

bara kunde precisera fyra skilda tillfällen valde HD utöver dessa fyra gärningar att döma 

den tilltalade för våldtäkt vid ”åtminstone […] några tillfällen utöver de fyra angivna”. 

Kravet angående tid och plats för gärningen kan alltså inte sägas vara absolut. 

Eftersom en mer preciserad gärningsbeskrivning kräver mer preciserad bevisning, och 

vice versa, uppstår en risk att åklagare ibland skapar diffusa och svepande 

gärningsbeskrivningar i syfte att lättare kunna få en fällande dom till stånd. Domstolen 

måste därför upprätthålla en balans mellan intresset för att samhället ska kunna beivra 

brott som av olika anledningar inte kan preciseras med exakthet i tid och rum, och 

intresset för den tilltalades möjlighet till kontradiktion.  

Kravet på precision i gärningsbeskrivningen ämnar således att säkerställa en rättvis 

kontradiktorisk process, så att den tilltalade är inbegripen i vad denne är åtalad för, och 

så att det inte blir upp till rätten att själv sökas utforska om något brott inträffat – 

bevisbördan är ju som sagt åklagarens.35 En ytterligare anledning till kravet på precision 

är att tillse den tilltalades trygghet i vad som omfattas av domens rättskraft, så att det inte 

kan väckas nytt åtal gällande samma gärning.36 Slutligen vore en ordning där alltför 

oprecisa gärningsbeskrivningar tillåts oklokt ur ett processekonomiskt perspektiv, då det 

riskerar att öka mängden bevisningen som inte är särskilt relevant.37 

Det kan antas vara mer sannolikt att rätten väljer att tillåta en vag gärningsbeskrivning 

då det som i 1991 års mål ovan rör sig om flera liknande gärningstillfällen över en längre 

tidsperiod. Så var också fallet i NJA 1993 s. 68, där målsäganden, som vid 

gärningstillfällena var minderårig, inte kunde specificera vid vilka exakta tillfällen som 

den tilltalade begått sexuella övergrepp mot henne, men däremot vilken klass hon gått i, 

var hennes mor befunnit sig, hur gammal hon varit eller att hon hade haft ett prov i skolan. 

                                              

 
35 Justitiekanslern, Felaktigt dömda, s. 439. 
36 Se RB 30:9. 
37 Schelin, s. 45. 
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Detta ansågs tillräckligt för att uppfylla kravet på precision för de olika gärningarna. I ett 

annat fall med vag gärningsbeskrivning, NJA 2005 s. 712, valde HD dock med hänvisning 

till ”[a]vsaknaden av stödbevisning i förening med den stora vagheten i tidsangivelsen för 

det påstådda brottet […] och de svårigheter som till följd härav förelegat för [den 

tilltalade] att föra motbevisning” att inte ge bifall i ett mål om våldtäkt. Det förefaller 

alltså som att HD ser bristen på möjligheter till motbevisning för den tilltalade i sig som 

någonting som sänker beviskraften från åklagarens sida.38 

Mot denna bakgrund kan det antas föreligga ett krav på att åklagaren preciserar 

gärningsbeskrivningen i den mån det är möjligt utifrån bevisläget i varje enskilt fall. Det 

är upp till domstolen att rättshandla för att undanröja eventuella brister i detta avseende, 

eller att ogilla åtalet om så inte sker.39 Vid åtal som ligger långt tillbaka i tiden, och 

eventuellt då målsäganden var minderårig vid gärningstillfället, synes detta medföra ett 

lägre krav på gärningsbeskrivningens precision, särskilt i fråga om tidpunkt men även vad 

avser plats och eventuellt även detaljrikedomen angående vad som skett. Man kan därför 

tala om att åklagaren medges en bevislättnad.40  

Denna lättnad kan i viss mån sägas kompenseras av att värdet av åklagarens bevisning 

ofta i dessa dalar kan antas vara låg, då det kan vara vanskligt att bevisa att någonting 

exempelvis skett för länge sedan eller på en okänd plats. Det bör dock alltjämt finnas en 

risk för att domstolen övervärderar bevisningen i vissa fall, särskilt då åtal väckts för en 

mängd liknande brottsliga gärningar över en längre tid, genom att medvetet eller 

omedvetet göra en övergripande bedömning av den totala bevisningen, istället för att 

pröva varje gärningstillfälle för sig. Då det finns en risk för att den tilltalade inte kan 

frambringa motbevisning till följd av en diffus gärningsbeskrivning – exempelvis i form 

av alibi för en specifik tidpunkt – så ökar givetvis också risken för att den slutliga domen 

inte avspeglar det som faktiskt skett vid tillfället för den eventuella gärningen.  

Sett till ändamålen bakom införandet av RB generellt, och den fria bevisprövningen 

specifikt, torde det åligga domstolen att alltid förhålla sig restriktiv till att tillåta vaga 

gärningsbeskrivningar. Vid de tillfällen då de ändå tillåts, bör det även vara motiverat att 

göra en restriktiv bevisvärdering av åklagarens bevisning – både till följd av den 

                                              

 
38 Mer om detta mål redogörs för nedan under rubrik 7.2. 
39 Schelin, s. 47. 
40 Victor, Några tankar om utformningen av gärningsbeskrivningar, s. 249.  



 

15 

 

begränsade möjligheten att med säkerhet ta reda på vad som faktiskt skett vid de tillfällen 

som gärningsbeskrivningen utpekar, och till följd av att den tilltalade har en begränsad 

möjlighet till motbevisning. Att som i NJA 1991 s. 83 döma den tilltalade för ett 

ospecificerat antal gärningar är än mer problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt, inte 

minst då det lär vara oerhört svårt för den dömda att kunna frambringa bevisning för en 

eventuell resningsansökan. Följaktligen bör sådana gärningsbeskrivningar undvikas i 

möjligaste mån. 

6.3 Kravet på utredningens robusthet 

Det ovannämnda beviskravet ”bortom rimligt tvivel” kan också sägas innebära att friande 

alternativ till åklagarens gärningspåstående behöver elimineras, såväl de som framförts 

av försvaret som andra tänkbara scenarier. Det är först då inga rimliga alternativa 

förklaringar kvarstår förutom åklagarens gärningsbeskrivning som man kan tala om att 

åtalet är styrkt bortom rimligt tvivel.41 För att en sådan eliminering ska möjliggöras, krävs 

i sin tur att målet som helhet ska vara tillräckligt utrett. 

Här kan man tala om två skilda uppgifter för åklagarens och domstolens del. På 

åklagaren vilar en utredningsbörda, som innebär att denne inte bara ska vidta 

utredningsåtgärder och inhämta uppgifter för att stärka målsägandens version eller den 

version som åklagaren finner mest trolig. Detta grundar sig i åklagarens objektivitetsplikt, 

vilken enligt RB 23:4 lyder ”[v]id förundersökningen ska undersökningsledaren […] söka 

efter, ta till vara och beakta omständigheter och bevis som talar såväl till den misstänktes 

fördel som till hans eller hennes nackdel.” Då åklagarsidan inte vidtagit tillräckliga 

utredningsåtgärder för att förkasta en potentiellt friande omständighet som är förenlig 

med processmaterialet i övrigt, ska åtalet ogillas redan av denna anledning.42 

För domstolens del åligger det ett utredningskrav enligt RB 46:4 st. 2. 

Utredningskravet kan sägas vara sekundärt till åklagarens utredningsbörda, och innebär 

att rätten ska tillse att utredningen som presenterats i domstolen är tillräcklig, utifrån vad 

målets beskaffenhet kräver, för att kunna fatta ett säkert beslut. För att utredningen ska 

anses vara tillräckligt robust krävs i princip att eventuell tillkommande bevisning inte ska 

                                              

 
41 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 83. 
42 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 65. 
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kunna påverka det slutliga bevisvärdet i någon riktning.43 Rätten bör således inte utan 

vidare lita på att åklagaren vidtagit alla relevanta utredningsåtgärder om det inte finns 

tillräckliga skäl som talar för att så har skett.44 

Om rätten finner att det finns brister i utredningen, och om avhjälpandet av dessa inte 

enbart synes verka för att gynna åklagaren (som ju bär bevisbördan), kan rätten främst 

använda sig av materiell processledning med stöd i ovannämnda RB 46: 4 st. 2 för att 

påpeka bristen och tillse att parterna själva rättar till den. Domstolen kan också ex officio 

dels föranstalta åklagaren om komplettering av förundersökningen enligt RB 45:11 eller 

inhämta ytterligare bevisning i mål som hör under allmänt åtal enligt RB 35:6. Sådana 

möjligheter bör dock användas restriktivt, och inte förrän parterna underlåtit att agera 

trots domarens påpekande på att en brist föreligger, detta för att processen inte ska få en 

inkvisitorisk prägel eller att domstolen framstår som partisk.45 

Det är alltså först då utredningen bedöms tillräcklig som domstolen har möjlighet att 

utesluta alternativa hypoteser till gärningsbeskrivningen. Om en sådan uteslutning inte är 

möjlig, ska åtalet ogillas till följd av brister i utredningens robusthet.46 Det faktum att 

såväl åklagare som domare har ett krav att tillse att utredningen är tillräckligt robust ger 

å ena sidan upphov till ett flertal mekanismer som tjänar till att säkerställa en dom som 

avspeglar den materiella sanningen. Å andra sidan torde det faktum att åklagaren har såväl 

objektivitetsplikt som utredningsbörda, och att domstolens utredningskrav är sekundärt, 

kunna medföra att rätten sätter sin tillit till att åklagaren lett förundersökningen47 på ett 

neutralt och kompetent sätt. Möjligheten för åklagare att underlåta att utreda alternativa 

scenarier som inte ligger i linje med dennes egen hypotes borde mot den bakgrunden i 

praktiken vara relativt stor. Det är därför ur rättssäkerhetssynpunkt av stor vikt att 

domstolen tar utredningsansvaret på allvar och tillser att utredningen är fullständig, både 

för att upprätthålla kvalitén i det enskilda fallet och för att signalera vikten av en saklig 

och omfattande utredning till rättskedjans tidigare led. 

                                              

 
43 Schelin, s. 67. 
44 Se Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 65 f. 
45 Prop. 1986/87:89, s. 109 f. 
46 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 102 f. 
47 Förundersökning kan också ledas av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen men ska enligt RB 

23:3 st. 1 övertas av åklagare om saken inte är av enkel beskaffenhet så snart någon skäligen kan 
misstänkas för brott, eller när det är motiverat av särskilda skäl. 
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Frågan om utredningens robusthet kan även sägas hänga samman med kravet på 

gärningsbeskrivningens precision. I de fall då en vagare gärningsbeskrivning tillåtits, 

torde det vila ett ännu större ansvar för såväl åklagare som domstolen att vidta alla 

upptänkliga utredningsåtgärder, och särskilt sådana som syftar till att utreda alternativa 

gärningspersoner och scenarier. 

6.4 Är beviskravet konstant för alla brottstyper? 

Beviskravet som det definierats i praxis gäller samtliga typer av brottmål och lämnar 

därför semantiskt inget utrymme för att varieras utefter målets beskaffenhet – oavsett 

vilken gärning som åtalet rör har åklagaren alltså att visa att den tilltalade bortom rimligt 

tvivel handlat på ett sätt som uppfyller rekvisiten i en specifik brottsbestämmelse. Inom 

doktrinen har det dock vid ett antal tillfällen diskuterats huruvida utredningskravet är 

lägre i mål om lindrigare brott.48 En sådan ordning skulle kunna motiveras med 

hänvisning till att de möjliga rättsföljderna för den tilltalade är mer ingripande ju grövre 

brott som målet rör, och att det alltså ”står mindre på spel” för den tilltalade vid åtal om 

gärningar som exempelvis bara föranleder böter. Man kan alltså fråga sig om rätten borde 

ha att förhålla sig till olika stora felmarginaler, det vill säga ett differentierat beviskrav, 

beroende på hur eftersträvansvärt det är att förhindra ett felaktigt dömande. 

Enligt såväl praxis som lagstiftning finns det ingen uttrycklig möjlighet att tolka in 

olika nivåer av säkerhet på den tilltalades skuld i beviskravet. Det är desto svårare att 

besvara frågan om domstolarna i praktiken faktiskt ställer olika krav på bevisningen i 

olika typer av mål. Rimligen borde dock rätten inte förvänta sig att en åklagare ska 

förebringa lika avancerad teknisk bevisning vid åtal om lindrigare trafikbrott som vid åtal 

om mord, eller att åklagaren utrett alternativa hypoteser till parternas versioner på ett lika 

gediget sätt. Innebär detta då att beviskravet ser annorlunda ut i olika mål? För att kunna 

förklara en sådan variation finns de som lyfter in kravet på utredningens robusthet. Diesen 

hävdar exempelvis således att det inte rör sig om en skillnad i beviskravets nivå utan om 

att grövre brott kräver en mer gedigen utredning för att kunna ligga till grund för en 

fällande dom. Han menar därför att ”[g]enom att utredningskravet är flytande och 
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beviskravet är konstant erhålles ett flexibelt mått på den säkerhet som krävs för att i det 

konkreta fallet fälla en tilltalad till ansvar”.49 

Resonemanget låter visserligen övertygande, men det finns en del saker som talar emot 

att detta synsätt inte också skulle innebära att beviskravet i viss mån är differentierat. 

Först och främst bör i sammanhanget återknytas till vad kravet på utredningens robusthet 

innefattar. Schelin talar här om att en robust utredning ”innebär i princip att det inte ska 

finnas någon ytterligare bevisning som kan påverka bevisvärdet i någon riktning”.50 

Definitionerna av beviskravet och kravet på utredningens robusthet förefaller på så sätt 

svårförenliga med en ordning där det vid åtal om lindrigare brott är tillräckligt med en 

begränsad utredning – exempelvis i form av utsaga från en polis i mål om trafikbrott eller 

snatteri – för en fällande dom. Ytterligare bevisning, eventuellt från ett utomstående vittne 

som inte hörts, skulle i teorin kunna innebära att den tilltalades invändning om bristande 

uppsåt eller en alternativ version av händelseförloppet minskar bevisvärdet av åklagarens 

bevisning så att ett rimligt tvivel uppstår. Att se beviskravet och kravet på utredningens 

robusthet som helt frikopplade från varandra förefaller således som en förenkling. Således 

innebär ett tillåtande av begränsade utredningar i vissa mål också att inbjuda till en större 

risk för att domen inte avspeglar det materiellt sanna. Rätten måste därför vid prövning 

av varje enskilt åtal utifrån omständigheterna göra en avvägning av vilken utredning som 

är behövlig för att tillgodose rättssäkerhet för den tilltalade. I de fall det inte är möjligt att 

uttala sig om den tilltalades skuld med tillräcklig visshet, måste åtalet ogillas. 

7 Bevisprövning i HD 

7.1 Vid mål om sexualbrott 

Särskilda svårigheter kan uppstå i mål där den huvudsakliga, eller enda, bevisningen 

består av utsagor från den målsägande och den tilltalade, även kallade utsagemål. Man 

talar ofta om att ord står mot ord – vilket givetvis inte är ovanligt i brottmål generellt utan 

tvärtom till viss del är själva kärnan i den kontradiktoriska processen – men 
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problematiken i utsagemål ligger i att andra former av bevisning saknas eller är knapp. 

Sådant är vanligt förekommande vid åtal om sexualbrott och särskilt gällande våldtäkt.51 

Muntliga utsagor är givetvis en av de vanligaste och äldsta formerna av bevisning men 

mot bakgrund av det moderna ovannämnda beviskravet är det dels svårt för åklagare att 

uppnå tillräcklig bevisning (särskilt i förnekade mål), och dels en grannlaga uppgift för 

rätten att bedöma hur pass förenlig en utsaga är med sanningen. Detta kan bero på risken 

för att en eller båda parter ljuger eller på att endera parten upplever sig tala sanning men 

antingen har feltolkat det som skett eller minns fel. Även då det utöver parternas 

berättelser finns vittnesmål från utomstående föreligger givetvis sådana svårigheter. 

I utsagemål blir det således en huvuduppgift för domstolen först och främst att bedöma 

hur pass trovärdiga parterna är, d.v.s. vilken tilltro man kan sätta till den specifika 

personen och i vilken mån denne talar sanning eller ljuger. Domstolen måste också 

värdera tillförlitligheten i utsagorna, d.v.s. vilken tilltro som bör sättas till de specifika 

sakförhållandena som personerna uppger. Tillförlitligheten tar sikte på både lögn och 

sanning, som förmågan att göra en korrekt iakttagelse eller förutsättningarna för att 

minnas ett skeende riktigt.52 

Det bör i sammanhanget nämnas att begreppen trovärdighet och tillförlitlighet inte har 

använts på ett stringent sätt inom rättsvetenskap och domstol. My Pettersson har i en 

artikel från 2017 exempelvis illustrerat att det i praxis och doktrin föreslås eller 

förekommer fyra olika distinktioner för begreppen, samt att det i vissa domslut inte görs 

någon uttalad distinktion alls dem emellan. En definition som fått genomslag inom 

doktrin och även uttryckts av HD gör dock gällande att trovärdighet är en egenskap som 

kopplas till en person, medan tillförlitlighet är egenskap i en utsaga. Pettersson visar i sin 

artikel att också vissa av de personer som förordar denna gränsdragning tenderar att vara 

inkonsekventa i sin tillämpning av begreppen.53 

Trots begreppsförvirringen är det givetvis behövligt att ta till någon metod för att 

kunna värdera de vittnesmål som förekommer i ett mål. Den nämnda distinktionen mellan 

person och utsaga är den som jag kommer att basera den fortsatta framställningen på. Det 

                                              

 
51 Se Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott, s. 116. 
52 Dahlman, Beviskraft s. 241. 
53 Pettersson, TfR 2017, s. 3–27, där författaren föreslår en modell för att strukturera begreppet 
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ska dock poängteras att distinktionen mellan trovärdighet och tillförlitlighet som synes är 

svårtillämpad och att sammanblandning och förväBling av de båda termerna alltså 

sannolikt sker inom rättsväsendet. Det torde därför också kunna antas att 

domstolsledamöters subjektiva intryck av en misstänkt persons karaktärsdrag påverkar 

hur tillförlitlig personens utsaga bedöms vara och att detta i vissa fall kan påverka 

utgången i skuldfrågan. Detta är problematiskt i flera hänseenden – för det första riskeras 

att ovidkommande omständigheter som rätten tagit hänsyn till inte åskådliggörs vid en 

läsning av domslutet, vilket gör att domen grundar sig på material som inte är objektivt 

rättfärdigad. Dessutom minskas parternas möjlighet till insyn och i förlängningen till 

kontradiktion. 

I praxis har under det senaste halvseklet vuxit fram ett antal kriterier som domstolen 

beaktar för att fastställa en utsagas tillförlitlighet och trovärdigheten hos den som avger 

utsagan. Den sannolikt mest uttömmande beskrivningen av sådana kriterier fastslogs i 

NJA 2010 s. 671, där HD konstaterade att: 

”Vid bedömningen av utsagan finns det ofta anledning att lägga vikt främst vid 

sådana faktorer som avser innehållet i berättelsen som sådan, exempelvis i vad mån 

den är klar, lång, levande, logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsenlig i viktiga 

enskildheter samt fri från felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga 

moment, konstansbrister, dåligt sammanhang eller tvekan i avgörande delar. 

Däremot ställer det sig många gånger svårt att bedöma utsagan med ledning av det 

allmänna intryck som målsäganden ger eller av icke-verbala faktorer i övrigt.54 

Det är alltså med hjälp av denna lista av kriterier som domstolarna sedan haft att värdera 

muntliga utsagor. Kriterierna har sedermera varit omdiskuterade i den rättsliga och 

rättspsykologiska doktrinen. I en offentlig utredning från 2017, som ämnade att utreda 

hur handläggningen av stora brottmål skulle kunna effektiviseras, ingick en 

rättspsykologisk rapport från rättspsykologiska institutionen i Göteborg där bland annat 

dessa kriterier utvärderades. Rapporten fastslog att det förhållandet att en utsaga är klar, 

lång och detaljrik visat sig vara faktorer som oftare kännetecknade sanna utsagor. 

Däremot konstaterades att det inte fanns stöd för att konstansbrister (det vill säga att ta 

tillbaka eller att lägga till information vid ett senare skede) skulle indikera bristande 

                                              

 
54 Se även Göran Lambertz tillägg i nämnda rättsfall, där han vidare diskuterar metoden för denna 

bedömning. 
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tillförlitlighet.55 I en senare dom från samma år återgav HD vad som fastslagits i 

rapporten56, vilket torde indikera att just kriteriet rörande konstansbrister inte längre bör 

läggas någon större vikt vid i bevisvärderingshänseende. 

För att kunna tillämpa kriterierna måste rätten värdera hur pass klar, lång och detaljrik 

– och så vidare – utsagan ska anses vara, och sätta detta i relation till den person som 

förhörs. Det kan nämligen naturligtvis variera mellan individer hur pass vidlyftigt man 

brukar, och kan, återge en händelse. Den spända situation som en förhörssituation utgör 

kan dessutom påverka människor i olika grad. För att på ett någorlunda säkert sätt kunna 

göra nyanserade tillförlitlighetsbedömningar krävs alltså att varje enskild domare sätter 

sig in i den forskning som ligger bakom tillförlitlighetskriterierna. Endast genom att ta 

reda på hur kriterierna ska tillämpas samt med vilken styrka de empiriska 

undersökningarna talar för att kriterierna indikerar sanning eller lögn, kan domstolen 

påstå att deras resonemang är objektivt relevant. En tillräckligt ingående vägledning om 

hur kriterierna ska tillämpas eller bedömas har dock i min mening inte getts av HD – och 

låter sig inte heller med lätthet göras i ett domslut. Detta faktum torde i sig kunna ge 

upphov till en inkonsekvent bevisprövning mellan olika domstolar och domare. 

HD har vidare uttalat sig kring vilken mängd av bevisning som krävs för en fällande 

dom i mål då ord står mot ord. Tidigare tycktes det enligt praxis kunna vara tillräckligt 

för fällande dom med endast en berättelse från målsäganden, vilket illustreras av 

exempelvis målet NJA 1980 s. 725: 

”B:s berättelse är sammanhängande, klar och detaljerad. Det finns inte någon punkt 

i den som ter sig svårförklarlig eller som eljest ger anledning betvivla att berättelsen 

återger vad som verkligen inträffat. […] Med hänsyn till vad sålunda anförts 

förtjänar B:s berättelse tilltro i sådan grad, att åtalet mot A för våldtäkt måste anses 

styrkt.” 

Denna ståndpunkt verkar dock sedermera ha justerats – först genom det tidigare nämnda 

utsagemålet NJA 2005 s. 712, där HD ogillade åtalet till följd av ”[a]vsaknaden av 

stödbevisning i förening med den stora vagheten i tidsangivelsen för det påstådda brottet”. 

Målet satte fart på en diskussion gällande huruvida HD tagit ett steg mot ett strikt krav på 

stödbevisning i utsagemål, eller om domen istället skulle ses som en uppmaning till polis- 
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och åklagare att i så hög grad som möjligt eftersträva att samla in ytterligare bevisning i 

liknande mål.57  

Några år senare, i de gemensamt handlagda våldtäktsmålen NJA 2009 s. 447 I och II, 

uttalade HD följande: 

”Det är således inte tillräckligt att målsägandens berättelse är mer trovärdig än den 

tilltalades. […] En alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden kan i förening 

med vad som i övrigt har framkommit i målet – t.ex. om målsägandens beteende 

efter händelsen – vara tillräcklig för en fällande dom. […] Det är dock ett rimligt 

krav att målsägandens berättelse till den del det är praktiskt möjligt blivit 

kontrollerad under förundersökningen, låt vara att brister i det avseendet inte utan 

vidare behöver leda till bedömningen att åtalet inte har blivit styrkt.” 

Här bör det framhållas att HD alltså inte påstår att en alltigenom trovärdig utsaga58, även 

utan förekomsten av stödbevisning, kan vara tillräcklig för en fällande dom. Vid en 

läsning e contrario av 2009 års fall kan domstolen alltså tyckas ha fastslagit ett nytt krav 

på bevisning i utsagemål på så vis att en målsägandes utsaga i sig inte kan vara tillräcklig 

för fällande dom, utan att det också krävs någon form av ytterligare bevisning för att 

styrka åtalet. Frågan uppkommer därför om det ovanstående rättsfallet ger uttryck för ett 

formellt bindande krav på stödbevisning i dylika utsagemål. 

7.2 Närmare om kravet på stödbevisning 

Att det finns ett antal begränsningar på rätten vad gäller bevisföring till följd av vissa 

otillåtna bevismedel, och bevisvärderingen i form av krav på objektivitet och förbud mot 

helhetsbedömning av bevisningen, har redan konstaterats. Att lagstiftning kan begränsa 

den fria bevisprövningen står således klart. Gällande frågan om HD också har möjlighet 

att skapa begränsningar i form av anvisande av regler eller metoder för bevisvärdering 

tycks det dock råda en del olika meningar. HD:s möjligheter att skapa ett krav på 

stödbevisning i utsagemål har nämligen att göra med den centrala fråga inom svensk 

bevisrätt som handlar om hur pass fri den fria bevisprövningen egentligen är avsedd att 

vara. 

                                              

 
57 Lainpelto, s. 309. Det kan tilläggas att definitionerna av termen stödbevisning enligt avhandlingen 
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58 Observera även att domstolen använder sig av begreppet ”trovärdighet” istället för ”tillförlitlighet" 
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Inledningsvis kan konstateras att det inom doktrin förekommer olika ståndpunkter i 

frågan. Det har hävdats såväl att regler för hur bevisvärdering ska gå till59, som formella 

hinder mot att grunda en fällande dom enbart på just målsägandens berättelse, vore i strid 

med den fria bevisprövningen som den kommer till uttryck genom RB 35:1.60 Exempelvis 

Lindell har å andra sidan anfört att fri bevisvärdering inte innebär att domstolarna får göra 

precis som de vill och att det kan bli nödvändigt för HD att normbinda bevisvärderingen 

för att upprätthålla kvaliteten hos domstolarna och säkra allmänhetens tilltro till 

rättskipningen.61 

Även Simon Andersson har anfört ett antal argument som talar för att HD har en viss 

möjlighet att skapa regler och metoder för bevisprövning. Förenklat kan sägas att han 

pekar på det faktum att varken lag eller förarbeten uttalar att så inte får ske. Detta i 

kombination med exempelvis att HD själva anser sig vara en auktoritativ rättskälla 

gällande bevisvärdering, och att såväl övriga domstolar och rättsvetare inom akademin 

ser till HD:s praxis för ledning i bevisvärderingfrågor, bör enligt Andersson innebära att 

det inte finns något hinder mot att det i rättskällorna görs vägledande uttalanden om 

bevisvärdering.62 Hur pass bundna domstolarna sedan blir av dessa uttalanden, är enligt 

Andersson beroende av i vilken mån uttalandena rör sak- respektive rättsfrågor. Att HD 

formulerar vad som utgör beviskrav är inte inom rättsvetenskapen någonting 

kontroversiellt, då beviskravets nivå anses vara en rättsfråga. Att precisera en metod för 

att koppla bevisvärderingen till detta beviskrav har i sin tur att göra med såväl sakfråga 

som rättsfråga, vilket gör bedömningen svårare.63 

Det stämmer förvisso att man genom införandet av den nya rättegångsbalken synes 

lämna det öppet för rättsutvecklingen att ge närmare vägledning vad avser metoder och 

regler för värdering av bevisning, både vad avser legala bevisregler formulerade i lag och 

gällande vissa metoder och regler för värdering av bevis som utarbetas i domstol. Att det 

inom HD tycks råda en uppfattning om att bevisvärderingen går att normbinda kan dock 

                                              

 
59 Se Ekelöf m.fl., s. 173 och Westberg, Rättssäkerheten i brottmål – ifrågasatt av Justitiekanslern, s. 

176. 
60 Se Lainpelto, s. 310 och Gregow, SvJT 1996, s. 509. 
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inte ses som ett giltigt argument för att så också skulle vara fallet, en sådan argumentation 

har snarast karaktären av ett cirkelresonemang. 

Slutsatsen torde enligt mig bli att ”fri” bevisprövning innebär att domstolarna för det 

första är obundna i sin bevisprövning avseende bevisrättsliga rättsfrågor, förutom i de fall 

det finns lag eller praxis från HD som inskränkt denna frihet. Exempel på sådana 

begränsningar är det som stadgats i praxis gällande beviskravet, bevisbördan, kravet på 

utredningens robusthet och kravet på gärningsbeskrivningens precision. Att HD fyller ut 

luckor i rättskällorna genom att tydliggöra rättsfrågor är inte heller kontroversiellt.  

Rätten bör också vara fri vad gäller sakfrågor, exempelvis gällande vad ett visst 

bevismedel kan anses tyda på och med hur stor sannolikhet, så länge detta motiveras på 

ett utåt sett rationellt och objektivt sätt. I de fall HD gett uttryck för en metod som avser 

värderingen av sakfrågor bör detta dock i vissa fall anses vara gällande, exempelvis 

beträffande kravet på att utesluta alternativa gärningspersoner (en sakfråga om värdering 

av bevisningens styrka som kan kopplas till rättsfrågan om beviskravet) – detta eftersom 

en sådan metod inte avser utfallet av värderingen utan endast tillvägagångssättet. Sådana 

metoder bör dock inte ses som ”regler” för hur bevisvärderingen ska gå till, vilka vissa 

inom doktrinen enligt vad som tidigare nämnts vore stridande mot den fria 

bevisvärderingen, utan endast som anvisningar. 

En sådan indelning medför i sin tur att HD inte borde anses kunna ge auktoritativa 

uttalanden vad gäller exempelvis det krav på stödbevisning i utsagemål som man tycks 

ge uttryck för i de ovannämnda fallen NJA 2009 s. 445 I och II. Även om beviskravets 

nivå är en rättsfråga vars innehåll får preciseras i praxis torde det sett till innebörden av 

RB 35:1 alltså inte vara möjligt för HD att konstatera att värderingen av en utsaga aldrig 

kan leda till ett visst utfall gällande skuldfrågan – då detta utgör en anvisning om utgången 

i skuldfrågan och alltså omöjliggör en värdering av målsägandeutsagan i relation till 

beviskravet. En annan sak är att slutsatsen generellt i utsagemål bör bli att det är 

osannolikt att enbart en målsägandeutsaga kan vara tillräcklig för att eliminera alternativa 

hypoteser och således nå upp till beviskravet. 

Med detta sagt är det givetvis likväl så att prejudikat från Högsta Domstolen kan spela 

en avgörande roll för övriga domstolar vid handläggning av ett mål, även om HD gått 

utöver sin kompetens som vägledare för rättstillämpningen. Så torde särskilt vara fallet 

då de aktuella lagreglerna kring bevisprövning är vagt formulerade och anvisningarna i 

förarbetena är knapphändig. Om den rådande uppfattningen alltså är att en målsägandes 



 

25 

 

utsaga i praktiken kräver stödbevisning för att kunna leva upp till beviskravet, så kommer 

det att ha en stor praktisk betydelse för utgången i vissa brottmål. 

7.3 Vid mål om sexualbrott mot barn 

Vid åtal om sexualbrott mot minderåriga gäller delvis samma problembeskrivning som i 

den föregående rubriken, d.v.s. att bevisningen relativt ofta till största del utgörs av 

parternas utsagor. Typfallet vid sexualbrott mot barn skiljer sig dock gentemot sexualbrott 

mot vuxna i två viktiga avseenden. 

För det första förhörs minderåriga vid sådana typer av brott vanligtvis inte i rättssalen, 

utan istället genomförs i regel ett videoförhör utav någon med särskild kompetens inom 

området.64 Om utsagan är av vikt för utredningen (och således för bevisningen i rätten) 

bör någon med specialkompetens inom barn- eller förhörspsykologi biträda vid förhöret 

eller yttra sig angående värdet av barnets utsaga.65 Detta avsteg från 

omedelbarhetsprincipen är motiverat med hänsyn till att barnet inte ska utsättas för en 

mer obehaglig situation än vad som är nödvändigt. Mot denna bakgrund kan sägas att art. 

3 angående barnets bästa enligt barnkonventionen66 hamnar i konflikt med rätten till en 

rättvis rättegång och särskilt rätten till kontradiktion som följer av 6 § i EKMR. Det 

faktum att den tilltalade saknar möjlighet att korsförhöra målsäganden, och i vissa fall 

inte heller har möjlighet att ha en försvarare närvarande i anslutning till videoförhöret av 

målsäganden, kan därför få som praktiskt följd att domstolen värderar förhöret 

restriktivt.67 

För det andra är det relativt vanligt i mål om sexualbrott mot barn att de åtalade 

gärningstillfällena ligger långt tillbaka i tiden, exempelvis i fall då ett barn anmält 

händelser först efter att hen blivit vuxen. I fall där målsäganden inte längre är minderårig 

då målet prövas i domstol kommer målsäganden givetvis att förhöras i rättssalen, vilket 

gör att försvaret får möjlighet att korsförhöra målsäganden. Målsägandens utsaga riskerar 

dock även i dessa mål att värderas restriktivt, mot bakgrund av att minnet förvanskas med 

tiden.  

                                              

 
64 Se RB 36:4, samt Brott mot barn – Åklagarens barnhandbok, s. 24. 
65 Se förundersökningskungörelse (1947:948), §§ 17–19. 
66 Fullt uttryckt FN:s konvention om barnets rättigheter, vilken ratificerades av Sverige år 1990. 
67 Så var fallet i exempelvis RH 1994:2. 



 

26 

 

Oavsett om målsägandens berättelse är inspelad eller avges av en numera vuxen person, 

hamnar alltså bevisningen från åklagarens sida sannolikt i en uppförsbacke vid 

sexualbrott mot barn. Dessutom kan givetvis barn ha begränsade möjligheter att tolka 

olika situationer. För fällande dom i mål då brottsoffret är ett mycket litet barn krävs 

således i regel att utredningen i övrigt ger klart stöd för gärningsbeskrivningen, 

exempelvis i form av teknisk bevisning eller utomstående vittne.68 Detta får anses vara en 

viktig hållning för att säkerställa rättssäkerheten för den tilltalade. 

Åklagaren har enligt RB 20:6 som huvudregel åtalsplikt för de brott som hör under 

allmänt åtal, men måste på objektiv grund anse att bevisningen är tillräcklig för att leda 

till fällande dom för att så ska ske.69 Det får därför antas att de mål som åklagaren väljer 

att föra vidare till åtal ofta innehåller ytterligare bevisning än en målsägandeutsaga, 

exempelvis utsagor från utomstående eller någon form av teknisk bevisning. 

8 Avslutande diskussion om rättsnormerna 

8.1 Utgångspunkten – objektiv och konsekvent bevisprövning 

I denna del har redogjorts för de rättsliga ramarna för bevisprövning i relation till 

beviskravet. En rad olika delar av brottmålsprocessen har lyfts, där det kan tänkas att 

rätten i vissa situationer kan hamna i svårigheter vad gäller att pröva bevisningen på ett 

ändamålsenligt sätt. Så kan vara fallet om bevisprövningen som sådan möjliggör för att 

domstolens ledamöter påverkas av subjektiva uppfattningar eller annat som inte är av 

direkt relevans i målet, eller om olika domare ser olika på hur själva bevisprövningen är 

beskaffad och i vilken mån HD:s uttalanden om bevisprövning ska eller bör följas. Jag 

kommer i det följande vid flera tillfällen att återkomma till dessa risker och hur de skulle 

kunna minimeras, men vill först närmare behandla de möjliga konsekvenserna av 

bristande objektivitet och inkonsekvens inom bevisprövningen på ett generellt plan. 

Först och främst kan sägas att en ordning där alltför stora inslag av subjektiva 

uppfattningar vid värdering av bevis tolereras torde leda till fler materiellt felaktiga domar 

än vad som bör ses som nödvändigt och acceptabelt. Om det dessutom föreligger en risk 

                                              

 
68 Se HD:s resonemang i NJA 1994 s. 268, där en man stod åtalad för grov våldtäkt på en två år och 

åtta månader gammal flicka. 
69 Ekelöf m.fl., rättegång häfte V, s. 143 ff. 
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för att det på systemnivå uppstår en inkonsekvent tillämpning vad gäller beslut i skuld- 

eller rubriceringsfrågan i likartade mål kan följden bli att likheten inför lagen inte alltid 

tillgodoses.  

Dessa två områden skulle eventuellt även kunna ses som besläktade. Ponera att två 

olika brottmål med identisk bevisning handläggs samtidigt av två olika domare. I båda 

målen har åklagarna gjort likadana yrkanden och rättsläget står klart om vilken rättsföljd 

den åtalade gärningen skulle leda till om bevisningen anses tillräcklig. Om endast ett av 

dessa åtal leder till en fällande dom i första instans, innebär det då att en av domarna vore 

materiellt oriktig? 

Om båda domskälen utåt sett är välmotiverade och grundar sig på en objektiv 

värdering av samtliga bevismedel så torde utgångspunkten formellt sett vara att båda 

domar är helt korrekta, eftersom det ligger på rätten att fritt värdera bevisningen. 

Detsamma gäller vid prövning i högre instans. Faktum kvarstår dock att utgången i 

domsluten är beroende av vilken eller vilka domare som dömt. Ett sådant förfarande 

måste följaktligen anses gå stick i stäv mot såväl ändamålen bakom RB 35:1, vilken 

förordar objektivitet och strävan efter den materiella sanningen, som tanken med 

likhetsprincipen så som den framgår av RF 1:9. Det framstår därför som ett i viss mån 

som ett stötande resultat att bägge domslut skulle accepteras och tillämpas av den 

moderna rättsstaten.  

Trots detta måste slutsatsen bli att båda domslut är såväl formellt som materiellt 

riktiga, under förutsättningen att rätten hållit sig inom de ramar för bevisprövning som 

diskuterats ovan. En materiellt riktig dom förutsätter inte att beslutet speglar det som 

faktiskt skett, utan endast att domstolen eftersträvat att utreda målet på ett rättvist sätt 

genom att utgå från de relevanta omständigheter som presenterats vid 

huvudförhandlingen.70 Domstolarna måste mot bakgrund av RB 35:1 helt enkelt kunna 

röra sig inom ett visst skönsmässigt område vid värdering av bevisen, eftersom det aldrig 

med fullständig säkerhet går att avgöra den materiella sanningen. En annan sak är att 

uppmärksammade likartade mål med olika utgång riskerar att undergräva förtroendet för 

rättsväsendet.  

                                              

 
70 Se Lainpelto, s. 260. 
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Anledningen till att olika domare kan komma fram till olika slutsats i likadana mål, och 

att så måste få vara fallet, kan sägas vara att bevisningen i princip aldrig kan vara helt 

fullödig och därför måste tolkas. Denna process är oerhört komplicerad och måste i 

slutändan ske utifrån den individuella domarens erfarenheter i kombination med de 

tolkningsdata som finns att tillgå. På så sätt blir bevisvärderingen åtminstone i viss mån 

subjektiv. Mot den bakgrunden kan sägas att det objektiva idealet inte endast är av godo, 

eftersom de subjektiva värderingar som ofrånkomligen ligger bakom ett domslut riskerar 

att osynliggöras bakom objektiva formuleringar. Mikael Mellqvist, nuvarande lagman vid 

Gotlands tingsrätt, menar i sammanhanget att objektivitet måste vara utgångspunkten för 

dömandet men att det då måste röra sig om ”verklig objektivitet” snarare än skenbar 

sådan.71 

8.2 Ändamålsenligheten i fri bevisprövning 

Hur väl lämpad kan man då säga att den fria bevisprövningen är för att uppnå syftet med 

regleringen, d.v.s. materiellt riktiga domar? Först och främst kan kortfattat sägas att 

frågan vad gäller tillåtande av olika bevismedel i rätten, det vill säga den fria 

bevisprövningen, som jag ser det effektivt avväger mellan två riskområden. Om för 

mycket bevismedel tillåts, exempelvis i form av bevisning som är irrelevant, framtagen 

på olagligt sätt eller bevisning som är onödigt komplicerad eller omfattande, så riskerar 

målet att vara förenat med onödigt stora kostnader eller, desto farligare, att inskränka den 

tilltalades rätt till en rättvis rättegång. Genom de begränsningar som uppställs genom 

exempelvis RB 35:7, principen om bästa bevismaterial samt de krav härrörande ur EKMR 

som nämnts, minimeras de nämnda riskerna. 

Vad gäller bevisvärderingen, är bilden inte lika klar. Utgångspunkten för 

bevisprövningen och dess delar är som konstaterats att den inte ska begränsas av några 

legala regler, men detta kan som visats sägas vara en huvudregel med flera undantag. Den 

grundläggande begränsningen av bevisvärderingen gäller hur fri rätten är att värdera 

bevisningen utifrån de enskilda ledamöternas personliga kunskaper och erfarenheter. Å 

ena sidan kan man säga att det finns ett antal begränsningar i form av förbud mot att helt 

och hållet basera värderingen på subjektiva uppfattningar, och mot att grunda sin 

                                              

 
71 Mellqvist, SvJT 2013, s. 776. 



 

29 

 

övertygelse på totalintrycket av bevisningen. För att minimera riskerna för att godtyckliga 

uppfattningar ska påverka utgången i målet finns krav på rätten att värdera bevismedlen 

var för sig och att författa ett domslut med avväganden och argumentation som kan 

granskas av inte bara parterna utan även högre instans och andra som tar del av domslutet. 

Å andra sidan är dessa begränsningar relativt uddlösa och svåra att följa upp. Det torde 

vara enkelt för en domare som medvetet eller omedvetet grundat sitt beslut på 

ovidkommande omständigheter, eller på annat sätt gjort en inadekvat värdering av 

bevisningen, att avhålla sig från att ge uttryck för sådant i domskälen. Även om 

transparensen i domskälen alltså är viktig, så är den också i viss mån bedräglig – då sådant 

som legat bakom rättens beslut, men som inte uttrycks i domskälen, osynliggörs för 

parterna och för högre instans. Detta försvårar i så fall även för part att använda sig av 

såväl ordinära som särskilda rättsmedel för att undanröja ett felaktigt domslut. 

Trots att domare har en gedigen utbildning, och får antas ständigt sträva efter att 

komma fram till ett domslut som ligger i linje med kraven på dömande som uppställs i en 

rättsstat, så utgör bevisprövning ofta en komplicerad deduktion av en stor mängd 

bevisning som talar för och emot att den tilltalade faktiskt borde dömas för den åtalade 

gärningen. Det bör här även hållas i åtanke att man i brottmål inte har två jämbördiga 

parter att förhålla sig till. Vissa tilltalade har inte någon vidare möjlighet att ta tillvara på 

sina intressen, särskilt om man suttit häktad eller har begränsat ekonomiskt, kulturellt 

eller socialt kapital. Åklagaren har däremot stora befogenheter att inhämta bevisning. 

Detta ska visserligen kompenseras av det faktum att beviskravet ställs så pass högt i 

brottmål samt rätten till en offentlig försvarare. Trots detta är det givetvis så att åklagarens 

gärningsbeskrivning sannolikt styrks av ett antal bevismedel (vilket är orsaken till att 

målet nått åtal från början), vilket gör att domstolens ledamöter medvetet eller omedvetet 

kan drabbas av intrycket att bevisningen är överväldigande, även om så inte är fallet eller 

om det finns potentiella bevismedel som talar för den tilltalades oskuld som inte kommit 

fram.  

I min mening skulle det kunna påstås att den skenbara objektiviteten, som Mellqvist 

kallar det, tillförsäkras av RB 35:1 och RF 1:9, men att denna egentligen inte är till större 

nytta för parterna i det enskilda målet, utan främst för att upprätthålla legitimiteten i 

systemet. Värdet av detta ska visserligen inte underskattas. För att däremot i så stor 

utsträckning som möjligt kunna tillse verkligt objektiv och konsekvent bevisprövning, 
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vilket får anses vara  huvuduppgiften vid bevisprövningen, krävs kvalitetssäkring av 

dömandet i form av kontinuerliga insatser genom hela rättskedjan. 

8.3 Bevisprövning i relation till beviskravet 

En central fråga vid bevisprövningen gäller hur bevisen ska värderas i relation till 

beviskravet. Eftersom detta är en av de mer komplicerade avvägningar som en domstol 

ställs inför, och då vägledningen bland rättskällorna är begränsad, finns en risk att 

tillämpningen varierar avsevärt i det verkliga rättslivet. Ett antal särskilt viktiga områden 

som belysts i det föregående tål att upprepas och vidareutvecklas.  

En av de absolut viktigaste förutsättningarna för en materiellt riktig dom är att 

säkerställa att tillräckliga utredningsåtgärder vidtagits, så att domstolen får tillgång till 

nog underlag för att grunda ett väl avfattat domslut. Risken med utredningen är inte bara 

att den är för skral, utan även att den kan bli för ensidig. Om åklagarsidan utreder den 

tilltalade snarare än gärningen, uppstår en risk för att domstolen inte får tillgång till 

bevisning som kan peka mot ett scenario eller en gärningsperson som inte ligger i linje 

med åklagarens och polisens hypotes. Sådana brister är visserligen tänkta att förebyggas 

genom åklagarens objektivitetsplikt, men det måste kunna antas att man från åklagarsidan 

inte alltid uppfyller denna. Just eftersom åklagaren har i uppgift att utreda även sådana 

hypoteser som är till gagn för den misstänkte, föreligger också en risk att rätten sitter för 

stor tilltro för att så också skett. Om eventuella brister i utredningen inte med lätthet kan 

upptäckas av rätten, och inte heller påpekas eller avhjälps av försvaret, riskerar domslutet 

alltså att inte avspegla alla relevanta bevisfakta. 

För att tillse att beviskravet inte differentieras, är det därför slutligen rättens uppgift 

att utifrån omständigheterna i målet först och främst bedöma om utredningen är tillräcklig 

för att kunna utgöra bas för en fällande dom – oavsett hur övertygande den föreliggande 

bevisningen är. Om svaret är jakande, så ska rätten trots detta överväga vilken utredning 

som skulle kunna tillföras ärendet. Eventuella kvarvarande brister i utredningen ska då 

ligga åklagarsidan till last vid slutlig sammanvägning av den bevisning som framförts. 

Utredningens omfattning hör även i viss mån ihop med gärningsbeskrivningens precision. 

Som nämnts ska gärningsbeskrivningens utformas på ett så detaljerat och individualiserat 

sätt som möjligt. I de fall det inte är möjligt att exempelvis fastställa tid, plats eller 

tillvägagångssätt för brottet, finns det under vissa förutsättningar möjlighet att göra avsteg 



 

31 

 

från kravet. Detta kan i sin tur sägas innebära en bevislättnad för åklagarsidan – vilket 

inte ska medges lättvindigt och i så fall måste kompenseras för vid bevisprövningen. Det 

är därför av yttersta vikt att bevisningen bedöms restriktivt dels för att den är illa 

individualiserad och alltså svårligen kan utpeka att den tilltalade handlat brottsligt, och 

dels för att den tilltalade har begränsad möjlighet att försvara sig. Då det ofta rör sig om 

många liknande och upprepade åtalade gärningar, måste rätten vara aktsam för att 

omedvetet övervärdera bevisningen genom att ta ett bevismedel angående en gärning som 

intäkt för övriga gärningar. 

8.4 Bevisprövning i HD 

Som illustrerats tidigare tycks det inom doktrinen förekomma olika uppfattningar om dels 

vilken möjlighet HD har att sätta upp regler för bevisvärderingen, samt även gällande i 

vilken mån det är eftersträvansvärt att normbinda bevisprövningen. Inom ramen för denna 

uppsats har diskuterats ett antal uttalanden från HD som på olika sätt kan antas påverka 

domstolarna i sin bevisvärdering. 

Vid värdering av utsagor har HD angett en del kriterier, som är tänkta att tjäna till 

vägledning för domstolar då de ska bedöma tillförlitligheten och trovärdigheten hos 

parterna i ett mål. Det grundläggande problemet med denna lista av kriterier är dock att 

de uttalanden som HD givit är kortfattade och förenklade, och därför riskerar de att 

tillämpas på ett inkonsekvent eller helt enkelt felaktigt sätt utifrån den rättspsykologiska 

forskning som ligger till grund för kriterierna. 

Avseende utsagemålen har HD vidare under senare år utvecklat en mer restriktiv 

hållning än vad som tidigare var fallet gällande vilken bevisning som ska anses tillräcklig 

för fällande dom. Det kan visserligen i sig vara förtjänstfullt om HD understryker att det 

finns skäl att värdera utsagor restriktivt. Dessvärre kan domskälen i NJA 2009 s. 447 I 

och II eventuellt tolkas som ett strikt krav på stödbevisning i utsagemål, vilket i min 

mening i så fall går utöver vad HD har möjlighet att normbinda. Av den anledningen kan 

det antas att mottagandet av domen har varit blandad i underrätterna, vilket torde ge 

upphov till en inkonsekvent prövning av utsagemålen. Ett mer förtjänstfullt sätt att forma 

bevisprövningen vore i min mening därför att HD lade större fokus på att föreslå metodik 
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för bevisprövning i olika typer av mål72 snarare än att kasuistiskt uttala sig om utfallet vid 

vissa föreliggande bevismedel. Detta skulle i sin tur kunna ge utslag på längre sikt vad 

gäller utfallen, utan att för den delen tjäna till att inskränka den fria bevisvärderingen. 

Mot bakgrund av det ovanstående framstår det som troligt att det finns gott om utrymme 

för förbättring vad gäller säkrandet av den materiellt riktiga domen, särskilt i mål om 

sexualbrott, där en viktig del i bevisningen ofta utgörs av parternas utsagor. 

För att närmare kunna dra några slutsatser om i vilken mån den fria bevisprövningen 

lever upp till sitt syfte i det praktiska rättslivet, krävs en inventering av relevanta 

empiriska fynd vad gäller prövningen i underrätterna på en strukturell nivå. 

Del III. Om bevisprövning i praktiken 

9 Tidigare undersökningar om bevisprövning 

inom svenskt rättsväsende 

9.1 Utgångspunkter 

Som en inledning till denna del om dömandet i praktiken kan konstateras följande: olika 

domare kommer till olika slutsatser i likadana mål. Till stöd för detta påstående kan först 

och främst närmare redogöras för den i inledningen nämnda undersökningen som Svea 

Hovrätt utförde år 2015. I undersökningen framgick att man i 44 % (410 av 932) av fallen 

där prövningstillstånd beviljades gjorde en annan bedömning än tidigare instans i skuld- 

eller påföljdsfrågan. I 35 % av dessa mål med ändringar (143 av 410) gjordes en annan 

bedömning i skuldfrågan, och i 66 % av målen med ändring i skuldfrågan (94 av 143) var 

skälet till ändringen att man gjorde en annan bevisvärdering på basis av samma 

bevisunderlag som tingsrätten bedömt, eller då ny bevisning tillkommit men hovrätten 

uttryckligen angivit i domskälen att denna inte haft betydelse för ändringen.73  

Det svenska brottmålsförfarandet bygger givetvis på att domstol i högre instans ska 

göra en självständig prövning av bevisningen och det är således inte någonting felaktigt i 

att hovrätten gör ändringar av tingsrättsdomar baserat på samma underlag. Det 

                                              

 
72 Vilket exempelvis görs i målet NJA 2015 s. 702, angående försök till mord (balkongmålet). 
73 Svea Hovrätt, Undersökning av ändringsfrekvensen i brottmål i Svea Hovrätt under perioden 1 

januari – 30 april 2015, s. 10. 
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förhållandet kan dock givetvis inte ses som en motsättning mot strävan efter att samtliga 

mål blir ”rätt” avgjorda i första instans, och att utgången är beroende enbart av 

bevisningens styrka snarare än de individer som avgör målet. Detta borde rimligtvis ligga 

i såväl rättsväsendets som den enskildes intresse. 

Att olika domare i någon utsträckning dömer på olika sätt i likadana mål kan det 

oavsett inte råda något tvivel om. En svårare och kanske mer relevant frågeställning rör 

istället vilka faktorer som ligger bakom detta – handlar det om att domarna har olika 

metoder för bevisprövning, är det olika subjektiva värderingar som avgör eller är 

bevisningen i de avgjorda målen helt enkelt så pass svårvärderade att det svårligen går att 

bilda sig en objektiv uppfattning i skuldfrågan?  

I del II ovan har redogjorts för den rättsliga regleringen som ska säkerställa att 

bevisprövningen sker på ett sätt som säkerställer materiellt riktiga domar som präglas av 

en strävan efter likhet inför lagen och att målen prövas konsekvent utifrån bevisningens 

objektiva styrka snarare än rättens egen övertygelse. Jag har då påstått att det, trots detta 

syfte med regleringen, lämnas utrymme för medvetet eller omedvetet subjektiva 

bedömningar som i viss mån kan basera sig på ett otillräckligt underlag, samt att den 

knappa vägledningen från HD kan ha konsekvensen att olika domare använder sig av 

olika metoder för bevisprövning. Detta torde i så fall avspeglas i det faktiska rättslivet i 

form av exempelvis problematiska domskäl eller varierande fällande- eller 

omrubriceringsfrekvenser utifrån variabler som inte är av relevans i målen.  Dessa 

antaganden kommer därför prövas utifrån de empiriska rön som finns att tillgå, samt den 

arkivstudie som företagits som ett led i arbetet med upssatsen. 

Innan jag närmare berör frågan om domarens betydelse för målet ska dock först och 

främst kort diskuteras vilken betydelse det har vem som är part i målet. Forskningen om 

strukturell diskriminering inom svenskt rättsväsende har tidigare varit begränsad74, men 

under de senaste 15 åren har området blivit föremål för en del offentliga och akademiska 

undersökningar, där ett antal faktorer hos parterna i domstol har visat sig påverka 

domstolarnas bedömning vid bevisprövningen. En offentlig rapport som publicerades år 

2006 påvisar exempelvis såväl en ökad risk att dömas till fängelse som till längre 

fängelsestraff för personer födda i utlandet än för de som är födda i Sverige.75  

                                              

 
74 Detta konstateras exempelvis i SOU 2005:56, s. 432. 
75 SOU 2006:30, se särskilt s. 95 och s. 206. 
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Ett projekt som utfördes vid Stockholms universitet, lett av Christian Diesen, 

sammanförde en del av Diesens egna studier med resultaten från 50 stycken juridiska 

examensarbeten med olika typer av undersökningar som ett led i att utreda i vilken mån 

det förekommer negativ och positiv särbehandling av olika grupper i den svenska 

straffprocessen. Diesens slutsats blev att studierna sammantaget ”visar på negativ 

särbehandling, inte bara av invandrare, utan även av barn, kvinnor, handikappade och 

homosexuella och på positiv särbehandling av direktörer, poliser och advokater”.76 

Slutsatserna som drogs bör dock ses som en fingervisning om en tendens snarare än 

vetenskapligt bevisade faktum, något som författaren själv poängterat.77 

Trots detta pekar de ovannämnda studierna sammantaget på att det kan finnas fog för 

uppfattningen att det åtminstone förekommer omedveten diskriminering vid svenska 

domstolar – alltså att människor som delar vissa specifika karakteristika som saknar 

relevans för rättens bedömning, inte alltid har samma utsikter för framgång vid 

domstolsprövning som övriga delar av samhället. Med detta sagt är syftet med denna 

uppsats att undersöka om de faktorer som påverkar utgången i brottmål är hänförliga 

endast till parterna, eller om den tilltalades chanser till friande dom också kan antas ha att 

göra med vilken juristdomare som dömer samt vilken brottstyp som åtalet rör. 

9.2 Särskilt om fällandefrekvenser 

Som tidigare nämnts under rubrik 7.1 ovan är vissa typer av sexualbrott, exempelvis 

våldtäkt, ofta betingade av en rad bevissvårigheter. Det rör sig inte sällan om utsagemål 

där flera olika moment ska bevisas och där den tilltalade relativt ofta nekar till brott, vilket 

gör att det ter sig som en rimlig följd att en lägre andel av åtalen leder till en fällande dom. 

Det det är därför naturligt att fällandefrekvenserna mellan olika brottstyper varierar. Trots 

detta kan studerandet av fällandefrekvenser ur olika perspektiv säga en del om 

bevisprövningsförfarandet. 

Värt att notera är exempelvis att fällandegraden vid åtal om våldtäkt succesivt minskat 

en hel del i riket under senare år; från 78 % fällande domar år 2004 till 66 % år 2010. 

Detta kan jämföras med fällandefrekvenser på över 90 % under 1980-talet.78 Till denna 

                                              

 
76 Diesen, Likhet inför lagen, s.12 samt 380 ff. 
77 Diesen, Likhet inför lagen, s. 187. 
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bild hör sannolikt stegvisa förändringar i sexuallagstiftningen, allmänhetens attityder och 

uppfattningar kring sexuellt våld samt antalet anmälningar, vilka ständigt ökar.  

Trots de samverkande förklaringarna skulle det utifrån denna utveckling kunna påstås 

att domstolarna intagit en mer restriktiv hållning gällande bevisningen i våldtäktsmål, 

exempelvis som en följd av det tidigare diskuterade kravet på stödbevisning i utsagemål. 

Denna bild kan dock problematiseras i viss mån. Dahlman och Korths-Aspegren anför 

exempelvis, genom en studie av sammanlagt 70 domar, att det förekommer en 

inkonsekvent behandling av bevisningen i mål om våldtäkt i jämförelse med mål om olaga 

hot. I studien insamlades domar från år 2015 och 2016 där åtalspunkten rörde våldtäkt 

respektive olaga hot, och där den tilltalade nekat till gärningen och åklagarens bevisning 

enbart bestod av målsägandens berättelse och stödbevisning om målsägandens agerande 

i anslutning till händelsen, exempelvis genom interaktion med polis, en nära vän eller 

larmcentralen. I 90 % av målen (18 av 20 fall) ledde åtalen om våldtäkt till fällande dom, 

medan samma siffra vid åtal om olaga hot endast var 18 % (9 av 50 fall). Detta skulle 

kunna peka på att beviskravet i praktiken är olika högt ställt mellan de olika brottstyperna, 

vilket enligt författarna vore problematiskt, då det är svårt att se vilka argument som 

skulle kunna motivera en sådan ordning.79 

I artikeln har författarna dock i min mening inte tagit tillräcklig hänsyn till samtliga 

tänkbara variabler som kan variera mellan de två brottstyperna och därmed påverka 

förutsättningarna för bevisvärdering, exempelvis vilka utredningsåtgärder som vidtagits 

eller kunnat vidtas i de undersökta målen – eller åtalsbenägenheten i åklagarkåren, som 

författarna själva dock menar inte är en tillräcklig förklaring för den stora variationen. 

Mot bakgrund av att studien som synes inte var särskilt omfattande, med endast 20 mål 

om våldtäkt, bör artikeln främst ses som ett uppslag för vidare studier.  

I samband med det tidigare återgivna projektet från Stockholms universitet 

förekommer ett antal studier som undersöker just juristdomarens roll vid särbehandling i 

straffprocessen. Exempelvis fann man vid en granskning av samtliga våldtäktsmål i 

Sverige år 2003 att kvinnliga lagfarna domare fällde den tilltalade i 76 % av fallen medan 

manliga sådana valde fällande dom i hela 86 % av fallen.80 Gällande de företagna 

studierna på området konstaterar Diesen att kvinnliga domare tycks vara mer benägna att 
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fria i våldtäktsmål, men att någon sådan trend inte kan observeras gällande sexualbrott 

generellt. Diesen sätter sedan detta i samband med en teori om att yngre kvinnliga domare 

har en högre bevisteoretisk kompetens än andra domarkategorier, vilket enligt denna teori 

skulle innebära att de därför är mer mindre benägna att avkunna en fällande dom vid 

svårbedömda mål – där alltså mål om våldtäkt kan antas vara en överrepresenterad 

kategori.81 

9.3 Om inkonsekvens och subjektivitet vid bevisprövning 

Det finns en del empiriska rön som pekar på att bevisprövning i den rättsliga verkligheten 

bland underrätterna i vissa fall präglas av subjektiva bedömningar eller i övrigt av en 

rättstillämpning som inte alltid är konsekvent. Det finns ett relativt stort antal studier som 

har studerat stora antal domskäl gällande sexualbrott för att därigenom kunna dra 

slutsatser kring hur underrätterna i praktiken resonerat utifrån vissa kriterier. Gällande 

sådana studier kan sägas att det till viss del är svårt att uppskatta vad som legat till grund 

för domslutet utifrån domstolens argumentation – det kan förekomma att domstolen tagit 

hänsyn till sådant som senare inte nämnts eller att domskälen inte reflekterar den 

argumentation som egentligen ligger till grund för domslutet. Med det sagt, finns det stora 

förtjänster i att granska hur domstolen i efterhand faktiskt motiverat sitt ställningstagande. 

Utgångspunkten torde också vara att det som står skrivet i domskälen i huvudsak speglar 

det verkliga resonemanget, och att brister i domskälen kan indikera brister i 

bevisprövningen. 

Här kan exempelvis nämnas Christian och Eva Diesen, som studerat samtliga domar 

om sexuella övergrepp som avkunnats under åren 2004, 2006 och 2010, och mot 

bakgrund av dessa konstaterat ett antal återkommande brister som framgår av domskälen. 

Bland dessa kan nämnas att domstolen ofta inte talat om hur man värderat enskilda 

bevismedel utan istället hänvisat till bl.a. ”vad som framkommit” i målet eller till 

”utredningen i övrigt”.82 En liknande slutsats kommer Lainpelto fram till i den tidigare 

nämnda avhandlingen om stödbevisning, i vilken hon undersökt samtliga mål om 

sexualbrott mot barn från år 2006. Hon menar att domstolarna i dessa mål nästan 

genomgående underlåtit att värdera eventuell stödbevisning i målet, och istället nöjt sig 
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med att konstatera om denna typ av bevisning förekommer eller inte. På så sätt kan 

domskälen enligt Lainpelto ses som en form av ”efter-rationalisering” från domstolen, 

där man rättfärdigar ett sedan tidigare fattat beslut.83 Dessutom tycks vissa 

tingsrättsdomare ha tolkat innebörden av HD:s uttalande i NJA 2005 s. 712 som ett krav 

på stödbevisning i utsagemål, medan andra inte gjort det.84 

Vid värdering av parternas berättelser har ett antal studier visat på att tingsrätter 

använder sig av schablonmässiga formuleringar vid värdering av trovärdighet och 

tillförlitlighet, så som att en berättelse ”framstår som självupplevd” eller att den är ”lång 

och detaljrik”. På så vis menas att HD:s kriterier för värdering av utsagor i många fall 

används som ”honnörsord” istället för att användas som ett led i beskrivningen av hur 

bevisningen värderats.85 

Slutligen förekommer det enligt Diesen och Diesen att samma typ av omständighet, 

som i en friande dom påstås utgöra ett bevis för att sänka värdet av målsägandens 

berättelse, i en annan fällande dom enligt rätten ska lämnas utan hänseende. Exempel på 

detta har observerats i mål om våldtäkt där målsäganden inte ropat på hjälp eller flytt efter 

det påstådda övergreppet. I vissa fall rör det sig dessutom om samma lagfarne domare 

som i två olika domskäl använt sig av dessa skilda argumentationslinjer. Mot den 

bakgrunden menar författarna att rätten sannolikt baserar domslutet på en intuitiv 

trovärdighetsbedömning av parterna i utsagemål. Vid författandet av domskälen redogörs 

sedan schablonmässigt för förekomsten eller bristen på stödbevisning utan att ange vilken 

verkan den haft för beslutet.86 

De nämnda bristerna i rättens argumentation kan givetvis förekomma i alla typer av 

mål. Det kan dock antas att risken för dessa är som störst vid bevisprövning av sexualbrott 

mot såväl vuxna som barn, som ofta utgör utsagemål med viss stödbevisning. Mot den 

bakgrunden ter det sig sannolikt att det finns utrymme för en större variation mellan 

fällandefrekvenser i mål som rör sexualbrott än många andra typer av mål, då det visat 

sig förekomma inkonsekvent bevisprövning bland underrätterna. 
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Specifikt angående sexualbrott mot barn kan sägas att åklagarkåren visat sig vara 

restriktiva i att väcka åtal, då det som tidigare nämnts ofta är svårt att nå en fällande dom 

i sådana mål. Kvantitativa studier har visat att mål som faktiskt når en huvudförhandling 

i hög grad präglas av ytterligare bevisning i form av erkännande från den tilltalade, 

teknisk bevisning eller vittnesmål från någon som inte är part i målet, och att en stor del 

av de inledda förundersökningarna läggs ner.87 Detta bör hållas i åtanke då det i rubrik 10 

nedan redogörs för fällandefrekvenserna från den företagna arkivstudien. 

10  Arkivstudie 

10.1 Metod 

Den empiriska studie som företagits i samband med uppsatsen avser att undersöka 

andelen fällande domar, samt andelen fällande domar med en brottsrubricering som 

skiljer sig från den som åklagaren yrkat på. Syftet med detta är att undersöka om 

frekvenserna skiftar beroende på vilken typ av brott som åtalet rör respektive vilket kön 

den lagfarne domaren tillhör. På så vis går det att ana om olika domare är olika benägna 

att döma eller omrubricera i olika situationer. Som visats i de föregående rubrikerna har 

studier med relativt liknande upplägg utförts tidigare, även angående andra variabler så 

som huruvida parterna är från Sverige eller utlandet, samt gällande hur bevisningen sett 

ut i en viss typ av mål. Sådana variabler kan givetvis alltjämt påverka utgången även i de 

mål som jag studerat. Genom att undersöka om det finns en korrelation mellan fällande- 

och omrubriceringsfrekvenser relaterat till brottstypen och domarens kön kan dock bilden 

av vad som påverkar avgörandena i brottmålen breddas. Ju mer nyanserad bild av 

verkligheten som finns tillgänglig, desto bättre underlag finns för att förbättra 

brottmålsförfarandet i syfte att uppnå de ändamål som vägleder brottmålsprocessen. 

Inhämtningen av undersökningsmaterial skedde direkt från de aktuella tingsrätterna. 

För att få tillgång till allt relevant material och med samma tillvägagångssätt från samtliga 

aktuella tingsrätter har specifika sökningar i domstolarnas elektroniska 

verksamhetsregister begärts. Utifrån de listor med målnummer som genererats har jag 
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sedan från respektive tingsrätt begärt ut samtliga domar som uppfyller de kriterier som 

undersökningen grundar sig på. 

Dessa domar har sedan kodats utifrån ett kodningsschema, där varje specificerad 

gärning som åklagaren yrkat påföljd för utgör en datapost. Varje åtalspunkt gentemot 

varje tilltalad har redovisats som en egen post, vilket gör att antalet poster i 

undersökningsmaterialet inte överensstämmer med antalet avgjorda brottmål i 

tingsrätterna under samma period. Om det exempelvis i ett avgjort brottmål funnits två 

tilltalade med vardera två åtalspunkter emot sig, som båda avser brottstyper inkluderade 

i studien, har målet utgjort underlag för totalt fyra poster i undersökningen. 

I de fall det utifrån gärningsbeskrivningen är oklart hur många separata gärningar som 

åtalet rör har det lägsta specificerade antalet åtalspunkter kodats (om åklagaren i 

gärningsbeskrivningen angav att det rör sig om ”minst fyra” tillfällen, kodades fyra 

separata åtalspunkter, om åklagaren istället angav att någonting skett vid ”ett stort antal 

tillfällen” kodades endast ett tillfälle). Åtalspunkter som avsåg gärningar före den 1 

januari år 2013, då en övergripande förändring av brottsbalkens 6 kap. trädde i kraft, har 

sorterats bort. 

Då åklagaren yrkat på en viss åtalspunkt som ingår i undersökningens ramar och 

domstolen beslutat att fälla den tilltalade för samma gärning men under en annan 

rubricering, har detta kodats som en fällande dom med omrubricering i mildrande eller 

skärpande riktning. Även den tilltalades inställning till åtalet har kodats. I denna del har 

den tilltalades inställning endast tolkats som ett erkännande om personen erkänner hela 

åtalspunkten och den brottsrubricering som åklagaren yrkat på. Om den tilltalade varken 

erkänt eller nekat till gärningen så har även detta kodats. 

Fällande- och omrubriceringsfrekvenserna har efter inhämtning och kodning av datan 

sedan sorterats och analyserats utifrån två variabler; den lagfarne domarens kön och 

vilken typ av brott som åtalet rör. Större variationer bland frekvenserna har undersökts 

genom så kallat Chi-två-test (X2). Förenklat kan detta test sägas användas för att 

undersöka sannolikheten för att en frekvens avviker från ett förväntad värde. Chi-två-

testet avgör alltså hur pass sannolikt det är att den oberoende variabeln (i detta fall kön 

respektive brottstyp) har ett samband med den beroende variabeln (fällande dom 

respektive omrubricering) genom en jämförelse med det värde som hade uppmätts om 
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endast slumpen hade avgjort.88 I sammanhanget bör också poängteras att testet uppmäter 

korrelationer, d.v.s. samband, vilket givetvis inte är samma sak som kausalitet, d.v.s. 

orsakssamband. Detta bör hållas i åtanke vid analys av resultatet.  

Förutsättningarna vid en slutlig analys av de två oberoende variablerna är också skilda; 

vid undersökning av fällande- och omrubriceringsfrekvenser kan det finnas rimliga och 

oproblematiska förklaringar till att det förekommer variationer vid prövning av olika 

brottstyper, men sådana strukturella variationer mellan manliga och kvinnliga domare är 

inte möjliga att rättfärdiga på samma sätt. Det finns skäl att återkomma och utvidga detta 

resonemang under de kommande rubrikerna. 

10.2 Population och urval 

Undersökningsmaterialet består av tingsrättsdomar avkunnade mellan 1 januari 2015 och 

31 december 2017 gällande följande straffrättsliga bestämmelser: 

• Hela Brottsbalkens kap. 6, förutom §§ 11–1289. Även försök och medhjälp till 

dessa brott, i den mån de var kriminaliserade, ingår i studien. 

• Brottsbalkens kap. 8, §§ 5–6, samt försök och medhjälp till dessa brott ingår i 

studien. 

Domarna är hämtade från följande domstolar: Kalmar, Borås, Gävle, Gällivare, 

Lycksele, Mora, Eksjö, Hässleholm och Stockholm. Städerna är utvalda för att 

representera såväl olika delar av landet som olika storlek på upptagningsområde sett till 

yta och befolkning, så att resultatet ska kunna vara representativt för hela landet. 

Vid utformning av studien har jag utgått från tesen att skillnaden mellan olika domares 

bedömningar i skuldfrågan är mest märkbar då bevisningen ligger i gråzonen mellan att 

fria eller fälla. Om bevisen är klara och tydliga talar de för sig själva, men när bevisningen 

står och väger kring beviskravet får domaren en större möjlighet att använda sig av 

subjektiva värderingar och självupplevda erfarenhetssatser.90 Anledningen till att just de 

ovannämnda bestämmelserna valdes ut är därför att sexualbrott i relation till andra 

brottstyper ofta är betingade av svårigheter att bevisvärdera. Målen gällande rån begärdes 

                                              

 
88 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 270. 
89 Bestämmelserna kring köp av sexuella tjänster och koppleri exkluderades alltså, då de bedömdes 

vara av en annan karaktär än de övriga sexualbrotten. 
90 Diesen m.fl., Likhet inför lagen, s. 334. 



 

41 

 

ut som en jämförelse mot sexualbrotten, då det kan antas att dessa mål i regel inte är 

förenade med samma bevissvårigheter91 och då det inte förekommer en lika aktiv offentlig 

granskning och debatt om företeelsen som det gör gällande sexualbrott. 

Totalt avser arkivstudien 1 278 urskiljbara åtalspunkter, i sammanlagt 714 mål, inom 

ramen för det som skulle undersökas. Bland dessa åtalspunkter var normalfallet att 

juristdomarens egen uppfattning också återspeglades i den slutliga domen. Gällande tolv 

stycken åtalspunkter gick dock två eller tre nämndemän emot juristdomarens linje i 

skuldfrågan med resultatet att domarens ståndpunkt inte representeras i majoritetens 

domslut.92 I dessa fall har jag endast kodat juristdomarens uppfattning i skuldfrågan, 

eftersom studien syftar till att undersöka just den lagfarna domaren. 

10.3 Reliabilitet och validitet 

Studien avser tingsrätter från alla delar av landet och med varierande storlek på domstol 

och upptagningsområde, vilket gör att resultaten inte är strikt regionalt betingade. Trots 

detta utgör de nio tingsrätterna bara en del av alla tingsrätter i Sverige och därför kan inga 

långtgående slutsatser dras kring riket i stort. Eftersom endast ett antal typer av brottsliga 

gärningar undersöks, är mina slutsatser också begränsade till dessa. Tidsmässigt spänner 

studien över tre år på de studerade tingsrätterna, vilket gör att relativt många beslut fattade 

av samma domare granskas. 

I detta sammanhang kan också poängteras det faktum att en ändring av flera 

sexualbrottsbestämmelser trädde i kraft den 1 januari 2018. De data som insamlats rör 

alltså till viss del lydelser som inte längre är gällande. En arkivstudie är dock alltid till sin 

karaktär tillbakasyftande. Frågan om införandet av exempelvis en samtyckesreglering i 

våldtäktslagstiftningen sedermera påverkat fällandefrekvenserna är ett spörsmål för 

framtida studier. Eventuella skillnader mellan exempelvis fällandebenägenheten hos 

kvinnliga och manliga domare i den undersökta perioden kan alltjämt tjäna som en 

indikation på hur olika domare tar sig an bevisprövningen. 

Trots att urvalet gjordes neutralt avseende domarens kön blev utfallet att 59 % av 

åtalspunkterna avgjordes av manliga juristdomare, medan 41 % avgjordes av kvinnliga 

                                              

 
91 Rån är dock i likhet med exempelvis våldtäkt ett sammansatt brott, d.v.s. att den straffrättsliga 

bestämmelsen innehåller flera olika brottsliga gärningar. 
92 Kring utfallet vid omröstning i brottmål, se RB kap. 29 och särskilt § 3. 
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sådana. Den mindre gruppen på 528 åtalspunkter torde dock utgöra ett tillräckligt urval 

för att påvisa större generella tendenser. 

Vidare bör hållas i åtanke att studien endast undersöker de åtal som går till domstol. 

Det förekommer givetvis ”bedömare” längs hela rättskedjan, i form av polis och åklagare, 

vilka avgör om och hur en brottsanmälan ska gå vidare. Studien undersöker inte heller 

åtalsbenägenhet, anmälningsfrekvenser eller dylikt. 

Den största bristen i arkivstudien är sannolikt det faktum att olika mål av samma 

brottstyp kan skilja sig avsevärt sett till vilken kvalité och mängd av bevisning som lagts 

fram vid huvudförhandling. Det skulle mot den bakgrunden behövas mycket fler än 1 278 

åtalspunkter för att kunna dra långtgående slutsatser baserat på endast denna data, men 

en större arkivstudie bedömdes inte vara möjlig inom ramen för examensarbetet. 

Slutligen går det inte att avvisa möjligheten att antalet åtalspunkter eller uppsättningen 

av nämndemän har en påverkan på juristdomarens val mellan friande och fällande dom 

samt valet om brottets rubricering, något som själva utformandet av studien inte tar 

hänsyn till. I denna del kan dock hänvisas dels till att jag vid insamlande av data även 

kodade efter antalet åtalspunkter som förekommit i varje mål. Vid en jämförelse av 

fällandefrekvensen vid en respektive flera åtalspunkter kunde inte ses tecken på att denna 

variabel skulle ha påverkat fällandefrekvenserna. Dels kan sägas att det i tidigare studier 

påvisats att nämndemännens inflytande över rätten och påverkan på utgången i 

skuldfrågan är marginell.93 Detta förhållande styrks också av det faktum att det i 

arkivstuden endast gällande 57 av 1 278 åtalspunkter förekom skiljaktighet i skuldfrågan, 

och gällande 12 av dessa åtalspunkter ledde skiljaktighet inom rätten till att ordförandens 

ståndpunkt inte representerades bland majoriteten. Den låga andelen dissens kan antas 

tyda på att domaren har en stor auktoritet, vilken innebär att dennes inställning i 

skuldfrågan påverkar hela rätten till samma uppfattning. Till detta kan läggas att det vid 

skiljaktighet i målen som sagt kodades för juristdomarens uppfattning i skuldfrågan – 

vilket gör att det alltid är denna som finns representerad i resultaten. 
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10.4 Resultat och analys 

10.4.1 Brottstyp 

För att inledningsvis få en överblick av den data som samlats in redogörs för brottstypens 

betydelse för fällandefrekvensen. Först och främst redovisas i tabellen nedan antalen och 

andelen fällande domar för sexualbrott respektive rån. 

 

Tabell 1. Domstolsbeslut utifrån brottskategori. 

 Antal domar Antal friande Antal fällande Andel fällande 

Sexualbrott 895 207 688 76,9 % 

Rån 383 55 328 85,6 % 

Totalt 1278 262 1016 79,5 % 

 

Det tycks mot bakgrund av resultatet i denna del relativt uppenbart att en högre andel av 

åtalen om rån leder till en fällande dom än gällande sexualbrott, vilket som tidigare nämns 

är att förvänta. Trots detta ligger även fällandefrekvensen vid rån en aning lägre än vad 

det totala riksgenomsnittet för samtliga brottsbalksbrott normalt brukar vara.94 Det torde 

därför kunna antas att bevisläget även vid de utredningar om rån som når åtal i regel är 

sämre än i mål gällande en del andra brottstyper. I tabell 2 redovisas vidare utfallet i mål 

om sexualbrott indelade i fyra mindre beståndsdelar. 

 

Tabell 2. Domstolsbeslut utifrån typ av sexualbrott 

 Antal domar Antal friande Antal fällande Andel fällande 

Våldtäkt* 135 48 87 64,4 % 

Sexualbrott mot vuxen**  511 101 410 80,2 % 

Sexualbrott mot barn 183 39 144 78,7 % 

Försök/medhjälp t. sexualbrott 66 19 47 71,0 % 

Totalt 895 207 688 76,9 % 

*inkl. grov, mindre grov våldtäkt 

**exkl. våldtäkt och försök/medhjälp till sexualbrott 

                                              

 
94 Se Diesen och Diesen s. 29 not 24, där de hävdar att friandefrekvensen för samtliga brott är under 

5 %. Det anges dock inte var denna uppgift är hämtad från. 
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Det skiljer sig som synes relativt mycket mellan de olika typerna av sexualbrott. Som 

väntat var våldtäkt den brottstyp med lägst fällandefrekvens, vilket får antas vara en följd 

av den svåra uppsåtsbedömningen och att det ofta saknas teknisk bevisning eller 

utomstående vittnen. Dessutom kan tilläggas att det inte förekom ett enda erkännande vid 

åtal om våldtäkt (angående tre åtalspunkter valde dock den tilltalade att varken erkänna 

eller förneka brott), vilket ytterligare försvårar för åklagaren att få en fällande dom till 

stånd. Detta kan jämföras med åtalen om rån, där den tilltalade erkände brott i 11,8 % av 

åtalen, och sexualbrott mot barn, där motsvarande andel var 12,6 %. 

10.4.2 Domarens kön 

För att undersöka variationer i rättens bedömningar av skuldfrågan till följd av 

juristdomarens kön ses i tabell 3 fällandefrekvenserna för kvinnliga och manliga domare 

sett över hela undersökningsmaterialet. 

 

Tabell 3. Domstolsbeslut utifrån juristdomarens kön 

 Antal domar Antal friande Antal fällande Andel fällande 

Man 750 155 595 79,3 % 

Kvinna 528 107 421 79,7 % 

Totalt 1278 262 1016 79,5 % 

 

Som synes är den generella fällandefrekvensen för män och kvinnor oerhört likartad. Det 

saknas således anledning att utifrån detta resultat påstå att manliga och kvinnliga domare 

generellt sett är olika benägna att avkunna en fällande dom i mål om sexualbrott och rån. 

10.4.3 Kön och brottstyp 

En annan fråga rör i vilken mån den brottstyp som åtalet rör interagerar med variabeln 

kön. För att kontrollera om kvinnliga och manliga domare är lika benägna att fälla oavsett 

vilken typ av brott som åtalet rör redovisas nedan i tabell 4 fällandefrekvenserna för 

vardera kön på domaren sorterat utifrån brottstyp. 
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Tabell 4. Domstolsbeslut utifrån kön och brottstyp 

 Domarens kön Antal domar Antal friande Antal fällande Andel fällande 

Våldtäkt 
Man 82 28 54 65,9 % 

Kvinna 53 20 33 62,3 % 

Sexualbrott mot 

vuxen 

Man 295 58 237 80,3 % 

Kvinna 216 43 173 80,1 % 

Sexualbrott mot 

barn 

Man 111 24 87 78,4 % 

Kvinna 72 15 57 79,2 % 

Försök/medhjälp 

till sexualbrott 

Man 39 12 27 69,2 % 

Kvinna 27 7 20 74,1 % 

Rån 
Man 198 24 174 87,9 % 

Kvinna 125 16 109 87,2 % 

Försök/medhjälp 

till rån 

Man 25 9 16 64,0 % 

Kvinna 35 6 29 82,9 % 

Totalt 
Man 750 155 595 79,3 % 

Kvinna 528 107 421 79,7 % 

 

Av tabellen framgår att den största skillnaden i andel fällande domar mellan kvinnor och 

män tycks förekomma för försök och medhjälp till rån, där de manliga domarnas 

fällandefrekvens är hela 18,9 procentenheter högre än de kvinnliga. Vid en första anblick 

kan en sådan variation rimligen tänkas bero på en olikhet mellan könen i 

bevisprövningshänseende, men skillnaden är inte statistiskt säkerställd.95 Eftersom 

skillnaden inte är representerad bland de övriga målen om fullbordade och egenhändiga 

rån, där tvärtom männen varit något mer benägna att fälla, torde anledningen till 

variationen mellan könen vad gäller försök och medhjälp till rån med största sannolikhet 

bero på att urvalet vad gäller denna typ av brott var litet, med endast totalt 60 åtalspunkter.  

Även gällande försök/medhjälp till sexualbrott har kvinnorna i högre utsträckning valt 

fällande dom, men i denna del rör det sig också om för få totala åtalspunkter för att kunna 

dra några slutsatser. Resultaten i denna del ger alltså sammanfattningsvis inte stöd för att 

det det skulle föreligga en märkbar tendens hos kvinnliga eller manliga domare att vara 

                                              

 
95 X2 ≈ 0,69 (1), p > 0.05. 
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mer eller mindre benägen att avkunna en fällande dom, varken generellt eller kopplat till 

någon av de brottstyper som undersökts. Det innebär dock inte man på grundval av denna 

studie kan säga att det med säkerhet inte finns någon sådan tendens – en säker slutsats 

förutsätter en studie baserat på större underlag. 

10.4.4 Omrubricering av åtal 

En fråga som har ett indirekt samband med utgången i skuldfrågan gäller rättens tendens 

att välja en annan rubricering för den åtalade gärningen än vad åklagaren yrkat på. 

Domstolen är som nämnts bunden att pröva gärningsbeskrivningen, men den är inte 

bunden av yrkanden om brottsrubricering och påföljd. Tendensen att omrubricera i de fall 

som undersökts följer av tabell 5 nedan. Det bör i sammanhanget nämnas att 

omrubriceringar skedde nästan uteslutande i mildrande riktning (endast vid en av 145 

åtalspunkter som omrubricerades valde rätten att döma för en bestämmelse som stadgar 

striktare påföljd än den bestämmelse som åklagaren yrkat på). Sådana omrubriceringar är 

därför utgångspunkten för den fortsatta framställningen. 

 

Tabell 5. Omrubricering utifrån brottstyp och domarens kön  

 
Domarens kön 

Antal domar 
Varav 

omrubricering 

Andel 

omrubricering 

Sexualbrott 

Man 527 39 7,4 % 

Kvinna 368 23 6,3 % 

Alla 895 62 6,9 % 

Rån 

Man 223 60 26,9 % 

Kvinna 160 23 14,4 % 

Alla 383 83 21,1 % 

Totalt 

Man 750 99 13,2 % 

Kvinna 528 46 8,7% 

Alla 1278 145 11,3 % 

 

Generellt kan sägas att de manliga domarna var mer benägna att omrubricera vid åtal om 

alla undersökta brottstyper. Vid mål om sexualbrott är skillnaden dock inte särskilt stor, 

endast 0,9 procentenheter. Det fanns däremot ett signifikant samband mellan könet hos 

domaren och beslutet om omrubricering vid åtal om rån, X2 ≈ 6,75 (1), p < 0.05. Oddsen 
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för en omrubricering vid åtal om rån var 1,87 gånger högre för manliga än kvinnliga 

domare.96 

Vad kan då detta bero på? Det går inte att utesluta möjligheten att målen helt enkelt 

skilt sig åt vad gäller bevisläge, men med tanke på det relativt stora urvalet på 383 

åtalspunkter, där ungefär var femte åtal med fällande dom också lett till omrubricering, 

ter det ändå sig osannolikt att detta skulle vara den enda anledningen.   

Det faktum att det förekommer omrubriceringar i så stor del av åtalen om rån generellt 

beror sannolikt på BrB 8:5 st. 2, som stadgar att vid rånförfarande av mindre allvarlig art 

ska den tilltalade dömas för ”annat brott som förfarandet innefattar”, det vill säga ett 

tillgreppsbrott kombinerat med någon kriminaliserad form av hot eller våld. I annat fall 

kan omrubriceringarna också handla om att åklagaren enligt rättens bedömning endast 

lyckats bevisa den ena av dessa två delar, eller om skillnader i gradindelning, d.v.s. att 

åklagaren yrkat på grovt rån, men att rätten har kvalificerat brottet som rån av 

normalgraden.  

Att de manliga domarna i den aktuella perioden utnyttjat dessa tre möjligheter till 

mildrande omrubriceringar i betydligt högre grad än de kvinnliga domarna torde mot 

bakgrund av undersökningens resultat vara visat, men det krävs vidare studier för att ta 

reda på om detta är en generell trend i riket eller om korrelationen beror på andra variabler 

som min studie inte undersökt.  

10.4.5 Variationer på individnivå 

Slutligen undersöks i tabell 6 nedan de enskilda domarnas benägenhet att fälla generellt. 

För att undvika stora variationer som beror på ett litet urval redovisas den individuella 

statistiken (anonymiserad) för samtliga domare som hanterat fler än 25 åtalspunkter 

vardera inom ramen för arkivstudien. 

 

 

 

 

                                              

 
96 Odds ratio för manliga domare var 0,26906 (60/223) och för kvinnliga domare 0,14375 (23/160). 

Skillnaden mellan odds ratio beräknas genom division, d.v.s. (60/223)/(23/160) ≈ 1,87, se Field, 
Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics, s. 744 f. 
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Tabell 6. Generell fällandefrekvens på individnivå bland domare som behandlat fler 

än 25 åtalspunkter 

Domare Domarens kön Antal domar Antal friande Antal fällande Andel fällande 

1 Man 48 22 26 54,2 % 

2 Man 35 6 29 82,9 % 

3 Man 27 5 22 81,5 % 

4 Man 27 3 24 88,9 % 

5 Kvinna 47 3 44 93,6 % 

6 Kvinna 27 2 25 92,6 % 

7 Man 29 22 7 75,9 % 

8 Man 42 8 34 81,0 % 

9 Man 27 4 23 85,2 % 

Totalt bland dessa domare 309 60 249 80,6 % 

Totalt bland hela urvalet 1278 262 1016 79,5 % 

 

Det finns en rad problem ur metodhänsyn som gör det vanskligt att undersöka 

tingsrättsdomares enskilda benägenhet att fälla utifrån arkivstudiens upplägg. Att endast 

välja ut nio domare som utdömt mål inom ramen för studien ger upphov till bekymmer 

gällande både validitet och reliabilitet. 

Att istället redovisa resultat på individnivå för samtliga 153 domare som förekommit 

i undersökningen vore dock inte möjligt inom ramen för denna uppsats. Eftersom 

domarna till olika stor del behandlat mål gällande olika typer av brott blir det också 

svårare att uttala sig om olika trender. Resultaten från de domare som dömt i 25 eller fler 

åtalspunkter bör därför endast ses som en indikation på den spridning som förekommer 

bland fällandefrekvenser. 

Med detta sagt, går det alltjämt från resultaten ovan att ana att det förekommer en stor 

variation i fällandefrekvenserna mellan olika domare. Den domare som behandlat flest 

åtalspunkter inom ramen för studien har den lägsta fällandefrekvensen bland de nio 

domarna på 54,2 %. Som kontrast har domaren som avgjort näst flest åtalspunkter endast 

valt att fria vid 3 av de 47 åtalspunkter som behandlats, vilket innebär en fällandefrekvens 

på 93,6 %. Dessutom kan poängteras att de två kvinnor som förekommer i tabellen ovan 

också har de högsta generella fällandefrekvenserna, fastän skillnaden i fällandefrekvens 

generellt mellan könen som tidigare redovisats var oerhört liten. Trots de förbehåll som 
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konstaterats indikerar resultaten att olika domare har olika ingångsvärden eller metoder 

kopplat till bevisprövning i brottmål.  

11  Avslutande diskussion om de empiriska fynden 

11.1 Variablerna domarkön och brottstyp granskade var för sig 

Sammanfattningsvis kan arkivstudiens resultat sägas belysa ett antal tendenser som 

förekommit vid de undersökta målen. Angående typen av brott är det tydligt att 

fällandefrekvensen varierar mellan olika brottstyper, vilket sedan tidigare är belagt. Olika 

typer av brott kan vara olika enkla eller svåra att bevisa till följd av själva konstruktionen 

av brottsbestämmelsen eller till följd av att bevisinsamlingen ofta är omgärdad av olika 

nivåer av svårigheter. Följdaktligen kommer också olika andelar av åtalen att kunna leda 

till en fällande dom. Detta bör ses i relation till att åklagare kan vara olika benägna att 

väcka åtal beroende på om typen av gärning är särskilt eftersträvansvärd att beivra, om 

det finns svårbevisade element kopplat till de olika rekvisiten, eller om det är svårt att 

förutse huruvida bevisningen är tillräcklig för fällande dom – exempelvis till följd av ett 

oklart rättsläge. Variationer i fällandefrekvens mellan brottstyper torde alltså inte i sig 

indikera ett inkonsekvent bevisprövningsförfarande. 

Generellt uppmättes en fällandefrekvens på 64,4 % vid mål om våldtäkt i min 

arkivstudie, vilket kan jämföras med den senaste liknande studien som refererats från år 

2010, där motsvarande andel var 66 %.97 Den generella tendensen att fria i en högre andel 

av målen än vid slutet av 1900-talet och början av 2000-talet kan alltså antas ha hållit i 

sig. Sådana skillnader mellan olika studier över tid kan visserligen vara följden av olika 

tillvägagångssätt vid insamling och redovisning av datan, men kan trots detta sannolikt 

indikera antingen att åklagarkåren blivit mer benägen att väcka åtal om våldtäkt – även i 

mål där bevisläget är mer tvetydigt, eller att domstolarna succesivt intagit en mer 

restriktiv hållning vid prövning av bevisningen i sådana mål. De båda möjliga 

utvecklingarna behöver inte heller utesluta varandra. Stöd för den senare uppfattningen 

kan i viss mån sägas passa tidsmässigt med den förändring av praxis för värdering av 

stödbevisning som behandlats under rubrik 7.2 ovan. En sådan hållning från rättens sida 

                                              

 
97 Se vid not 78. 
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borde visserligen representeras även bland andra brottstyper som utgör utsagemål, 

exempelvis vid sexualbrott mot barn där fällandefrekvensen istället uppmättes till 78,7 %. 

Avseende sådana mål har dock åklagarkåren visat sig generellt än mer restriktiv vid 

väckande av åtal (se rubrik 9.3), vilket i så fall skulle förklara varför fällandefrekvenserna 

i dessa mål inte är lika låga som vid våldtäkt mot vuxna.  

En restriktiv bevisvärdering av utsagor, särskilt då de utgör den enda eller 

huvudsakliga bevisningen i ett mål, kan i sig vara förtjänstfull sett till det högt ställda 

beviskravet och de ändamål med bevisprövningen som redogjorts för. Att 

fällandefrekvenserna är så pass låga vid åtal om våldtäkt jämfört med andra typer av brott 

ter sig därför inte problematiskt. För att också upprätthålla en godtagbar nivå av 

objektivitet och konsekvens inom rättsväsendet i stort krävs dock att domstolarna i så stor 

utsträckning som möjligt redovisar hur de värderat de olika bevismedlen och vad som 

ligger bakom beslutet i fällande- och rubriceringsfrågorna. Om det råder osäkerhet kring 

huruvida det föreligger ett strikt krav på stödbevisning i utsagemål är risken att rätten gör 

bedömningen att det inte finns något skäl att värdera utsagorna nämnvärt – då bevisningen 

inte kan vara tillräcklig för en fällande dom. På så sätt kan i prakitken den fria 

bevisprövningen sättas ur spel utan att lagstiftaren gett utrymme för detta. 

Vad gäller könet på juristdomaren tycks benägenheten att döma oerhört likartad, både 

sett till samtliga undersökta brottsbestämmelser som inom de olika specifika 

brottstyperna. Vid en närmare undersökning av de uppmätta fällandefrekvenserna vid 

specifikt åtalspunkter om våldtäkt, kan dessa närmare jämföras med de resultat som 

nämnts från Christian Diesens projekt. Däri redovisades som nämnts att kvinnliga domare 

valde fällande dom i 76 % av målen medan andelen för manliga domare var 86 %. Även 

i den arkivstudie som jag företagit var resultatet att kvinnorna dömde i en lägre andel av 

målen, dock endast med en skillnad på 3,7 procentenheter. Även om den företagna 

arkivstudiens resultat på att kvinnliga domare är något mindre benägna att fälla vid mål 

om våldtäkt och istället hårdare vid bedömning av medhjälp- eller försök till brott, var 

skillnaderna mellan könen så pass små att de ligger inom marginalen för slumpartad 

varians. Mot den bakgrunden finns det inte utifrån denna studie stöd för den slutsats som 

Diesen dragit gällande skillnader i fällandebenägenhet mellan könen till följd av olika 

nivåer av bevisteoretisk kompetens. 
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11.2 Variablerna domarkön och brottstyp i kombination 

Trots att det inte från studien avspeglas några större tendenser avseende de oberoende 

variablerna sedda isolerat, blir bilden till viss del en annan då de granskas tillsammans. 

En påtaglig variation sett till domarens kön vid de tingsrätter som undersöktes i perioden 

avsåg benägenheten att välja en annan brottsrubricering än den som åklagaren yrkat på 

vid mål om rån, där mildrande omrubriceringar var mycket vanligare om juristdomaren 

var en man än en kvinna. Skillanden var också statistiskt säkerställd. En framtida studie 

av hur dessa möjligheter används av rätten vore önskvärd för att undersöka om en sådan 

tendens kan påvisas även på basis av ett större underlag och sett över en längre tidsperiod. 

En möjlig förklaring till trenden skulle kunna vara att vissa domare använder sig av 

möjligheten till en mildrande omrubricering i mål där andra domare skulle dra slutsatsen 

att bevisningen inte är tillräcklig för en fällande dom över huvud taget. Variationen skulle 

mot den bakgrunden kunna peka på att det förekommer skillnader inom 

bevisprövningsförfarandet som inte är motiverade. Det går inte från den företagna studien 

att uttala sig om huruvida någon enskild domare, oavsett kön, gjort en omrubricering då 

bevisningen i ett enskilt mål istället talade för en friande dom eller en fällande dom i 

enlighet med åtalet, men det faktum att möjligheten till omrubricering utnyttjas i så 

varierande grad för manliga och kvinnliga domare talar för att olika domare har olika 

utgångspunkter vid bevisprövningen – vilket i sig är grund för oro.  

Anledningen till att just manliga domare var överrepresenterade vid omrubriceringar i 

mål om rån är svår att uttala sig om. Tendensen skulle kunna vara en följd av att det finns 

en skillnad i bevisprövningsmetoden för domare av olika kön, eller att domare av olika 

kön har uppfattat innebörden av BrB 8:5 st. 2 på olika sätt. Eftersom det saknas statistiskt 

säkerställda belägg gällande omrubriceringar av övriga brottstyper så finns det skäl att 

vara försiktig inför att dra långtgående slutsatser. Varför det skulle finnas en koppling 

mellan just domarens kön och dennes benägenhet att omrubricera mål om specifikt rån 

ter sig svårförklarligt. 

Skillnaden skulle alternativt kunna indikera att själva bevisprövningen lämnar 

utrymme för så pass skilda bedömningar att domarens egna uppfattningar får en stor 

påverkan på rubriceringsfrågan. I så fall skulle det kunna sägas att det beror på slumpen 

att just de manliga domarna var överrepresenterade för omrubriceringar i dessa mål, och 



 

52 

 

att det vid en studie av en annan tidsperiod eller andra tingsrätter skulle uppmätas andra 

tendenser. Dessa frågor kräver fler och större undersökningar för att kunna besvaras. 

11.3 Den individuella domaren 

Avslutningsvis kan sägas att fällandefrekvensen tycks variera relativt kraftigt mellan 

olika enskilda domare, vilket också skulle kunna peka på att bevisprövningsförfarandets 

struktur tillåter, eller i viss uppmuntrar till, subjektiva bedömningar där den enskilde 

juristdomarens egen världsbild och attityder har en betydande påverkan på bedömningen 

i skuldfrågan i ett enskilt fall. Till följd av begränsningar i studiens utformning går det 

dock inte att konstatera om de variationer som redovisats skulle kvarstå vid en mer 

ingående prövning eller hur pass omfattande de kan antas vara.  

Att metoder och tillämpning inom bevisprövningen varierar mellan olika domare 

styrks dock av flertalet refererade studier under rubrik 9.3. Sammantaget tyder studierna 

på att det saknas konsekvent tillämpade metoder för prövning av bevisning i flera typer 

av sexualbrottsmål, särskilt i utsagemål, att domstolen inte alltid förtäljer hur eller om de 

värderat samtliga bevismedel, att kravet på stödbevisning, åtminstone i kölvattnet av NJA 

2005 s. 712, gett upphov till en inkonsekvent tillämpning vid prövning av stödbevisning 

och att domskälen i vissa typer av mål tycks utgöra en typ av ”efter-rationalisering”, där 

domstolen först bestämmer sig för skuld- och rubriceringsfrågorna och därefter författar 

domskäl som ska kunna rättfärdiga ställningstagandet.  

Studierna ligger dessutom i linje med den refererade datan kring ändringsfrekvenser i 

hovrätt och vad som kunnat konstateras i del II av denna uppsats kring rättsregleringens 

utforming och ett antal mål avgjorda av HD. Dessa omständigheter skulle kunna utgöra 

en förklaring för att de individuella fällandefrekvenserna varierat relativt kraftigt inom 

ramen för arkivstudien. 

Mot den bakgrunden är det motiverat för HD att söka normbinda bevisprövningen för 

att kunna skapa en större enlighet över de olika domstolarna. Som tidigare nämnts bör 

detta i min mening ske genom att formulera metodanvisningar som syftar till att minska 

påverkan av domarnas subjektiva uppfattningar. Även gällande trovärdighets- och 

tillförlitlighetsbedömningarna finns det skäl för HD att klargöra i vilken utsträckning 

dessa bör ligga till grund för domstolarnas beslut och hur prövningen bör gå till. Ett 

mindre fokus på personernas trovärdighet till fördel för en stringent metod för värdering 
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av utsagornas tillförlitlighet vore påkallat. En sådan metod måste dessutom givetvis ligga 

i linje med relevanta rön från juridikens hjälpvetenskaper. 

Sammanfattningsvis kan anföras att ett system med fri bevisprövning, där rätten får 

såväl möjligheten att bilda sig en uppfattning utifrån alla relevanta bevismedel som 

skyldigheten att grunda denna uppfattning på objektivt godtagbara resonemang, är en 

förutsättning för att kunna fatta rättvisa och materiellt riktiga beslut i varje enskilt fall. 

Som sägs i förarbetena får det inte avsiktligt skiljas mellan vad som är sant och vad som 

kan bevisas, utan i så hög grad som möjligt ska dessa två områden överlappa. Den legala 

bevisteorin är på så vis överspelad. För att säkerställa att rättsväsendet på en strukturell 

nivå faktiskt utför sin uppgift att besluta objektivt och konsekvent krävs dock 

metodanvisningar från HD, transparens i domskälen och kontrollmekanismer i form av 

möjligheten till överklagande och resning samt granskande från såväl utomstående 

myndigheter som omvärlden i övrigt.  



 

54 

 

Källförteckning 

Offentligt tryck 

Proposition 1975/76:209, om ändring i Regeringsformen 

Proposition 1986/87:89, Ett reformerat tingsrättsförfarande 

SOU 1926:32, Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets 

ombildning 

SOU 1938:44, Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk 

SOU 2005:56, Det blågula huset – strukturell diskriminering i Sverige 

SOU 2006:30, Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och 

religiösa minoriteter inom rättssystemet 

SOU 2017:7, Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål: en 

bättre hantering av stora mål 

JK, Felaktigt dömda: rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt, 2006 

Svea Hovrätt, Undersökning av ändringsfrekvensen i brottmål i Svea hovrätt under 

perioden 1 januari – 30 april 2015, 21/9 2015 (15/5 2019), http://www.svea.se/om-svea-

hovratt/dokument-av-allmant-intresse/dokument/ 

Åklagarmyndigheten, Brott mot barn – Åklagarens barnhandbok, 28/2 2019 (30/5 2019), 

http://www.aklagare.se/om-oss/dokument/handbocker 

Litteratur 

Andersson, S., Rättsdogmatisk metod och bevisvärdering. I: Andersson, S., Lainpelto, K. 

(red.), Festskrift till Christian Diesen, Norstedts Juridik 2014 

Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 1 uppl., Liber 2005 

Dahlman, C., Beviskraft: metod för bevisvärdering i brottmål, Norstedts Juridik 2018 

Diesen, C., Bevisprövning i brottmål, Juristförlaget 1994 

Diesen, C., Lekmän som domare, Juristförlaget 1996 

Diesen C, Lernestedt C, Lindholm T, & Pettersson T., Likhet inför lagen, Natur och kultur 

2005 

Diesen, C., Diesen, E, Övergrepp mot kvinnor och barn – den rättsliga hanteringen, 2 

uppl., Norstedts Juridik, 2013 



 

55 

 

Ekelöf, P.O., Edelstam, H., Heuman, L., Rättegång: fjärde häftet, 7 uppl., Norstedt 2009 

Ekelöf, P.O., Edelstam, H., Pauli, M., Rättegång: femte häftet, 8 uppl., Norstedt 2011 

Field, A., Discovering statistics using SPSS: and sex and drugs and rock ’n’ roll, 3 uppl., 

SAGE 2009 

Lainpelto, K., Stödbevisning i brottmål, Jure 2012 

Lindell, B., Sakfrågor och rättsfrågor: en studie av gränser, skillnader och förhållanden 

mellan faktum och rätt, Iustus 1987 

Lindell, B. (red.), Eklund, H., Asp, P., Andersson, T., Straffprocessen, Iustus 2005 

Nääv, M., Zamboni, M., Juridisk metodlära, 2 uppl., Studentlitteratur 2018 

Schelin, L., Bevisvärdering av utsagor i brottmål, Norstedts juridik 2007 

Sutorius, H., Bevisprövning vid sexualbrott, 2 uppl., Norstedts Juridik 2014 

Victor, D., Några tankar om utformningen av gärningsbeskrivningar. I: 35 års 

utredande: en vänbok till Erland Aspelin, Departementens utredningsavdelning 1996 

Westberg, P., Peter Westberg. I: Rättssäkerheten i brottmål – ifrågasatt av 

Justitiekanslern, Lunds domarakademi 2007 

Tidskrifter 

Dahlman, C., Korths-Aspegren, A., Varför är bevisning som uppfyller beviskravet i 

våldtäktsmål inte tillräcklig i mål om olaga hot?, SvJT 2018 s. 327-341. 

Ehrnberg, E., Magnusson, M., Landström, S., Prosecution of Child Sexual Abuse Cases 

Involving Preschool-Aged Children: A Study of Swedish Cases from 2010 to 2014, 

Journal of Child Sexual Abuse 27:7, s. 832-851 

Gräns, M., Om hjälpvetenskapernas betydelse för rättstillämpningen och 

rättsvetenskapen, JT 2006/07 s. 782–792 

Gregow, T., Några synpunkter på frågan om bevisprövning och bevisvärdering i mål om 

sexuella övergrepp mot barn, SvJT 1996 s. 509–523 

Heuman, L., Hjälpvetenskapernas betydelse för rättstillämpningen och rättsvetenskapen, 

JT 2005/06, s. 768–789 

Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 1–10 

Lehrberg, B., Rättsvetenskap i praktikens tjänst?, SvJT 1991, s. 753–768 



 

56 

 

Lindell, B., Det svåra lyftet – bevisbörda och beviskrav på skivstången, SvJT 2007 s. 

341–366 

Mellqvist, M., Om tro, tyckande och vetande – Högsta Domstolens värdering av utsagor, 

SvJT 2013 s. 753–778. 

Mellqvist, M., Rättens gång – Vad är meningen?, SvJT 2016 s. 253–290 

Pettersson, M., Trovärdighetens dimensioner, TfR 2017, s. 3–27 

Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005, s. 648–656  

Rättsfall 

NJA 1980 s. 725 

NJA 1986 s. 489 

NJA 1991 s. 83 

NJA 1993 s. 68 

NJA 1994 s. 268 

NJA 1998 s. 204 

NJA 2005 s. 712 

NJA 2009 s. 447 I och II 

NJA 2010 s. 671 

NJA 2015 s. 702 

NJA 2017 s. 316 

RH 1994:2 

 


