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I somligas ögon kommer han alltid vara skyldig. Hovrättens friande dom ändrar 

inte på den saken. Rättsväsendets upprättelse ställer inte allt till rätta. Stigmat 

kommer han till viss del få leva vidare med; för en del kommer han alltid vara 

våldtäktsman. Ingen rök utan eld så att säga. Hur familj och vänner kommer ta 

emot hovrättens besked vet han ännu inte. Kanske fortsätter de vända honom 

ryggen. Bevisa sin oskuld kan han ju inte. Som förr blir det i alla fall inte. Sju år 

som aldrig kommer i retur. Ändå kunde det ha varit värre. Han kunde ha varit kvar 

bakom murarna och den rakbladsvassa taggtråden. Skadestånd får han också. 

Några miljoner blir det nog. Bättre än ingenting är det förstås. Nu kan han 

åtminstone ta igen de uteblivna årliga medelhavsresorna. Kanske är det lika bra att 

bosätta sig i utlandet permanent. Tanken har i vart fall slagit honom. Hemstaden 

kan han ju ändå inte återvända till. 
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Om bara någon var beredd att tro henne. Någon med makten att spärra in det där 

monstret. Hon klarar knappt av att tänka på den där gången, ändå gör hon det hela 

tiden. Ut går hon inte längre. Hon som tidigare var så utåtriktad och alltid var den 

i tjejgänget som tog initiativet till en utekväll. Bara att ta sig till butiken på hörnet 

är en prövning nu. Rädslan att springa på honom igen finns där ännu fem år senare. 

Jobbat har hon inte gjort sedan dess. Studierna hoppade hon av. En dag skulle hon 

jobba på bank. Värst skaver ändå minnena från rättegången. Känslan av att inte bli 

trodd. Och när hon fick det svart på vitt i domen. Att han inte skulle hållas ansvarig 

för det han gjort mot henne, blotta tanken var för henne helt otänkbar. Hon visste 

ju vad han gjort mot henne. Domen som skulle bli ett avslut, hennes väg ur det 

inträffade och samtidigt början på en nystart. Släppas skulle han förstås till slut, 

men den dagen den sorgen brukade hon tänka. Till dess skulle hon åtminstone få 

ett fönster under vilket hon kunde påbörja resan tillbaka till livet som var. 

Vetskapen om att han satt inne skulle göra henne trygg och beslutsam på den 

färden. Fönstret öppnades aldrig. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Allt färre åtal för våldtäkt leder till fällande dom. Det var resultatet av den 

granskning som BRÅ nyligen lade fram för den senaste tioårsperioden.1 Hur den 

ökade diskrepansen mellan antalet åtal och antalet fällande domar ska förklaras är 

inte helt självklart. En enligt BRÅ särskilt tänkbar förklaring till utvecklingen 

skulle dock vara att Högsta domstolen genom ett antal avgöranden kommit att 

skärpa beviskravet i dessa mål.2 Avgörandena som BRÅ har i åtanke är från 

perioden mellan åren 2005 och 2010 och kan således sättas i tydligt tidsmässigt 

samband med resultatet av granskningen. Även avgörandenas materiella innebörd 

ger stöd för BRÅ:s hypotes – åtminstone om man ska tro domstolarnas tolkning 

av dem. Hur avgörandena ska tolkas är förvisso omdiskuterat, men bland 

underrätterna är en utbredd uppfattning att det i dessa mål numera inte är möjligt 

att fälla någon till ansvar enbart med stöd av målsägandeutsagan utan att det krävs 

så kallad stödbevisning. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet.3 

Genom att uppställa ett krav på bevisningens beskaffenhet och undandra fall där 

sådan bevisning inte föreligger från prövning skulle Högsta domstolen alltså ha 

skärpt beviskravet och därigenom stärkt rättssäkerheten. Samtidigt rullas nyheten 

att Högsta domstolen har beviljat resning i ett våldtäktsmål ut.4 Vilken bevisning 

som i förening med målsägandens uppgifter resulterade i fällande dom såväl i 

tingsrätten som hovrätten? Stödbevisning i form av indirekta vittnesuppgifter 

avseende målsägandens beteende efter det påstått inträffade. Det förkastar inte 

BRÅ:s antagande – avgörandena och sättet de i stor utsträckning kommit att tolkas 

på kan naturligtvis ha skärpt beviskravet i förhållande till vad som tidigare var 

fallet – men det antyder likväl att stödbevismodellen i sig rymmer vissa brister ur 

rättssäkerhetssynpunkt. Samtidigt är trycket att åstadkomma fler lagföringar stort. 

Så hur förhåller det sig egentligen? Hur väl svarar stödbevismodellen mot 

                                                           
1 Nordén s. 24 f. 
2 A. a. s. 25. 
3 Lainpelto s. 184 och 276. 
4 Bellman & Wahlberg (2016). 
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bakomliggande straffprocessuella intressen? Och hur bör formerna för 

bevisprövningen i våldtäktsmål optimalt sett utformas med avseende på nämnda 

intressen? 

Syftet med den här framställningen är att med utgångspunkt i nämnda 

stödbevismodell utreda huruvida det de lege ferenda bör vara möjligt att meddela 

fällande dom i våldtäktsmål enbart med stöd av målsägandeutsagan. 

 

1.2 Framställningens ram 

Framställningen inriktas som framgått mot våldtäktsbrott.5 Att framställningen 

avgränsas till våldtäktsbrott och inte till att avse exempelvis sexualbrott i vid 

mening sammanhänger med ett antal olika förhållanden. För det första är det här 

en bevisrättslig framställning. Sexualbrott är en heterogen och därmed något 

otymplig målkategori ur bevissynpunkt. Våldtäktsbrottet kännetecknas, på ett sätt 

som inte gäller alla sexualbrott, till sin natur av att ord står mot ord (jfr till exempel 

med koppleri, 6 kap. 12 § BrB). Det innebär alldeles särskilda utmaningar för 

bevisprövningen.  

Det innebär emellertid inte att det i bevishänseende helt saknas beröringspunkter 

mellan olika sexualbrott, tvärtom. Ord mot ord-situationer är givetvis vanligt 

förekommande även vid fall av till exempel påstått sexuellt ofredande eller påstått 

sexuellt tvång. Detsamma kan konstateras i fråga om en rad brott utan sexuell 

prägel, såsom misshandel, olaga hot och olaga tvång. Utan att hemfalla till ett mer 

djuplodande resonemang på temat brottslighetskonkurrens kan för det andra dock 

                                                           
5 Våldtäkt regleras i två bestämmelser i BrB. I 6 kap. 4 § regleras våldtäkt mot den som är under 15 år (se 

dock andra stycket om gärning mot den som fyllt 15 men inte 18 år och där det föreligger någon form av 

beroendeförhållande mellan målsäganden och den tilltalade), det vill säga han eller hon som i lagens mening 

är ett barn, och i 6 kap. 1 § avses våldtäkt mot den som är 15 år eller äldre. Ur bevissynpunkt föreligger det 

en inte oväsentlig skillnad mellan dessa båda brott i det att ett samtycke från den som ännu inte fyllt 15 år 

inte är ansvarsfrihetsgrundande (jfr med vad som annars är fallet i enlighet med 24 kap. 9 § BrB). Därmed 

aktualiseras inte delbevistemat att samlaget eller det därmed jämförliga sexuella umgänget inte var frivilligt 

från målsägandens sida (jfr avsnitt 3.2 nedan). Däremot tar det inte sällan lång tid innan brottslighet av det 

slag som 6 kap. 4 § tar sikte på uppdagas. Det kan i sin tur medföra betydande svårigheter att dokumentera 

det påstått inträffade, vilket i sin tur öppnar upp för att ord kan komma att stå mot ord i fråga om det påstått 

inträffade verkligen har inträffat. Eftersom det är just bevisläget – att ord står mot ord – som är av betydelse 

för den här framställningen kommer det därmed inte göras någon distinktion i fråga om formerna för brottet 

i övrigt. Det är således irrelevant om det är brott enligt 6 kap. 1 § eller 6 kap. 4 §. Likaledes är det utan 

betydelse vilket stycke den påstådda gärningen subsumeras under i 6 kap. 1 §. 
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konstateras att våldtäkt är det mest kvalificerade sexualbrottet och konsumerar dels 

flera av de andra brott i 6 kap. BrB som ur bevissynpunkt inte sällan uppvisar 

nämnda likheter med de vid våldtäktsbrottslighet ofta rådande förhållandena (jfr 

avsnitt 3.2 nedan),6 dels andra straffbud vilka subsumeras under bestämmelsen. 

Sålunda utgör exempelvis misshandel (3 kap. 5 § BrB) ett rekvisit i 6 kap. 1 § 1 st. 

BrB.7 Under förutsättning att de olika gärningarna bildar en gärningsenhet, det vill 

säga att de något förenklat begåtts genom samma händelseförlopp mot samma 

målsägande, blir det med andra ord aktuellt att endast döma för våldtäkt trots att 

gärningen i sig faller inom tillämpningsområdet för andra bestämmelser också.8  

Vidare ska tilläggas att det genom lagstiftningsreformer på senare år i svensk 

rätt har skett en betydande utvidgning av våldtäktsbegreppets betydelseområde. På 

så sätt har fler gärningar kommit att träffas av begreppet. Till stor det har detta 

skett genom en rad – för att begagna Asps terminologi – ”upprubriceringar” av 

gärningar.9 Genom 2005 års reform kom till exempel vissa gärningar vilka tidigare 

har varit att betrakta som sexuellt utnyttjande enligt 6 kap. 3 § BrB att underställas 

bestämmelsen i 6 kap. 1 § 2 st.10 Det som kan skönjas är alltså en utveckling mot 

en ordning där våldtäkt blir det alltmer dominerande sexualbrottet, något som i sig 

medför att det är särskilt relevant att behandla just detta brott inom ramen för den 

här framställningen. 

För det tredje är sexualbrott i allmänhet men våldtäktsbrott i synnerhet brott med 

långtgående konsekvenser för de inblandade. Att få sin sexualitet kränkt är en av 

de grövsta kränkningar en person kan utsättas för och medför inte sällan ett 

livslångt lidande. Samtidigt – och just därför – är redan misstanken om att någon 

förövat en våldtäkt inte sällan förknippad med en omfattande stigmatisering för 

den som misstänks. Få brott – om något – väcker sådan avsky bland allmänheten 

och våldtäktsmål får ofta stor uppmärksamhet i media. Våldtäktsdebatten tar 

vidare stort utrymme i den kriminalpolitiska debatten. 

                                                           
6 Att våldtäkt är en kvalificerad form av sexuellt tvång följer till exempel redan av ordalydelsen i 6 kap. 2 

§ 1 st. BrB, som stadgar att bestämmelsen är tillämplig i annat fall än som avses i 6 kap. 1 § 1 st. BrB. 
7 Asp m.fl. s. 524. 
8 Jfr a. a. s. 515 f. 
9 Asp s. 68. 
10 Prop 2004/05:45 s. 47. 
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Sist men definitivt inte minst har, för det fjärde, bevisprövningen i våldtäktsmål 

alltså varit föremål för Högsta domstolens prövning ett inte obetydligt antal gånger 

de senaste decennierna. Som redan inledningsvis framgick är resultatet alltså att 

det – åtminstone sedan underrätterna kommit att tolka Högsta domstolens 

avgöranden – har skett en specifik regelbildning avseende bevisprövningen i dessa 

mål. 

Den förhållandevis snäva avgränsningen innebär emellertid inte att 

framställningen saknar principiellt intresse. Tvärtom torde flertalet resonemang 

vara mer eller mindre direkt överförbara till ord mot ord-situationer i brottmål 

överlag. Vid sidan av de specifika brott som redan nämnts som exempel på sådan 

brottslighet där ord inte sällan står mot ord kan sådana generaliseringar tänkas vara 

särskilt aktuella beträffande brott i nära relationer, en brottskategori som uppvisar 

stora likheter med våldtäktsbrottslighet så till vida att den inte sällan är 

undandragen insyn (jfr avsnitt 3.2 nedan). Det gäller inte minst i fråga om sådan 

upprepad brottslighet där bevisning i form av till exempel fysiska skador till följd 

av misshandel kan vara svår att dokumentera och knyta till specifika 

gärningstillfällen på grund av det i tiden utsträckta händelseförloppet (låt vara att 

åklagarna har givits en viss bevislättnad i sådana mål).11 

 

1.3 Något om metodologin 

Framställningens tyngdpunkt ligger på utredningen de lege ferenda och frågan hur 

formerna för bevisprövningen i våldtäktsmål optimalt sett bör utformas. Mot den 

bakgrunden kommer i huvudsak en rättspolitisk metod att tillämpas där 

diskussionen förs mot beaktande av de bakomliggande straffprocessuella ändamål 

som frågan aktualiserar. Den nuvarande ordningen och dess förenlighet med 

nämnda ändamål utgör dock ett viktigt diskussionsunderlag till frågan. Som vän 

av ordning förmodligen redan har konstaterat är det visserligen fullt möjligt att 

uppfylla syftet med det här arbetet utan att ta i beaktande nuvarande ordning; det 

är möjligt att helt förutsättningslöst, på blott rättspolitisk grund, utreda huruvida 

                                                           
11 Se bland annat NJA 1992 s. 466. 
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det bör vara möjligt att meddela fällande dom i våldtäktsmål enbart med stöd av 

målsägandeutsagan. Som ska framgå är bevisprövningen teoretiskt sett emellertid 

allt annat än förutsättningslös, i synnerhet inom ramen för den målkategori som 

här aktualiseras. Sålunda finns det en rad normer som diskussionen måste förhållas 

till, något som motiverar varför framställningen tar sin utgångspunkt i den 

nuvarande ordningen och inte i en förutsättningslös diskussion. Dessa normer, som 

inkluderar bland annat stödbeviskonstruktionen, lokaliseras genom att gällande 

rätt studeras och fastställs enligt gängse rättsdogmatisk metod. 

Det ska i sammanhanget noteras att bevisrättens förhållande till den 

rättsdogmatiska metoden inte är helt okomplicerat. Bevisrätten skiljer sig nämligen 

från många andra rättsområden i det avseendet att den till stor del har lämnats 

oreglerad. Ur rättskällesynpunkt skulle det kunna hävdas att den är ”baktung” på 

det sättet att en betydande del av rättskällematerialet utgörs av teoribildning i 

doktrin. Bevisprövningen i här aktuella mål utgör emellertid till viss del ett 

undantag från detta genom den rättsbildning som har skett i praxis. Därtill kommer 

att det vid bevisprövningen i brottmål, till skillnad från vad som i stor utsträckning 

är fallet i dispositiva tvistemål, finns fastlagda principer och normer som sätter 

ramar för bevisprövningen såvitt avser bland annat bevisbördans placering och 

beviskravet (se avsnitt 4.2.2 nedan). I det avseendet antar bevisprövningen i 

våldtäktsmål till inte obetydliga delar formen av rättstillämpning i konventionell 

mening. Med det sagt torde det, bevisrättens särprägel till trots, också vara riktigt 

att tala om gällande rätt på området. 

Ett moment i bevisprövningen som har lämnats särskilt oreglerat är 

bevisvärderingen.12 Även bevisvärderingen har sin rättsliga bas (se avsnitt 4.2.1 

nedan), men att från den härleda några konkreta regler låter sig, som ska framgå, 

knappast göras. En konsekvens av avsaknaden av legala bevisregler är att 

domstolar, åklagare och försvarare i sina respektive bevisvärderande verksamheter 

tvingas till överväganden av annan natur än den juridiska. Sålunda är den som 

ställs inför uppgiften att bedöma tillförlitligheten i en utsaga svårligen särskilt 

behjälpt av sina juridiska färdigheter. Någonstans i slutändan sker det en subjektiv 

                                                           
12 Ekelöf m.fl. (2009) s. 160. 
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bedömning grundad på erfarenhetssatser och andra utomrättsliga faktorer, varför 

det också är tveksamt om bevisvärdering kan betraktas som rättstillämpning.13 Det 

är i samband med nämnda subjektiva bedömning som bevisvärderingen tangerar 

områdena för andra vetenskaper, främst beteendevetenskap och psykologi.14 Till 

den del bevisprövningens bevisvärderande moment avhandlas (se särskilt avsnitt 

6) förekommer således vissa inslag av rättspsykologisk art. 

 

1.4 Den fortsatta framställningen 

Framställningen består, utöver detta inledande avsnitt, av sex delar. Avsnitt två 

behandlar straffprocessens funktion och de intressen som straffprocessuella 

överväganden aktualiserar. I avsnitt tre redogörs för bevisprövningens förhållande 

till sanningsbegreppet och vad det får för konsekvenser för bevisprövning – inte 

minst i fråga om ord mot ord-situationer. Ramarna för bevisprövningen i brottmål 

liksom den rättsbildning som har kommit att ske på det här aktuella området 

behandlas i avsnitt fyra. Under avsnitt fem och sex analyseras och diskuteras 

nämnda rättsbildning i ljuset av straffprocessens bakomliggande intressen. Vidare 

diskuteras hur bevisprövningen bäst utformas för att tillgodose nämnda intressen, 

vilka krav det ställer på rättstillämpningen samt hur dessa kan garanteras. 

Framställningen avrundas med en uppsamlande och framåtblickande diskussion i 

avsnitt sju. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Jfr Axberger m.fl. s. 470 och Lainpelto s. 18. 
14 Ekelöf m.fl. (2009) s. 160. 
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2. Straffprocessen – ändamål och skyddsintresse 

2.1 Den effektiva brottsbekämpningen – straffprocessen som straffrättens 

katalysator 

I BrB och inom specialstraffrätten finns en mängd straffbud. Genom dessa har 

lagstiftaren avsett att skydda olika värden. De värden som skyddas varierar; det 

kan vara statliga eller ekonomiska värden, men också moraliska och sociala.15 

Gemensamt för alla, i vart fall motiverade, straffbud är emellertid att de syftar till 

att förebygga att enskilda vidtar handlingar vilka är oönskade mot beaktande av 

nämnda värden. 

Genom kriminaliseringen manifesterar lagstiftaren samhällets avståndstagande 

från ett specifikt handlande, som anses behöva bekämpas. Straffrätten som system 

betraktat avser alltså att förhindra sådant oönskat handlande i stort. För att det 

syftet ska kunna uppnås krävs dock att systemet har en handlingsdirigerande effekt 

på dem som lyder under lagen.16 Vilken form effekten främst antar är omstritt. Två 

huvudriktningar kan identifieras i diskursen. Den ena menar att det som får 

personer i gemen att avhålla sig från brottslighet är rädslan att åläggas sanktioner. 

Den andra, företrädd av bland annat Ekelöf, medger visserligen i någon grad 

avskräckning som förklaring eller skäl till laglydnad, men menar samtidigt att det 

effektivaste och långsiktigt mest hållbara sättet för att uppnå detta är genom att 

invånarna känner sig skyldiga att följa lagens ord. Systemets handlingsdirigerande 

funktion skulle med andra ord främst bestå i moralbildning.17 

Som Lindblom framhåller kan effekten av den handlingsdirigerande funktionen 

– vilken form den än antar – ifrågasättas.18 Att en inte obetydlig andel av 

befolkningen trots allt väljer att bryta mot existerande straffbud är, om något, bevis 

på det. Samtidigt kan den handlingsdirigerande funktionen inte helt avfärdas, något 

som blir tydligt om man betänker ett system utan straffrättsliga regler. De exakta 

konsekvenserna av en sådan ordning är naturligtvis svåra att överblicka. Likväl 

                                                           
15 Gräns (2002) s. 49. 
16 Lindblom s. 242 f. 
17 Ekelöf & Edelstam s. 13 f. 
18 Lindblom s. 243. 
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ligger det åtminstone i farans riktning att fler skulle tillskansa sig fördelar och 

tillgodose sina intressen genom oönskat handlande, något som i förlängningen 

skulle leda till samhällets uppluckring. Det straffrättsliga systemet är i det 

avseendet ett verktyg med vilket den sociala kontrollen upprätthålls på ett givet 

territorium.19 

Kontrollen över territorier utövas (med vissa få undantag) av stater som alltså 

bildar den aktörskategori som i första hand har ett intresse av att lag och ordning 

upprätthålls (förutsatt att statsmakten inte förtrycker sin befolkning har, i 

förlängningen, naturligtvis även statens invånare samma intresse). För att 

kontrollen ska kunna upprätthållas krävs det emellertid att överträdelser av 

straffbuden åtminstone i någon grad beivras genom lagföring. Först när så sker 

inträder systemets handlingsdirigerande funktion, något som blir särskilt tydligt 

om man beaktar avskräckning som skäl för laglydnad. För att hotet om påföljd ska 

framstå som trovärdigt och leda till avhållande från brottslighet krävs det att 

personer rent faktiskt lagförs och åläggs sanktioner. Det är däremot inte 

nödvändigt att hotets förverkligandegrad är absolut; det räcker att hotet om påföljd 

kan verkställas så pass ofta att det praktiskt sett framstår som just trovärdigt.20 

När det kommer till att kunna lagföra överträdelser – och därigenom verka just 

handlingsdirigerande för att preventivt avstyra oönskat handlande – är straffbuden 

i sig emellertid tämligen uddlösa verktyg.21 För att straffbuden även i praktiken 

ska ges någon handlingsdirigerande effekt krävs det att straffrätten kompletteras 

med ett verkställande system. Det är mot den bakgrunden straffprocessens roll och 

funktion måste ses. Genom att tillhandahålla förfaranden som möjliggör för 

rättsväsendet att utreda och lagföra personer som har begått brott ges straffbuden 

genomslag i praktiken och statens brottsbekämpande intresse kan upprätthållas. 

Först när sådana förfaranden finns på plats och är tillräckligt effektiva är hotet om 

påföljd reellt och straffets handlingsdirigerande funktion kan realiseras.22 

                                                           
19 Jfr Ekelöf & Edelstam s. 17. 
20 Asp m.fl. s. 48. 
21 Jfr Lindblom 2004 s. 243. 
22 Gräns (2002) s. 50 f. 
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Det är genom en effektiv utrednings- och lagföringsapparat som straffbuden ges 

genomslag i praktiken och kriminaliteten kan motarbetas. Straffprocessen måste 

således vara tillräckligt effektiv i alla sina delar; det är inte tillräckligt att 

utredningsarbetet under förundersökningen är effektivt, även den efterföljande 

processen inför domstol måste (för de fall åtal väcks) vara så pass effektiv att 

faktiskt skyldiga personer kan fällas till ansvar i tillräcklig utsträckning.23 Det i sin 

tur får betydelse för bevisprövningen, något som kommer att behandlas nedan 

under avsnitt 3. Den effektiva utrednings- och lagföringsapparaten är emellertid 

inte helt oproblematisk. Innan framställningen hemfaller till att specifikt avse 

bevisfrågor ska således riskerna med en effektiv utrednings- och lagföringsapparat 

belysas. 

 

2.2 Om rättsskyddet för den enskilde 

Som framgått ovan är det ur statens perspektiv inte nödvändigt att alla begångna 

brott leder till att någon hålls straffrättsligt ansvarig; kriminaliseringens 

handlingsdirigerande funktion uppnås redan på ett tidigare stadium. Även för att 

kunna uppnå denna lägre andel lagföringar krävs dock att staten, genom främst 

polis och åklagare, kan vidta i vissa fall mycket ingripande åtgärder. Sålunda 

fordras det till exempel befogenheter att kunna vidta tvångsåtgärder mot enskilda. 

De straffprocessuella tvångsmedel som står till rättsväsendets förfogande under 

vissa givna omständigheter – till exempel en tillräcklig grad av misstanke – är 

förmodligen det tydligaste exemplet på det. Genom att tillgripa exempelvis tvång 

möjliggör staten ett effektivare brottsuppklarande och brottsbekämpande arbete, 

men det ingrepp som straffprocessen i det avseendet innebär i den enskildes frihet 

ställer samtidigt krav på den enskildes rättsskydd. 

I enlighet med oskyldighetspresumtionen i artikel 6.2 EKMR ska den misstänkte 

och senare eventuellt (efter åtals väckande) tilltalade betraktas som oskyldig fram 

till dess att motsatsen är fastslagen genom en lagakraftvunnen dom. Denna, 

                                                           
23 A. a. s. 51. 
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numera i lag24 reglerade, rätt innebär med andra ord att den som är föremål för 

utredning och domstolsprövning inte bara kan vara oskyldig, utan formellt sett 

även ska betraktas som oskyldig under hela förfarandet. Mot beaktande av det 

rättsskydd som en oskyldig person kan förvänta sig ställs det således stora krav på 

formerna för hela brottmålsprocessen, såväl förundersökningen som 

domstolsförfarandet.25 Risken är annars att utrednings- och lagföringsapparaten – 

i den brottsbekämpande andan – drivs med en sådan effektivitet att oskyldigas 

frihet riskeras. För att undvika eller i vart fall minimera risken att utrednings- och 

lagföringsförfarandet blir så att säga ”för” effektivt måste straffprocessen vara 

omsorgsfullt reglerad.26 

Regleringstanken kan ta sig olika uttryck över tid och från rättsordning till 

rättsordning (såvitt avser bevisprövningen, se avsnitt 4.1). En gemensam nämnare 

för de regleringar som genomförs återfinns dock i avsikten att avstyra 

orättfärdigade och oriktiga ingrepp i den enskildes privatliv,27 i synnerhet det 

ingreppet att någon döms för ett brott han eller hon inte har begått.28 Regleringar 

av statens maktutövning är i det avseendet typiskt sett till gagn för den enskildes 

rättsskydd. Samtidigt kan sådana regleringar många gånger komma att inverka 

negativt på effektiviteten, även om så inte nödvändigtvis behöver bli fallet.29 

Intresset av den enskildes rättssäkerhet riskerar med andra ord att hamna på 

kollisionskurs med statens lagföringsintresse. ”Vad som ges åt den ena måste […] 

tas från den andra”.30 Avvägningen mellan å ena sidan intresset av en effektiv 

brottsbekämpning och å andra sidan den enskildes rättssäkerhet är därför 

grundläggande i fråga om hur de straffprocessuella reglerna (och däribland 

ramarna för bevisprövningen) ska utformas.31 

                                                           
24 I och med ikraftträdandet av lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna fick EKMR status av svensk lag. Av 2 kap. 19 § 

RF följer vidare att överträdelse av EKMR strider mot svensk grundlag. 
25 Jfr Ekelöf m.fl. (2009) s. 150. 
26 Jfr Gräns (2002) s. 52. 
27 A. a. s. 52 och 54. 
28 Lindblom s. 243. 
29 A. a. s. 243 f; Gräns s. 53. 
30 Lindblom s. 244. 
31 Jfr SOU 1985:27 s. 125. 
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I sammanhanget görs det åtskillnad mellan å ena sidan den så kallade 

brottsbekämpningsmodellen (”the crime control model”) och å andra sidan 

rättssäkerhets- eller legalitetsmodellen (”the due process model”). Medan den förra 

modellen framhåller brottsbekämpningen som straffprocessens ändamål betonar 

den senare istället straffprocessens syfte att skydda enskilda från felaktig 

maktutövning från statens sida.32 Vilken modell – och därmed vilket ändamål – 

som skjuts i förgrunden i den enskilda rättsordningen är till syvende och sist en 

politisk fråga.33 Precis som rättspolitiska, på gränsen till rättsfilosofiska, 

ändamålsresonemang i allmänhet finns det ingenting som säger att den ena 

modellen i någon objektiv mening skulle vara mer riktig än den andra. 

För svenskt vidkommande har straffprocessutredningen uttalat att 

straffprocessens huvudsakliga ändamål är att tillgodose statens brottsbeivrande 

uppgift.34 Isolerat skulle det kunna uppfattas som att den svenska modellen är den 

brottsbekämpande modellen och att det därmed skulle vara godtagbart att 

åtminstone i någon utsträckning offra oskyldiga på brottsbekämpningens altare. 

Måhända går det emellanåt också att i den kriminalpolitiska debatten – kanske 

särskilt beträffande här aktuell brottslighet – skönja uttryck för en hårdnande 

retorik i fråga om tillräckligheten i antalet fällande domar. Likväl torde en slutsats 

i linje med en sådan uppfattning fara för långt. Förarbetsuttalanden som det att 

förundersökningen ska drivas effektivt samtidigt som den misstänktes 

rättssäkerhetsintressen tillvaratas understryker också att det i vart fall inte är fråga 

om någon ensidig tillämpning av brottsbekämpningsmodellen, utan att det snarare 

görs just en avvägning mellan de olika modellerna och intressena.35 

Att närmare ange hur svensk rätt förhåller sig till dessa båda ytterligheter till 

modeller är knappast möjligt. Det är heller knappast nödvändigt. Det är naturligtvis 

en glidande skala och intressena kan göra sig olika starkt gällande beroende på 

vilken straffprocessuell fråga som är för handen. Lindblom nöjer sig med att 

framhålla att svensk rätt med dess ackusatoriska brottmålsprocess generellt sett i 

                                                           
32 Lindblom s. 243. 
33 Axberger m.fl. s. 483. 
34 SOU 2013:17 s. 185. 
35 Jfr prop 2013/14:157 s. 20. 
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allt större utsträckning har kommit att betona straffprocessens 

rättssäkerhetsfunktion.36 En sådan hållning torde också ligga väl i linje med de 

åtaganden som följer i förhållande till EKMR (se särskilt konventionens artikel 6 

om rättvis rättegång).37 Mot den bakgrunden får nog straffprocessutredningens 

uttalande snarast förstås som att medan lagföringsintresset är en förutsättning för 

straffprocessens existens är rättssäkerhetsintresset en produkt av straffprocessen. 

Rättssäkerhetsintresset är, vilket framställningen hittills också har visat, alltså ett 

skyddsintresse som det ursprungliga lagföringsintresset konstituerar; skulle det 

inte finnas något behov av lagföring skulle heller inte frågor om den enskildes 

skydd mot felaktig maktutövning aktualiseras. Så till vida kan ändamålet att 

skydda oskyldigt misstänkta ses som ett sekundärt – om än minst lika viktigt – 

ändamål som följer på det huvudsakliga ändamålet att tillgodose statens 

brottsbeivrande uppgift. 

Som redan antytts är det vid en diskussion om olika ändamål och intressen 

viktigt att bära i minnet att det ytterst handlar om subjektiva eller, om man så vill, 

politiska ställningstaganden. Det som ovan har sagts i fråga om den enskildes 

rättssäkerhet bygger på antagandet om godtagandet av rättsstatliga värderingar och 

principer. Dessa värderingar och principer är i sig inte en gång för alla givna; det 

finns utrymme att såväl rättsfilosofiskt som ideologiskt och politiskt diskutera 

dem. 

Likväl kvarstår det faktum att svensk rätt vilar på just dessa principer och 

värderingar (se målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § 1 st. RF, men även 2 kap. 9 § 

RF).38 Det innebär bland annat att det principiellt sett aldrig bör vara möjligt att 

kompromissa med den enskildes rättssäkerhet till förmån för exempelvis 

effektivitetshänsyn.39 Uppfattningen, som kan härledas ur en människo-

värdesprincip om att ingen människa får göras till medel för det allmännas nytta,40 

är naturligtvis en sanning med modifikation eftersom redan förekomsten av till 

exempel tvångsmedel eller för den delen en vidgången felmarginal vid 

                                                           
36 Lindblom s. 243. 
37 Jfr Danelius s. 158. 
38 Även här bör naturligtvis Sveriges åtaganden i förhållande till EKMR uppmärksammas. 
39 Jfr Ekelöf m.fl. (2009) s. 150. 
40 Jfr Axberger m.fl. s. 483. 
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domstolarnas bevisprövning (se avsnitt 3.1 nedan) innebär att den enskildes 

rättsskydd inte kan vara absolut i någon sådan mening, utan bara så gott som 

absolut. Det visar också konstaterandet ovan beträffande hur det sker en avvägning 

intressena emellan. Icke desto mindre ger den, vilket kommer att framgå under 

avsnitt 3.2, vissa värdefulla förhållningspunkter för den fortsatta diskussionen så 

till vida att godtagandet av rättsstatliga värderingar och principer utesluter en rad 

annars tänkbara former för bevisprövningen. 

 

2.3 Lagföring – statens intresse? 

I det föregående har uteslutande talats om lagföringsintresset som en statens 

angelägenhet. Det finns gott fog för det – åtminstone som en utgångspunkt. 

Majoriteten av brott, däribland våldtäkt, hör under allmänt åtal och talerätten vid 

sådana brott tillkommer allmän åklagare (jfr 20 kap. 2 § 1 st. samt 20 kap. 3 § 1 st. 

RB). Parter i processen är därmed staten, genom åklagarmyndigheten, och den 

tilltalade. Målsäganden däremot är formellt sett inte part i brottmål och har endast 

en högst begränsad möjlighet att själv väcka åtal (se 20 kap. 8 § 1 och 3 st. RB). 

Det typiska är istället att målsäganden biträder åtalet i enlighet med 20 kap. 8 § 2 

st. RB. Vidare har han eller hon möjlighet att i enlighet med samma bestämmelse 

fullfölja talan i överrätt, men det förutsätter att åtal en gång väl har väckts av 

åklagare. Därtill kan målsäganden framställa talan om enskilt anspråk i anledning 

av den skada han eller hon har åsamkats till följd av brottet. Men även om en sådan 

talan som huvudregel handläggs i samband med brottmålsrättegången (se 22 kap. 

1 § RB) är den formellt sett hänförlig till en civilrättslig tvist, som om det inte vore 

för de processekonomiska fördelar som en kumulation innebär hade handlagts 

särskilt inom ramen för ett tvistemålsförfarande.41 

Som framgår är det primärt staten som har tillträde till straffprocessen, varför 

det ligger nära till hands att hävda att lagföringsintresset främst är just statens. Det 

synsättet förtar emellertid inte det faktum att även, och kanske rent av i synnerhet, 

han eller hon som har blivit utsatt för brott har ett intresse av att gärningspersonen 

                                                           
41 Ekelöf m.fl. (2015) s. 212. 
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blir föremål för lagföring. Inte sällan kan det intresset dessutom vara mycket 

trängande, i synnerhet i fråga om brottslighet av det slag som tas upp här. 

Brottsofferperspektivet skjuts också alltmer i förgrunden. Det visar om inte annat 

regeringens beslut nyligen om en omfördelning av Brottsofferfondens medel så att 

en större andel ska gå till den brottsofferstödjande verksamheten.42 

Mest påtaglig är utvecklingen antagligen ändå i den kriminalpolitiska debatten, 

där våldtäktsdebatten har varit ett framträdande och mer eller mindre stående 

inslag alltsedan 1976 års uppmärksammade sexualbrottsutredning.43 Särskilt 

märks i sammanhanget naturligtvis de senaste årens brottsofferperspektiv-

influerade diskussioner om en eventuell samtyckeslagstiftning. Just förslaget om 

en samtyckesbaserad lagstiftning har som bekant inte genomförts ännu, men det 

alltmer framträdande brottsofferperspektivet känns igen från andra håll i 

lagstiftningen. Den tidigare nämnda utvidgningen av våldtäktsbegreppet är ett 

uttryck för den utvecklingen (se avsnitt 1.2 ovan). Detsamma gäller målsägandens 

tillträde till straffprocessen. Även om RB:s regelverk främst ger staten tillträde till 

straffprocessen har målsägandens rättigheter inom ramen för domstolsprocessen 

blivit fler över tid, något som visar på brottsofferintressets stärkta ställning.44 

Brottsoffrets lagföringsintresse grundar sig emellertid på andra premisser än 

statens. Medan statens lagföringsintresse är knutet till brottslighetspreventiva 

hänsyn vilka i förlängningen är avsedda att garantera den territoriella kontrollen 

grundas målsägandens främst i möjligheten till upprättelse, såväl känslomässigt 

som ekonomiskt. Det kan vidare grundas i faktorer såsom inkapacitering. Intresset 

är då knutet till den brottsutsattes trygghet genom att han eller hon har vetskap om 

att förövaren är under uppsikt på kriminalvårdsanstalt. De många skilda faktorer 

som bildar detta lagföringsintresse kan sammanfattas i begreppet rättstrygghet (att 

jämföra med rättssäkerhetsbegreppet som här tillkommer den misstänkte eller 

tilltalade). 

Att skälen för å ena sidan statens och å andra sidan brottsoffrets 

lagföringsintresse skiljer sig är emellertid inte detsamma som att det råder någon 

                                                           
42 Wigerström (2016). 
43 Jfr Leijonhufvud s. 25. 
44 Jfr Lindblom s. 244. 
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motsättning dem emellan; tvärtom förenas staten och brottsoffret i just det att deras 

respektive underliggande intressen tillgodoses genom lagföring. Om inte annat 

uttryckligen anges kommer således statens och brottsoffrets lagföringsintresse att 

behandlas som ett. I ett avseende bör dock en distinktion, som det ges anledning 

att återkomma till längre fram i framställningen, göras mellan statens respektive 

brottsoffrets lagföringsintresse. Medan brottsoffrets intresse av lagföring är knutet 

till det enskilda fallet har det för staten mindre betydelse vilken utgången blir i just 

det fallet. Huvudsaken är att lagföring sker i så många fall att kriminaliseringens 

syfte kan uppnås.45 I vilka specifika fall så sker är då av underordnad betydelse. I 

och med att det för staten är tillräckligt att en viss kvantitet eller frekvens, som 

vida understiger antalet faktiskt begångna brott, uppnås kan en brist som uppstår 

där någon faktiskt skyldig person inte kan dömas vägas upp genom mer 

framgångsrika utredningar i andra fall. För brottsoffret finns av uppenbara skäl inte 

samma möjlighet att, så att säga, ”kompensera”. 

 

3. Bevisprövningen och sanningssökandet 

3.1 Allmänna utgångspunkter 

Genom utredningsarbete söker polis och åklagare få fram tillräckligt mycket 

information för att kunna säkerställa vad – om något – som har hänt. Ett 

övergripande mål för brottmålsprocessen är således att bringa klarhet i de verkliga 

förhållandena kring ett påstått brott.46 Sanningssökandet begränsas emellertid i 

flera viktiga hänseenden, inte minst genom att det endast i undantagsfall finns 

tillgång till så mycket information att ett händelseförlopp med all säkerhet kan 

konstateras ha tillgått på ett visst sätt. Att så är fallet kan bero på att en händelse i 

sig inte nödvändigtvis efterlämnar en önskvärd mängd information, men det kan 

                                                           
45 Notera att detta alltså gäller sett ur ett ändamålsperspektiv, där det väsentliga är att lagföringsfrekvensen 

är tillräcklig för att kriminaliseringens handlingsdirigerande effekt ska uppnås. Det utesluter i sig inte att 

det emellanåt dyker upp mål där brott kan konstateras och det – på grund av till exempel stor medial 

uppmärksamhet – är av särskild betydelse för förtroendet för rättsväsendet (och därmed staten) att någon 

kan lagföras. 
46 Diesen (2008) s. 396. 
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också bero på att informationsinhämtandet, efter en avvägning mellan 

effektiviteten i lagföringen och den enskildes rättssäkerhet, har fått stå tillbaka till 

förmån för den enskildes rättigheter.47 Sålunda kan till exempel tingsrätten (eller 

rent av åklagaren, om han eller hon avstår från att inkomma med en 

häktningsframställan till tingsrätten) vid en proportionalitetsbedömning ha funnit 

att skälen för häktning inte är så starka att de uppväger det intrång eller men i övrigt 

som häktningen skulle innebära för den enskilde (jfr 24 kap. 1 § 3 st. RB). Blir 

konsekvensen att den misstänkte gör verklighet av risken för något eller några av 

de särskilda häktningsskälen innebär det med ens att backen upp till sanningen på 

toppen av utredningsberget blir allt brantare för polisens utredare (jfr 24 kap. 1 § 

1 st. p. 1-3, särskilt försvårande ur utredningssynpunkt torde p. 1 och 2, det vill 

säga förekomsten av flykt- och kollusionsfara, vara). 

Förteckningen över liknande begränsningar som inverkar menligt på 

sanningssökandet kan göras lång, något som i förlängningen får betydelse för 

formerna för bevisprövningen. Oaktat vilket skäl som ligger till grund för 

begränsningen i det enskilda fallet medför svårigheterna som det innebär att i 

efterhand fastställa ett händelseförlopp nämligen att det i den bevisprövande 

verksamheten måste godtas en viss felmarginal. Var sanningskravet i domstolarna 

absolut skulle antalet till brott faktiskt skyldiga personer som också lagfördes inte 

kunna hållas till annat än ett minimum,48 vilket alltså inte är tillräckligt för att 

lagföringsintresset ska tillgodoses. Straffprocessens syfte skulle med andra ord 

förfelas till men för såväl brottsbekämpningen i stort som enskilda brottsoffer. 

Felmarginalen innebär emellertid att rättsväsendet konfronteras med en risk att 

domstolens – och i samband med beslut om åtals väckande, åklagarens mer 

preliminära – slutsats i bevisfrågan inte korresponderar med det faktiskt inträffade 

(eller inte inträffade). Fyra utfall är möjliga i förhållande till den faktiska 

sanningen: slutsatsen kan vara korrekt friande, korrekt fällande, felaktigt friande 

och felaktigt fällande. De två senare alternativen konstituerar den risk 

rättsväsendet står inför i anledning av den medgivna felmarginalen. Svårigheten är 

                                                           
47 A. a. s. 396 f. 
48 A. a. s.  
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emellertid den att domstolen endast i undantagsfall får återkoppling kring hur 

slutsatsen förhåller sig till verkligheten.49 Inte heller kan den avstå från att ta 

ställning med hänvisning till att saken är svårbedömd.50 Felaktigheter kommer 

därmed att uppstå, varför en viktig principiell fråga inom straffprocessrätten är 

vilken felaktighet som ska betraktas som den mest graverande, den felaktigt 

friande eller den felaktigt fällande domen.51 Bakom ställningstagandet döljer sig 

just avvägningen mellan en effektiv brottsbekämpning och den enskildes 

rättssäkerhet. Sålunda kommer förespråkare av det senare vilja avstyra felaktigt 

fällande domar medan förespråkare av den förra ordningen kommer vilja minimera 

antalet felaktigt friande domar.52 Mot bakgrund av vad som sagts under avsnitt 2.2 

ovan kan konstateras att det för rättsstaten viktigaste är att minimera risken för 

felaktigt fällande domar. 

 

3.2 Våldtäktsbrottet och bevisprövningen 

Risken för felaktigheter är en faktor i alla brottmål, men ställs som redan 

inledningsvis antytts på sin spets i fråga om vissa målkategorier. En sådan är 

våldtäktsbrott. Visserligen är bevislägena sällan identiska i två mål.53 Av brottets 

natur följer emellertid att det inte sällan förövas bakom lyckta dörrar. När 

förundersökningen inleds är det med andra ord långt ifrån självklart att polis och 

åklagare har tillgång till personer vilka har bevittnat det i anmälan påstått 

inträffade. Likaledes är det inte säkert att det finns teknisk bevisning. I brist på 

klara bevis på att något brott har förövats kommer utredningen i många fall därför 

att inriktas mot frågan huruvida ett brott överhuvudtaget är begånget, vilket i sig 

alltid är försvårande ur utredningssynpunkt.54 Ord tenderar att stå mot ord i frågan, 

ett konstaterande vars giltighet blir särskilt tydligt vid beaktande av att ord mot 

ord-situationerna inte bara omfattar de fall där vittnesiakttagelser och teknisk 

                                                           
49 A. a. s. 397. 
50 A. a. s. 395. 
51 Lainpelto s. 249. 
52 Lindblom s. 244. 
53 Jfr Axberger m.fl. s. 482. 
54 Jfr a. a. s. 484. 
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bevisning helt saknas. Även när sådan bevisning finns kan ord stå mot ord, något 

som kan förefalla motsägelsefullt men som ges sin förklaring vid beaktande av 

korrelationen mellan bevisfaktum och bevistema. 

Beträffande vittnesiakttagelser kan det till exempel vara fråga om observationer 

som har gjorts i efterhand och som därmed inte kan knytas direkt till det i 

gärningsbeskrivningen upptagna händelseförloppet, utan istället utgör hjälpfakta. 

Målsäganden kan ha berättat om händelsen eller uppträtt annorlunda efter 

densamma. Vidare kan spår av DNA visa att samlag eller därmed jämförlig sexuell 

handling (jfr 6 kap. 1 § 1 st. samt 6 kap. 4 § 1 st. BrB) har genomförts. Däremot 

utgör samma spår inte bevisfaktum för delbevistemat att samlaget eller den därmed 

jämförliga sexuella handlingen inte var frivillig från målsägandens sida och 

därmed var brottslig. Medan den tekniska bevisningen kan binda en person till ett 

redan konstaterat brott kommer den såvitt avser frågan om ett brott är begånget i 

dessa fall alltså kraftfullt hugga i sten. Sammantaget gäller således att även i mål 

där bevisning utöver utsagorna föreligger kan ord ändå stå mot ord såvitt avser 

specifika delbevisteman, vilka måste styrkas för att bevistemat i sin helhet – och i 

förlängningen åtalet – ska anses styrkt. 

I mål där den förhandenvarande bevisningen är stark och genererar liten eller 

ingen osäkerhet kring det inträffade är följaktligen också risken att slutsatsen ska 

vara felaktig liten. Sålunda är risken för felaktigheter vid ett erkänt rattfylleri, där 

erkännandet vinner stöd av skriftlig bevisning i form av tillförlitliga analysresultat, 

mycket liten. I våldtäktsmål däremot är det som framgått inte ovanligt att 

bevisningen – åtminstone såvitt avser vissa delbevisteman – inskränker sig till 

målsägandens och den tilltalades utsagor. Med ett sådant bevisläge blir 

osäkerheten i bevisfrågan otvivelaktigt betydligt större och därmed ökar även 

risken för att den slutsats som nås är felaktig. 

Med en konstaterat förhöjd risk i ord mot ord-situationer och mot beaktande av 

att sådana situationer ofta kan aktualiseras blir naturligtvis också implikationerna 

av intresseavvägningen mer omfattande. Jämförelsen kan återigen göras med 

nämnda erkända rattfylleri. I det fallet medför som sagt det goda utredningsläget 

att det osäkra utrymmet mellan den relativa juridiska sanning som domstolarna är 
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hänvisade till och den faktiska sanningen, det vill säga felmarginalen, är snävt. 

Följden av det är att lagföringsfrekvensen inte i någon större utsträckning blir en 

produkt av nivån på rättssäkerheten. Med andra ord, i rattfyllerimål (som målgrupp 

betraktad) är sannolikheten att en betoning av den enskildes rättssäkerhet ska ge 

utslag i form av färre lagföringar synnerligen marginell; bevismedlen kommer att 

vara av sådant tillförlitligt slag att felmarginalen praktiskt taget elimineras. Om 

däremot den enskildes rättssäkerhet prioriteras i våldtäktsmål är motsvarande 

sannolikhet betydligt större. 

Läggs de här konstaterade implikationerna av målkategorins bevismässiga 

betingelser samman med ett så gott som absolut rättssäkerhetskrav (jfr avsnitt 2.2 

ovan) är problematiken lätt att se. För den som vill respektera rättsstatliga 

värderingar och principer är detta dock den verklighet han eller hon har att förhålla 

sig till. Utmaningen blir istället att hitta de former för bevisprövningen som 

möjliggör lagföring i så många fall som möjligt utan att det sker på bekostnad av 

rättssäkerheten. Att en sådan noga genomlysning av formerna för bevisprövningen 

i dessa mål genomförs får dessutom konstateras vara särskilt påkallat med hänsyn 

just till målkategorins bevismässiga betingelser, det vill säga utbredningen av ord 

mot ord-situationer. 

I de två nästkommande avsnitten ska de nuvarande formerna för 

bevisprövningen i våldtäktsmål behandlas. Det sker först med avseende på vilka 

ramar rättstillämpningen rent faktiskt har att förhålla sig till och därefter med 

avseende på hur dessa förhåller sig till de bakomliggande straffprocessuella 

intressena och mer precist den tänkta optimala punkt där lagföring alltså 

möjliggörs i så hög grad som möjligt utan att rättssäkerheten inskränks. 

 

4. Gällande rätt 

4.1 Den fria bevisprövningens princip 

Enligt 35 kap. 1 § RB ska rätten efter samvetsgrann prövning av allt som 

förekommit i målet avgöra vad som är bevisat. Bestämmelsen ger uttryck för att 

den svenska bevisrätten vilar på den fria bevisprövningens princip med den 
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närmare innebörden att såväl parternas bevisföring som domstolens bevisprövning 

är i det närmaste obunden.55 

En term som semantiskt sett ligger nära begreppet bevisprövning är 

bevisvärdering. Terminologiskt inom bevisrätten torde det emellertid föreligga en 

skillnad mellan dessa på så sätt att begreppet bevisprövning rymmer bevis-

värderingsbegreppet, men också termer som beviskrav och bevisbörda.56 Här 

kommer begreppen i vart fall att begagnas i enlighet med ett sådant inbördes 

förhållande. 

Tanken på en fri bevisprövning är inte någon ny företeelse. Redan under 1800-

talet fanns det på kontinenten en utbredd uppfattning att de på den tiden 

förhärskande legala bevisreglerna borde ersättas med friare former för 

bevisprövningen. I Sverige gick det emellertid trögt att vinna fullt gehör för den 

uppfattningen och det var först i och med införandet av nuvarande RB som den 

fria bevisprövningen kunde förverkligas.57 Genom att bevisprövningen 

underkastades en princip skulle det säkerställas att den formella rättvisan inte kom 

i vägen för det materiellt riktiga.58 En följd av den legala bevisprövningen och dess 

i lag föreskrivna regler om vilka bevis som fick läggas fram och hur dessa skulle 

värderas var nämligen att domaren kunde finna sig själv i en sits där han (det var 

en han) tvingades meddela en materiellt felaktig dom trots att han visste att den 

slutsatsen var just felaktig.59 Även om bevisprövningen i sig inte tar sikte på att 

fastställa den faktiska sanningen blev den flexiblare fria bevisprövningen således 

ändå ett verktyg med vilket just sanningssökandet i brottmålsprocessen kunde 

främjas. 

Även den legala bevisprövningen hade dock skäl för sig. Dåtidens inkvisitoriska 

straffprocess ansågs påkalla särskilda rättssäkerhetsgarantier till skydd mot den 

efterforskande domarens godtycke. Genom att uppställa formella regler kunde 

utrymmet för domarens skönsmässiga bedömning i den annars subjektiva 

                                                           
55 Jfr SOU 1938:44 s. 377. 
56 Jfr Bolding s. 50 f. 
57 Stening s. 15. 
58 SOU 1926:31 s. 25. 
59 Axberger m.fl. s. 469 och 472. 
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bevisfrågan begränsas till främjande av likabehandling och förutsebarhet.60 Det 

som framgår är alltså två saker. Dels att dessa båda metoder för bevisprövning 

uppbärs av å ena sidan en rättssäkerhetsinfluerad modell (legal bevisprövning) och 

å andra sidan en modell till främjande av materiell riktighet (fri bevisprövning), 

dels att nya RB i förhållande till sin föregångare innebar en svängning i 

inställningen till dessa. Visserligen har det ifrågasatts hur omvälvande reformen 

de facto var. Stening har framfört den uppfattningen att domarna i själva verket 

inte alls var särskilt begränsade av de legala bevisreglerna. Sålunda framhåller han 

att sådana så kallade positiva bevisregler, som tvingade domaren att fälla mot sin 

faktiska övertygelse, inte existerade samt att de negativa bevisreglerna, vilka 

tvingade densamme att mot sin faktiska övertygelse fria i brist på i lagens mening 

tillräckliga bevis, var få och av sådan karaktär att de även om de inte kom till 

uttryck i lag rationellt sett skulle tillämpas också vid fri bevisprövning.61 

Oaktat vilket ytterligare spelrum den fria bevisprövningen har givit domstolarna 

i det enskilda fallet måste det ändå på ett generellt plan konstateras att det inom 

bevisrätten har skett en ändamålsförskjutning där den mer effektivitetsgynnande 

modellen, inriktad på materiell riktighet, har vunnit insteg.62 Vad den fria 

bevisprövningen innebär för rättssäkerheten är inte lika uppenbart. I sin striktaste 

form öppnar den naturligtvis upp för just det som den legala bevisprövningen 

avsåg att förhindra, nämligen godtyckliga, heterogena och oförutsebara 

bedömningar.63 Att bevisprövningen är fri är emellertid en sanning med 

modifikation.64 Närmast ska gränserna för domstolarnas frihet ringas in, först med 

avseende på bevisprövningen i brottmål generellt och sedan med avseende på den 

praxis som har kommit att komplettera de allmänna ramarna för bevisprövningen 

i för framställningen aktuella mål. 

 

 

                                                           
60 Lindell s. 73. 
61 Stening s. 31. 
62 Jfr Axberger m.fl. s. 487. 
63 Jfr a. a. s. 472. 
64 Jfr Lindell s. 66. 
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4.2 Den fria bevisprövningens gränser 

4.2.1 Fri bevisvärdering 

Den systematiskt sett första operationen vid domstolens bevisprövning är 

bevisvärderingen. Genom att värdera den förefintliga bevisningen kan domstolen 

bedöma styrkan av densamma. Att bevisvärderingen är fri framgår av principen 

om fri bevisvärdering som anses följa av 35 kap. 1 § RB.65 Den fria 

bevisvärderingen är således en delaspekt av principen om fri bevisprövning, vilket 

också framgår av bevisvärderings- och bevisprövningsbegreppens inbördes 

förhållande (se avsnitt 4.1 närmast ovan). Bestämmelsen i sig är dock inte särskilt 

upplysande i fråga om hur bevisvärderingen ska gå till. 

I förarbetena ges visserligen vissa direktiv för bevisvärderingen. Den ska vara 

objektivt grundad och stödjas på skäl som kan godtas ”av andra förståndiga 

personer”. Vidare får bevisvärderingen inte grundas på en helhetsbedömning av 

den befintliga bevisningen, utan varje bevis ska värderas var för sig för att därefter 

vägas samman och ges ett sammanlagt bevisvärde. Avslutningsvis ska skälen för 

domstolens slutsats i bevisfrågan redovisas i domskälen.66 Att utifrån dessa 

förarbetsuttalanden utläsa konkreta regler för bevisvärderingen låter sig dock 

knappast göras. Att bevisvärderingen ska vara just fri hindrar sådana tolkningar 

eftersom det skulle leda till det den fria bevisprövningen utgör ett avståndstagande 

ifrån, nämligen legala bevisregler.67 

 

4.2.2 Beviskrav, bevisbörda och utredningskrav 

Bevisvärderingen per se begränsas som framgått i mycket liten – om i praktiken 

ens någon – utsträckning; det är upp till rättens ledamöter att utifrån allmänna 

erfarenhetssatser avgöra värdet av varje framlagt bevis liksom av den 

sammanlagda bevisningen.68 När den förebringade bevisningen har värderats 

                                                           
65 Ekelöf m.fl. (2009) s. 160. 
66 SOU 1938:44 s. 378. 
67 Axberger m.fl. s. 471. 
68 Jfr Diesen (2008) s. 395. 
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kvarstår emellertid frågan om det uppnådda värdet är sådant att domstolen ska fria 

eller fälla. Den slutsatsen kan endast dras i förhållande till någon annan given 

norm. Bevisvärdet måste relateras till ett beviskrav.69 

Beviskravet i brottmål ställer systematiskt sett inte upp en gräns för den fria 

bevisvärderingen. När bedömningen i förhållande till beviskravet aktualiseras har 

bevisningen som framgått redan värderats – åtminstone i teorin.70 Beviskravet 

begränsar istället bevisprövningen i sin helhet; når värdet av bevisningen inte upp 

till beviskravet är rätten förhindrad att komma till en annan slutsats än att åtalet 

ska ogillas och den tilltalade frias. Att det är just den slutsatsen som står till buds 

följer i sin tur av att det är åklagaren som har att bevisa den tilltalades skuld. Lyckas 

åklagaren inte visa detta ska rätten, i enlighet med principen in dubio pro reo, landa 

för den slutsats som är till den tilltalades fördel (favor defensionis), det vill säga 

den friande. Att bevisbördan i brottmål tillkommer åklagaren följer alltså av 

allmänna principer och sedan Sveriges anslutning till EKMR även av 

oskyldighetspresumtionen i dess artikel 6.2.71 Även om utgångspunkten är att 

åklagaren har bevisbördan svänger den i praktiken för det fall åklagaren har 

presterat en så pass stark bevisning att säkerheten kring bevistemats giltighet – i 

ljuset av nämnda bevisning (och alltså inte eventuell motbevisning) – är tillräcklig 

för att beviskravet ska anses uppnått. Fenomenet benämns falsk bevisbörda och 

innebär att försvaret måste förebringa bevisning vilken sänker värdet av 

huvudbevisningen.72 

Precis som i fråga om bevisvärderingen är inte heller beviskravet i brottmål 

reglerat i lag. Genom NJA 1980 s. 725 har Högsta domstolen emellertid slagit fast 

att det för fällande dom i brottmål krävs att åklagarens gärningspåstående är ställt 

utom rimligt tvivel. Detta kan också uttryckas som att Högsta domstolen fastslagit 

den nedersta gränsen för den tidigare nämnda felmarginalen.73 Konkret innebär det 

att det för åtalets bifall inte får finnas någon alternativ rimlig förklaring till fakta i 

                                                           
69 Bolding s. 50 f. 
70 Lambertz s. 5. 
71 Ekelöf m.fl. (2009) s. 150. 
72 Schelin s. 44. 
73 Diesen (2008) s. 397. 
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målet.74 Inte sällan uttrycks det som att det ska framstå som praktiskt sett uteslutet 

att det förhåller sig på något annat sätt än åklagaren har gjort gällande.75 Vilken 

alternativ förklaring som helst kan emellertid inte godtas. Det tvivel förklaringen 

väcker måste vara rimligt, vilket förutsätter att förklaringen kan knytas till fakta i 

målet samt bygger på logiska resonemang och erkända erfarenhetssatser utifrån ett 

utredningsunderlag som är robust (angående kravet på utredningens robusthet, se 

det här avsnittet längre ned).76 

Beviskravet är samma i alla brottmål, det har Högsta domstolen slagit fast vid 

ett flertal tillfällen (beträffande sexualbrottsmål, se bland annat NJA 1991 s. 83 

och NJA 2010 s. 671).77 Omständigheter som brottets svårhetsgrad eller 

möjligheterna att samla bevisning är alltså i sig ovidkommande för vilken säkerhet 

som ska råda beträffande den tilltalades skuld. Det är dock inte liktydigt med att 

samma beviskrav gäller för samtliga moment i gärningsbeskrivningen. Medan de 

objektiva rekvisiten omfattas av beviskravet ställt utom rimligt tvivel kan 

motsvarande visshet inte krävas i fråga om de subjektiva rekvisiten; den tilltalades 

avsikter och insikter låter sig inte bevisas i sådan hög grad.78 Även om samtliga 

moment inte kan bevisas bortom rimligt tvivel kan den tilltalades skuld således 

ändå vara ställd utom rimligt tvivel. 

Det är en sak att konstatera att bevisprövningen i brottmål begränsas av ett högt 

ställt beviskrav. Att därutöver, enbart utifrån beviskravet, dra några mer långt-

gående slutsatser kring vad som krävs av bevisningen i enskilda fall är dock 

knappast möjligt.79 Visserligen är beviskravet i sig konstant,80 men det ger som 

framgått ovan endast svar på vilken säkerhet som fordras för fällande dom. Det 

som avses när Högsta domstolen uttalar att samma beviskrav gäller i alla brottmål 

är således att det oavsett vilken form av brottslighet som aktualiseras ”skall råda 

samma säkerhet om den tilltalades skuld”.81 Vad som däremot växlar från mål till 

                                                           
74 A. a. s. 398. 
75 Jfr Gregow s. 510. 
76 Diesen (2008) s. 399. 
77 A. a. s. 404. 
78 A. a. s. 404 f. 
79 Jfr Lambertz s. 2. 
80 Ekelöf m.fl. (2009) s. 167. 
81 Axberger m.fl. s. 482. 
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mål är vilken bevisning som krävs för att nå upp till den grad av säkerhet som 

beviskravet stipulerar. Det som kan variera är alltså kravet på utredningen.82 

Utredningskravets förekomst och gestaltning är omdebatterad. Till att börja med 

bör konstateras att termen kan begagnas i två förvisso närbesläktade men ändå 

olika kontexter. Sålunda kan utredningskravet dels ta sikte på rättens skyldighet 

att medelst materiell processledning verka för att saken blir i tillräcklig grad 

utredd, dels kan det avse ett krav på polisens och åklagarens förunder-

sökningsarbete och därmed på den utredning som sedermera läggs fram inför 

domstolen. 

I den förra betydelsen följer utredningskravet av att rätten i enlighet med 46 kap. 

4 § 2 st. RB ska se till att målet blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver. Att 

samma bestämmelse även konstituerar ett utredningskrav av det senare slaget är 

däremot inte i samma grad självklart.83 Förarbetena till RB ger i vart fall inte något 

uttryckligt stöd för att bestämmelsen är avsedd att tillämpas med den innebörden; 

i specialmotiveringen till 46 kap. 4 § RB anges enbart att bestämmelsen reglerar 

rättens materiella processledning.84 Inte heller i praxis går det att utläsa något 

generellt gällande utredningskrav i brottmål.85 Enligt en uppfattning bör 

utredningskravet emellertid ses som en förlängning av domstolens materiella 

processledning. På domstolens skyldighet att bedöma processmaterialets 

fullständighet följer, anses det, således att en fällande dom aldrig kan grundas på 

en ofullständig utredning.86  

Oavsett om ett utredningskrav av det senare slaget kan härledas ur nämnda 

bestämmelse eller inte bör det, enligt ett betraktelsesätt, ändå vara riktigt att påstå 

att ett sådant krav i praktiken föreligger.87 En sådan uppfattning grundar sig på att 

det för fällande dom i brottmål krävs att den utredning som läggs fram är robust i 

den meningen att det utöver den presterade utredningen, såvitt framgått, inte finns 

ytterligare bevisning av betydelse.88 Av det att utredningen förväntas vara robust 

                                                           
82 Diesen (2015) s. 181. 
83 Jfr Ekelöf m.fl. (2009) s. 166. 
84 Prop. 1986/87:89 s. 216 f och 234. 
85 Ekelöf m.fl. (2009) s. 188 f. 
86 Axberger m.fl. s. 488. 
87 Ekelöf m.fl. (2009) s. 188. 
88 A. a. s. 187 f. 
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kan det implicit anses följa ett utredningskrav; kravet på utredningen är att ingen 

bevisning av betydelse ska ha utelämnats.89 Uppfattningen att kravet på robusthet 

grundar ett utredningskrav är emellertid inte oemotsagd. Enligt en annan 

uppfattning ska nämligen förekomsten av bevisning vid sidan av den som läggs 

fram vid huvudförhandlingen istället medföra att den senare bevisningens värde 

sänks.90 

Oaktat vilket synsätt som är det i praktiken gällande kan den slutsatsen dras att 

utredningens robusthet är en faktor som i något avseende ska beaktas vid bevis-

prövningen. Därmed är det också sagt att den påverkar friheten i domstolarnas 

bevisprövning. Antingen begränsas den fria bevisvärderingen så till vida att rätten 

är förpliktad att i sin bevisvärdebedömning väga in den potentiella förekomsten av 

bevisning utöver den som ingår i processmaterialet. Tillämpas istället modellen 

med ett fristående utredningskrav är domstolen, för det fall utredningen inte är 

robust, i linje med principen in dubio pro reo (precis som i fallet med det inte 

uppnådda beviskravet), förhindrad att komma till en annan slutsats än att åtalet ska 

ogillas. 

 

4.3 Stödbeviskonstruktionens framväxt i praxis 

 4.3.1 Stödbeviskravet – generellt eller partiellt? 

De hittills behandlade gränserna för bevisprövningen gäller som sagt för brottmål 

generellt. Att polis och åklagare i bland annat våldtäktsmål kan konfronteras med 

sådana bevis- och utredningssvårigheter att det möter stora hinder att uppnå såväl 

beviskravet som kravet på robusthet ändrar inte på det; även i sexualbrottsmål 

gäller, i enlighet med vad Högsta domstolen har anfört vid ett flertal tillfällen, som 

sagt att det för fällande dom krävs att den tilltalades skuld är bevisad bortom 

rimligt tvivel. 

Beviskravet och kravet på robusthet ställer båda krav på bevisningens kvalitet. 

Kravet på robusthet utgör i någon mening också ett kvantitativt krav så till vida att 

                                                           
89 Jfr Diesen (2015) s. 179 f. 
90 Ekelöf m.fl. (2009) s. 188. 
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det krävs bevisning i sådan mängd att det inte kan antas finnas bevisning av värde 

utöver den som förebringats vid huvudförhandlingen. Denna mängd är som 

framgått dock inte fixerad till någon specifik kvantitet utan varierar alltså från fall 

till fall. I ett mål där målsägandeutsagan utgör åklagarens enda bevis kan kravet på 

robusthet alltså ändå anses uppfyllt. Några specificerade kvantitativa krav på 

bevisningen vid sidan av detta indirekta krav som följer av kravet på robusthet 

uppställs däremot inte. Således kan ett bevisfaktum, om det är tillräckligt starkt, 

vara tillräckligt för att nå beviskravet i ett fall medan det dubbla, eller det 

tiodubbla, kan vara otillräckligt i ett annat.91 

Inte heller regleras det beträffande brottmål i allmänhet vilket slags bevisning 

som krävs. Av den fria bevisprövningens princip följer som sagt att parterna är fria 

att föra fram vilken bevisning som helst och att domstolen är fri att värdera 

bevisningen och därefter ställa dess värde mot det beviskrav som finns. De 

allmänna gränserna för bevisprövningen medför med andra ord inte något formellt 

krav på till exempel vittnesbevisning eller forensisk bevisning för fällande dom; 

det är styrkan av beviset eller den samlade bevisningen och inte bevismedlet i sig 

som är det avgörande. Förutsatt att beviskravet nås och att utredningen är robust 

föreligger det – i förhållande till gränserna för bevisprövningen i brottmål i 

allmänhet – således inga hinder mot att meddela fällande dom enbart med stöd av 

målsägandeutsagan.92 

Detta synes länge också ha varit Högsta domstolens uppfattning – även i fråga 

om sexualbrott såsom våldtäkt. Sålunda konstaterades det i NJA 1991 s. 83 att 

avsaknaden av direkta vittnesiakttagelser och teknisk bevisning inte ”hindrar […] 

att bevisningen ändå kan befinnas tillräcklig för fällande dom [om] domstolen 

genom den utredning som förebringats i målet finner det ställt utom rimligt tvivel 

att den åtalade har gjort sig skyldig till vad som lagts honom till last”. 

Formuleringen har på de flesta håll tagits till intäkt för att det, om det 

grundläggande beviskravet konstateras uppfyllt, är riktigt att lägga enbart 

målsägandeutsagan till grund för en fällande dom.93 Något explicit krav på 

                                                           
91 Jfr Lainpelto s. 286; se även Axberger m.fl. s. 472. 
92 Jfr Axberger m.fl. s. 479. 
93 A. a. s. 476 och Lainpelto s. 275. 
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ytterligare bevisning som stödjer målsägandeutsagan, så kallad stödbevisning, 

skulle enligt avgörandet alltså inte föreligga. 

Denna tolkning av 1991 års fall stöds av ytterligare ett antal avgöranden från 

Högsta domstolen under 90-talet (se bland annat ovan nämnda NJA 1992 s. 446) 

och var länge den vedertagna.94 Sedan 2005 har meningarna kring förekomsten av 

och formerna för ett eventuellt stödbeviskrav emellertid kommit att allt tydligare 

gå isär. Skälet är ursprungligen en passage i NJA 2005 s. 712 där Högsta domstolen 

uttalade att ”[a]vsaknaden av stödbevisning i förening med den stora vagheten i 

tidsangivelsen för det påstådda brottet […] sammantaget” innebar att den 

tilltalades skuld inte kunde anses ställd utom rimligt tvivel. Uttalandet mynnade 

huvudsakligen ut i två tolkningar. Enligt en uppfattning var det en brist i 

målsägandeutsagan, den vaga tidsangivelsen, som medförde att det krävdes 

stödbevisning. Däremot kan domen, enligt samma tolkning, inte uppfattas som ett 

generellt krav på stödbevisning. Enligt en annan uppfattning var det istället 

avsaknaden av stödbevisning i sig som hindrade en fällande dom, något som i 

sådana fall också skulle innebära att det inte längre är möjligt att meddela fällande 

dom i dessa mål enbart utifrån målsägandens och den tilltalades uppgifter.95 

Den senare tolkningen vinner möjligtvis stöd av NJA 2009 s. 447 I och II. I 

avgörandet konstaterar Högsta domstolen, precis som i 1991 års fall, förvisso att 

avsaknad av vittnesiakttagelser och teknisk bevisning i sig inte hindrar att 

bevisningen kan vara tillräcklig för fällande dom, men tillägger sedan att ”[e]n 

alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden kan i förening med vad som i övrigt 

har framkommit i målet […] vara tillräcklig för en fällande dom.” Det kan 

argumenteras för att en utsaga som är alltigenom trovärdig per definition inte är 

belagd med någon sådan brist som den förra tolkningen av 2005 års fall bygger på. 

Att Högsta domstolen lagt till ”i förening med vad som i övrigt har framkommit i 

målet” skulle då kunna tolkas som att domstolen stannat för uppfattningen att en 

utsaga – vilken kvalitet den än håller – inte ensam kan generera sådan visshet i 

skuldfrågan att fällande dom kan meddelas enbart med stöd av densamma. I 

                                                           
94 Lainpelto s. 309. 
95 A. a. s. 276 och Axberger m.fl. s. 481 f. 
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enlighet med en sådan tolkning skulle det med andra ord föreligga ett krav på 

stödbevisning för fällande dom. 

En av dem som avvisar tolkningen att 2005 års fall ger uttryck för ett generellt 

stödbeviskrav är Lainpelto, som i och med sin doktorsavhandling Stödbevisning i 

brottmål var först med att ta ett ordentligt grepp om stödbeviskonstruktionen. NJA 

2009 s. 447 I och II behandlar hon förvisso inte närmare, men så stödjer hon sig 

heller inte på Högsta domstolens uttalanden som sådana när hon argumenterar för 

att det inte kan anses föreligga något generellt stödbeviskrav i svensk rätt. Istället 

menar hon att ett stödbeviskrav de facto utgör en legal bevisregel som strider mot 

35 kap. 1 § RB och den fria bevisprövningens princip.96 Ett krav av det slaget 

skulle därmed behöva föregås av en omformulering av nämnda bestämmelse, 

något som endast lagstiftaren har befogenhet att åstadkomma. 

Då Högsta domstolen saknar motsvarande konstitutionellt grundade kompetens 

kan, menar Lainpelto, 2005 års avgörande inte uppfattas på något annat sätt än att 

det var en brist i målsägandeutsagan som medförde att det fordrades ytterligare 

bevisning till stöd för utsagan. Detta då värdet av den förefintliga bevisningen inte 

nådde upp till beviskravet.97 Fråga skulle alltså vara om ett partiellt stödbeviskrav, 

något som får anses ligga implicit i det ordinarie beviskravet. Att brister i en utsaga 

måste kompenseras med bevisning i övrigt torde med andra ord följa redan av 

beviskravet i brottmål (jfr diskussionen i avsnitt 5.1 nedan). Vad avgörandet tillför 

rättstillämpningen förblir i ljuset av en sådan tolkning oklart.98 

 

 4.3.2 Stödbeviskravet och praktiken 

Lainpeltos mer restriktiva hållning i förhållande till Högsta domstolens 

avgöranden är emellertid inte den tolkning som har vunnit störst insteg i 

rättstillämpningen. Tvärtom visar hennes studie av stödbeviskonstruktionens 

förekomst i praxis på en inte obetydlig benägenhet hos underrätterna att tillämpa 

                                                           
96 Lainpelto s. 284 f; jfr även Gregow s. 515. 
97 A. a. s. 286, 290 och 310. Beträffande prejudicerande avgörandens förhållande till 35 kap. 1 § RB, se 

även Ekelöf m.fl. (2009) s. 173. 
98 Jfr Axberger m.fl. s. 476. 
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ett generellt stödbeviskrav, oberoende av målsägandeutsagans kvalitet.99 Samtidigt 

visar studien att tillämpningen är heterogen i den bemärkelsen att kravet inte 

tillämpas uteslutande.100 

För att kunna dra några slutsatser kring stödbevismodellens förenlighet med 

kravet på en rättssäker process där lagföring ändå möjliggörs i så många fall som 

möjligt är det emellertid inte tillräckligt att konstatera dess förekomst. Avgörande 

är hur stödbevisbegreppet definieras. På grund av begreppets framväxt saknar det 

av förklarliga skäl en legal definition; eftersom Högsta domstolen inte har sagt rätt 

ut att ett generellt stödbeviskrav gäller har den av förklarliga skäl inte heller uttalat 

sig kring begreppets innebörd. Begreppet har istället kommit att utvecklas i 

underrättspraxis. Utöver att konstatera att det (oaktat hur Högsta domstolens 

avgöranden bör eller är avsedda att uppfattas) inom rättstillämpningen florerar en 

flitigt, om än inte genomgående, tillämpad stödbevismodell har Lainpelto i sin 

studie även undersökt vad som i praxis konstituerar stödbevis samt hur 

domstolarna har kommit att begagna stödbevisningen i bevisprövningen. 

Slutsatserna var flera av vilka tre är av särskilt intresse ur straffprocessuell 

ändamålssynpunkt – och därmed för den här framställningen. 

För det första visade det sig att vaga omständigheter inte sällan tillämpas som 

stödbevis.101 Som exempel kan nämnas dels uppgifter om liknande påstådda 

övergrepp från den tilltalades sida i andra sammanhang, dels uppgifter från ett 

vittne som hört om det påstått inträffade från andra.102 Fråga är alltså om sådana 

omständigheter som inte kan knytas direkt till bevistemat såsom bevisfaktum (jfr 

avsnitt 3.2 ovan). För det andra framgick det att bevisning som av en domstol 

bedöms utgöra stödbevisning inte nödvändigtvis ges samma innebörd av en annan 

samt att det råder oenighet kring vad stödbevisningen avser att stödja.103 Den 

inkonsekvens domstolarna emellan som känns igen från stödbevismodellens 

förekomst går alltså igen i fråga om domstolar vilka i och för sig tillämpar ett 

generellt stödbeviskrav, men då såvitt avser stödbevisbegreppets betydelseområde. 

                                                           
99 Lainpelto s. 184 och 276. 
100 A. a. s. 309. 
101 A. a. s. 185. 
102 A. a. s. 176. 
103 A. a. s. 185 och 216. 
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För det tredje förefaller domstolarna pröva förekomsten av stödbevisning snarare 

än dess värde.104 

Det ska noteras att studien endast avsåg sexualbrott mot barn.105 Slutsatserna är 

således direkt relevanta för den här framställningen till den del den avser våldtäkt 

mot barn. Någon generalisering av studiens resultat så att slutsatserna därtill kan 

utsträckas till att avse även våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB låter sig dock inte utan 

vidare göras. En annan sak är att det finns starka skäl att anta att ett liknande 

mönster skulle uppenbara sig vid en motsvarande studie inriktad på sådan 

brottslighet. Det gäller särskilt mot beaktande av att de avgöranden som har lett 

fram till den utveckling som Lainpelto pekar på i fråga om sexualbrott mot barn 

har avsett just påstådd brottslighet enligt 6 kap. 1 § BrB – och alltså inte sexualbrott 

mot barn. Att samma domstolar som kommit att tillämpa ett generellt 

stödbeviskrav i sexualbrott mot barn inte skulle göra detsamma i fråga om våldtäkt 

förefaller mot den bakgrunden osannolikt. 

Avsikten här är emellertid inte att närmare utreda just denna fråga. Ambitionen 

är som sagt istället att diskutera stödbevismodellen utifrån straffprocessuella 

intressen. Det Lainpeltos studie tillför den här framställningen är att den som 

framgått identifierar vissa tendenser vid tillämpningen av ett generellt 

stödbeviskrav, tendenser som (med stor sannolikhet dessutom) kan tänkas även i 

fråga om brottslighet inom ramen för 6 kap. 1 § BrB. Även om det som sagt finns 

vissa frågetecken kring studiens generaliserbarhet bör dessa tendenser alltså 

uppmärksammas även vid en diskussion om brottslighet som ligger utanför 

studien, men då som potentiella och inte i praktiken existerande tendenser. Fokus 

i den här framställningen riktas mot att diskutera nämnda tendensers förenlighet 

med en ordning som möjliggör lagföring i så många fall som möjligt utan att den 

enskildes rättssäkerhet försämras – och alltså inte mot förekomsten av dessa 

tendenser som sådan. I denna tvåstegsraket ligger fokus med andra ord på den 

senare delen. 

                                                           
104 A. a. s. 185. 
105 A. a. s. 190. 
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Vid en diskussion de lege ferenda är det visserligen en fördel att kunna stödja 

sig mot empiriskt fastlagda slutsatser.106 Det hindrar emellertid inte att det är fullt 

möjligt att diskutera risker och möjligheter med ett generellt stödbeviskrav som 

sådant. Frågan om det de facto förhåller sig på det viset att Lainpeltos slutsatser 

äger mer generell giltighet, vilket mycket alltså talar för, fordrar en större ram och 

ligger om något i förlängningen av detta – och för den delen Lainpeltos – arbete. 

Med det sagt pekar Lainpelto utifrån sina slutsatser på vissa 

rättssäkerhetsrelaterade konsekvenser som stödbevismodellen ger upphov till. 

Sålunda konstateras att domstolarnas inkonsekventa hantering av 

stödbeviskonstruktionen och oenighet kring vad stödbevisningen egentligen 

stödjer påverkar förutsebarheten negativt samt går på tvärs mot principen att lika 

fall ska behandlas lika, något som i förlängningen försvagar rättssäkerheten.107 De 

tre slutsatser som Lainpelto drar utifrån resultatet av studien aktualiserar emellertid 

ytterligare aspekter av rättssäkerhetsfrågan som inte närmare belyses i 

avhandlingen. När den här framställningen nu övergår till en diskussion kring 

stödbevismodellens förenlighet med kravet på en rättssäker brottmålsprocess är 

det dessa aspekter som skjuts i förgrunden. Eftersom Lainpelto redan har 

understrukit den heterogena rättstillämpningens implikationer ur rättssäkerhets-

synpunkt kommer diskussionen här avse dels slutsatsen att det generellt sett är 

vaga omständigheter som subsumeras under stödbevisbegreppet, dels konsta-

terandet att det som benämns stödbevisningen typiskt sett tycks undandras en 

fullvärdig bevisvärdering. Beträffande dessa ska dock två förhållanden föras till 

protokollet. 

För det första pekar Lainpelto förvisso på hur tillämpningen av vag bevisning 

utan direkt relevans för bevistemat kan leda till en mekanisk tillämpning där 

omständigheter riskerar att ges ett felaktigt bevisvärde. Även om det i 

förlängningen kan tänkas medföra just rättssäkerhetsförluster inlåter hon sig 

emellertid inte på något sådant explicit rättssäkerhetsresonemang i sammanhanget, 

utan noterar enbart att en sådan ordning inte är kompatibel med en rationellt 

                                                           
106 Lainpelto s. 190 med hänvisning. 
107 A. a. s. 216 och 311. 
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grundad bevisprövning, det vill säga det som den fria bevisprövningen avser att 

uppnå.108 Nedan blir det anledning att ta det resonemanget vidare och anlägga just 

ett tydligare rättssäkerhetsperspektiv på detsamma. 

För det andra bör det poängteras att slutsatsen att domstolarna underlåter att 

värdera stödbevisningen och istället bara noterar dess förekomst är svår att till fullo 

belägga. Slutsatsen bygger på en underlåtenhet från domstolarnas sida att i 

domskälen redogöra för hur stödbevisningen har värderats.109 Domskäl är som 

analysverktyg betraktade emellertid en aning trubbiga i det avseendet att de inte 

nödvändigtvis är uttömmande i förhållande till det som tas upp vid den enskilda 

överläggningen.110 Det finns ingen garanti för att det i domskälen redogörs för allt 

som har haft betydelse för domstolens bedömning.111 Det kan alltså tänkas att det 

i de fall där domstolarna inte redovisar någon värdering av stödbevisningen ändå 

har gjorts en sådan bevisvärdering. Ett sådant utbrett åsidosättande av 

redovisningskravet, som det i sådana fall skulle vara fråga om (jfr avsnitt 4.2.1), 

skulle naturligtvis vara problematiskt nog ur förutsebarhetssynpunkt. Hur det de 

facto förhåller sig i de fall där domstolarna inte redovisar någon värdering av 

stödbevisningen vet bara de som närvarat vid överläggningen, det vill säga rätten 

och protokollföraren. Det hindar emellertid inte att slutsatsen med stor sannolikhet 

är riktig; med hänsyn till den centrala betydelse stödbevisningen har för utgången 

i målet kunde det väl tänkas att domstolarna i högre grad skulle ha redovisat skälen 

för sin värdering för det fall någon värdering faktiskt gjordes. 

Oavsett är det under alla omständigheter en potentiell implikation av 

tillämpningen av ett generellt stödbeviskrav och därmed ett förhållande som det 

diskussionsvis bör tas höjd för (jfr med resonemanget ovan angående möjlig-

heterna att generalisera resultaten av Lainpeltos studie). Det ska i sammanhanget 

erinras om att det, även om mycket talar för att så är fallet, inte behöver vara fråga 

om systematiska förhållanden i rättstillämpningen. Blotta möjligheten eller risken 

för att det ska förhålla sig på ett visst sätt är naturligtvis av intresse. 

                                                           
108 A. a. s. 311. 
109 A. a. s. 185. 
110 Jfr a. a. s. 189. 
111 Wagenaar m.fl. s. 5. 
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5. Stödbeviskonstruktionen i en straffprocessuell ändamålskontext 

5.1 Stödbeviskravet – en rättssäkerhetsgaranti? 

Som sedan tidigare framhållits medför regleringar av statens maktutövning typiskt 

sett att den enskildes rättssäkerhet stärks (jfr avsnitt 2.2). En ordning som, likt ett 

generellt stödbeviskrav, medför att domstolarna är förhindrade att meddela 

fällande dom under en viss given omständighet kan i grunden naturligtvis anses 

väl avsedd att tjäna rättssäkerhetsintresset. Risken för rättssäkerhetsförluster 

uppstår aldrig i och med att ett åtal inte kan bifallas med mindre än att den 

premissen föreligger. Denna stödbeviskonstruktionens rättssäkerhetsfunktion 

begränsar sig emellertid till de fall där stödbevisning helt saknas; avsaknaden av 

stödbevisning är premissen. Så snart stödbevisning bedöms föreligga upphör alltså 

den funktionen. Mot beaktande av att begreppet inte sällan har kommit att omfatta 

även mycket vaga omständigheter och att stödbeviskravet därmed har satts lågt 

innebär det att stödbeviskonstruktionens rättssäkerhetsfunktion i praktiken är i spel 

endast undantagsvis. 

Beträffande de betydligt fler fall där stödbevisning föreligger är följande att 

konstatera. Blott förekomsten av stödbevisning medför inte per definition att saken 

är ställd utom rimligt tvivel, särskilt inte när tröskeln för vad som konstituerar 

stödbevisning är låg. Med hänsyn till stödbevisningens ofta mycket svaga – ibland 

bevisligen till och med obefintliga112 – samband med bevistemat torde det i många 

fall därför krävas att åklagaren i bevishänseende presterar betydligt mer för att 

beviskravet ska anses uppnått. Om domstolarna tillämpar en ordning där 

förekomsten snarare än värdet av stödbevisningen är det avgörande innebär det 

således att ett de facto lägre beviskrav kommer att gälla i dessa mål. 

Kombinationen av ett lågt ställt stödbeviskrav och en överslätad prövning av 

nämnda bevisning är i sig alltså en riskfaktor ur rättssäkerhetssynpunkt. 

Summan är att fokus riktas mot bevismedlet som sådant istället för att 

bedömningen relateras till beviskravet. Påträffas bara stödbevisning rättfärdigar 

                                                           
112 Jfr exemplet ovan om påstådda liknande övergrepp från den tilltalades sida i andra sammanhang. 
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det i sin tur slutsatsen att åtalet ska bifallas.113 Sökandet efter stödbevisning blir 

det primära och i den jakten riskerar det ordinarie beviskravet att gå förlorat. 

Istället för att utgöra ett till det ordinarie beviskravet kompletterande krav riskerar 

ett generellt stödbeviskrav därmed att anta formen av ett substituerande krav, som 

därtill alltså är lägre ställt än det ordinarie. Stödbeviskravet blir beviskravet om en 

så vill. 

Bevisprövning är att pröva hypoteser. Systematiskt sett är det giltigheten av 

åklagarens hypotes, det vill säga gärningspåståendet, som ska prövas. För att kunna 

lägga åklagarens hypotes till grund för domslutet är det nödvändigt att den kan 

verifieras, men det i sig räcker inte. Giltighet äger åklagarens hypotes nämligen 

först när nollhypotesen – det vill säga att saken inte tillgått på det sätt som 

åklagaren har gjort gällande i gärningsbeskrivningen – kan förkastas. Det sker inte 

genom verifikation utan genom att samtliga alternativa (rimliga) förklaringar 

falsifieras. Till dess de alternativa förklaringarna är falsifierade kan de fortfarande 

vara väl så plausibla som det i och för sig verifierade gärningspåståendet.114  

Stödbevisning är bevisning som stöder huvudbevisningen.115 

Stödbeviskonstruktionens funktion är alltså att den verkar verifierande. Däremot 

har stödbevisningen ingen falsifierande funktion.116 Beviskravets uppfyllelse å sin 

sida bygger som framgått (se avsnitt 4.2.2 ovan) på just falsifikation; för fällande 

dom får det inte finnas någon annan rimlig förklaring till fakta i målet än 

åklagarens. Risken är således att det senare ledet i prövningen faller bort och att 

prövningen av gärningspåståendet uteslutande görs i ljuset av huvudbevisningen. 

Eftersom inte heller huvudbevisningen som sådan, det vill säga 

målsägandeutsagan, är falsifierande (att påstå att ”x” utesluter inte att ”inte x”) är 

det uppenbart hur ordningen med ett generellt stödbeviskrav polemiserar med 

beviskravet även oaktat stödbeviskravets faktiska tillämpning. Även om vaga 

omständigheter inte tillmättes betydelse som stödbevis och även om det skulle 

förhålla sig på det viset att domstolarna gör en grundlig värdering av de 

                                                           
113 Jfr Wagenaar s. 92. 
114 A. a. s. 88. 
115 Jfr Lainpelto s. 183. 
116 Jfr Wagenaar s. 91. 
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omständigheter som bedöms utgöra stödbevisning skulle ett generellt 

stödbeviskrav således ändå vara betänkligt ur rättssäkerhetssynpunkt. 

Det kan förvisso vara riktigt att initialt pröva åklagarens gärningspåstående i 

ljuset av huvudbevisningen om en sådan verifierande operation åtföljs av en 

prövning av de förhållanden som talar mot gärningspåståendet.117 När bevisningen 

övervärderas så att ribban för vad åklagaren måste prestera i bevisväg sänks ökar 

bevisbördan för den tilltalade i motsvarande grad. Bevisbördan blir de facto 

omvänd.118 

Så långt uteslutande om domstolens bevisprövning. Även i fråga om det 

utredningsarbete som föregår åklagarens beslut i åtalsfrågan ska något noteras med 

avseende på stödbeviskonstruktionen och rättssäkerheten. Förundersök-

ningsarbetet bör i detta hänseende emellertid inte ses isolerat från domstolens 

bevisprövning, tvärtom föreligger det starka beröringspunkter dem emellan. 

Axberger talar i sammanhanget om beviskravets styrningseffekter och hur ett lägre 

ställt beviskrav sänker ambitionsnivån nedåt i rättskedjan och på så sätt försämrar 

förutsättningarna att åstadkomma gedigna och kvalitativa utredningar.119 Sökandet 

efter stödbevisning riskerar att bli det primära även på utredningsplanet och i den 

jakten riskerar inte minst objektiviteten i utredningsarbetet att gå förlorad (jfr 1 

kap. 9 § RF och artikel 6.1 EKMR). Utredare riskerar att låsa sig vid en arbets-

hypotes och utestänga alternativa tänkbara förklaringar.120 När saken inte utreds 

brett och förutsättningslöst riskerar i sin tur utredningens robusthet och därmed 

underlaget för domstolens bevisprövning att försämras. En ond cirkel, som 

successivt urholkar rättssäkerheten, uppstår. 

Sammantaget med Lainpeltos slutsats att ett generellt stödbeviskrav påverkar 

förutsebarheten menligt och strider mot kravet på likabehandling framträder bilden 

av en ordning som snarare utgör en rättssäkerhetsrisk än en rättssäkerhetsgaranti. 

Detta trots att stödbeviskonstruktionen vid första påseende uppvisar tydliga 

                                                           
117 Jfr Ekelöf m.fl. (2009) s. 151 ff. 
118 Jfr Westberg s. 884. 
119 Axberger m.fl. s. 466 och 484. 
120 Jfr Ask & Granhag s. 164. 
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likheter med de tidigare nämnda negativa bevisreglerna, som alltså syftar till att 

säkerställa just den enskildes rättssäkerhet (jfr avsnitt 4.1). 

 

5.2 Stödbeviskravet och lagföringen 

Vad som tas från den ena ges åt den andra (minns avsnitt 2.2). Åklagarens 

presumtiva bevislättnad borgar, allt annat lika, för ett ökat antal lagföringar. Det 

är effekten som ligger i förlängningen av ett sänkt beviskrav. Samtidigt är 

stödbeviskonstruktionen som sådan knappast ägnad att öka antalet fällande domar. 

Genom att uppställa ett krav på bevisningens beskaffenhet kommer vissa fall 

undandras prövning redan på formell grund.121 Det i sin tur kommer att minska 

möjligheterna till lagföring vid till exempel våldtäktsbrottslighet, liksom vid annan 

brottslighet där ord tenderar att stå mot ord.122 Den effektivitetsförlust det i 

praktiken innebär ska till sin omfattning dock knappast överdrivas. Även med fri 

bevisprövning är utrymmet att i ord mot ord-situationer, där stödbevisning helt 

saknas, uppnå den grad av säkerhet som det innebär att saken är ställd utom rimligt 

tvivel är givetvis synnerligen marginellt. Det skulle i sådana fall begränsa sig till 

fall där den tilltalades utsaga helt faller på sin egen orimlighet och därmed kan 

lämnas utan avseende.123 

Med tanke på vilka invändningar som vanligtvis aktualiseras i våldtäktsmål 

torde förutsättningarna att lämna den tilltalades utsaga utan avseende på den 

grunden att tvivlet inte är rimligt emellertid vara synnerligen begränsade; det är 

exempelvis svårt att se i vilka fall en invändning som den att samlaget eller den 

därmed jämförliga sexuella handlingen var frivillig inte skulle uppfylla de krav 

som uppställs för att en alternativ förklaring ska beaktas (jfr avsnitt 4.2.2 ovan). 

Just den invändningen innebär ju dessutom åberopandet av en ansvarsfrihetsgrund, 

nämligen samtycke. Att med blott målsägandeutsagan motbevisa den 

invändningen torde i sin tur vara praktiskt taget omöjligt. Vidare har domstolen att 

ex officio pröva alternativa och i förhållande till gärningspåståendet närliggande 

                                                           
121 Jfr Lainpelto s. 284. 
122 Axberger m.fl. s. 483. 
123 Jfr a. a. s. 479. 
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förklaringar vilka i och för sig inte har presenterats av försvaret.124 Även för det 

fall försvarets invändning mot förmodan kan bortses ifrån är utrymmet att komma 

fram till slutsatsen att åtalet ska bifallas med stöd av enbart målsägandeutsagan 

alltså kraftigt beskuret. 

Mot beaktande av hur lågt stödbeviskravet ofta ställs finns det därtill sannolikt 

goda skäl att anta att de omständigheter som föranleder bedömningen att den 

tilltalades utsaga helt kan lämnas utan avseende skulle klassificeras som 

stödbevisning. Det kan dock inte helt bortses från att det i något undantagsfall trots 

allt kan finnas skäl att helt bortse från den tilltalades utsaga och lägga enbart 

målsägandeutsagan till grund för domslutet.  

 

5.3 Två mål, ett medel 

Syftet med att tillämpa ett generellt stödbeviskrav skulle – precis som i fråga om 

legala bevisregler i allmänhet – vara att öka rättssäkerheten. Som analysen ovan 

har visat riskerar ett krav av det slaget emellertid att få motsatt effekt. Således bör 

det inte enbart ifrågasättas huruvida en ordning innefattande ett generellt 

stödbeviskrav är förenlig med en rationell och fri bevisprövning. Det kan därtill 

konstateras att en sådan ordning – med stödbeviskravets nuvarande tillämpning 

där även mycket vaga omständigheter subsumeras under stödbevisbegreppet och 

bedömningen inriktas på förekomst snarare än bevisvärde – svårligen är 

kompatibel med rättsstatliga principer och värderingar. 

En lösning på detta som ligger nära till hands är naturligtvis att ge 

stödbevisbegreppet en legal definition. Genom att begränsa begreppets bety-

delseområde så att det inte omfattar vagare omständigheter med svag eller ingen 

anknytning till bevistemat kan ett högre mått av rättssäkerhet nås. Utöver de 

gränsdragningsproblem som är förknippade med en sådan operation kan det 

emellertid konstateras att en reglering av begreppet inte i sig förskjuter bevispröv-

ningens fokus från att vara förekomstbetingad till att vara bevisvärdesorienterad, 

något som alltså är angeläget ur rättssäkerhetssynpunkt. 

                                                           
124 Lambertz s. 13. 
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Genom att sätta ribban för stödbevisbegreppet så högt att det endast omfattar 

synnerligen tillförlitlig bevisning kan visserligen den konsekvensen att beviskravet 

de facto devalveras till följd av en förekomstbetingad prövning till stor del 

förebyggas; konstateras stödbevisning föreligga under de premisserna är 

sannolikheten att det ordinarie beviskravet inte samtidigt är uppfyllt liten. En sådan 

ordning skulle dock innebära att många fall redan på förhand undandras prövning 

på formell grund, vilket i sin tur ökar riskerna för effektivitets- och 

rättstrygghetsförluster. Problemet blir tydligt om man betänker det inte alltför 

sällsynta bevisläget att det finns flera bevis vilka tillsammans ställer saken utom 

rimligt tvivel, men där bevisen var för sig inte når upp till beviskravet. Skulle 

bevisen var för sig inte nå upp till stödbeviskravet är åklagaren i praktiken 

förhindrad att väcka åtal trots att bevisningen egentligen alltså är tillräcklig för 

fällande dom. Resultatet är obilliga utfall i det enskilda fallet samtidigt som det ur 

ett systemperspektiv kan konstateras att förlusterna ur lagföringshänseende skulle 

komma att öka. 

För att inte ådra sig för stora effektivitets- och rättstrygghetsförluster skulle det 

behövas en mängd undantag, undantag vilka i sin tur behöver förses med 

ytterligare undantag för att säkerställa en rättssäker process. Exemplet sätter 

fingret på problematiken som är förknippad med att, likt domstolarna synes ha 

gjort i den här aktuella målkategorin, göra bevisprövningen till rättstillämpning. 

Till detta kommer som sagt även den mer principiella problematik som är 

förknippad med en ordning som enbart bygger på verifikation och inte verifikation 

och falsifikation i förening. 

En annan mot den bakgrunden bättre åtgärd skulle, enligt mitt förmenande, vara 

att tillåta fällande dom enbart med stöd av målsägandeutsagan. Det finns ingen 

anledning att betvivla att de normer som gäller vid bevisprövningen i brottmål 

generellt (det vill säga det gängse beviskravet, att åklagaren har bevisbördan och 

kravet på utredningens robusthet) korrekt tillämpade är tillräckliga verktyg för att 

kunna garantera rättssäkerheten även i våldtäktsmål. Problemet är som framgått att 

dessa riskerar att bli liggandes i verktygslådan när domstolarna istället börjar 
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skruva med ett fjärde verktyg, stödbeviskravet. Genom att inte blanda in regler om 

bevisningens beskaffenhet minimeras risken att så sker. 

Tvärtemot vad den intuitiva uppfattningen kanske säger en torde det ur 

rättssäkerhetssynpunkt alltså finnas goda skäl att tillåta fällande dom enbart med 

stöd av målsägandeutsagan. Även från ett lagföringsperspektiv bör en sådan 

ordning vara att föredra. Som framgick i avsnittet närmast ovan är de tänkbara fall 

där bevisningen når upp till det ordinarie beviskravet men där ett stödbeviskrav 

ändå hindrar en fällande dom mycket få – om ens några. Det följer som sagt av det 

vida betydelseområde stödbevisbegreppet har givits i underrättspraxis. Eftersom 

det trots allt inte kan uteslutas att det i något fall ändå uppnås erforderlig säkerhet 

kring den tilltalades skuld enbart utifrån målsägandens och den tilltalades utsagor 

är det inte helt oproblematiskt att exkludera dessa fall från prövning. Ett rationellt 

skäl att utesluta nämnda fall från prövning skulle vara om det stärker 

rättssäkerheten. Mot beaktande av stödbeviskravets potentiella implikationer ur 

rättssäkerhetssynpunkt och att dess rättssäkerhetsfunktion i övrigt är så pass 

begränsad är utrymmet att argumentera för att ett sådant skäl föreligger emellertid 

litet. Vän av ordning invänder säkerligen – helt riktigt dessutom – att 

effektivitetsvinsterna kan förmodas bli små. Redan mycket små effektivitetsvinster 

är dock eftersträvansvärda (inom ramarna för en rättssäker prövning). Det gäller i 

synnerhet mot beaktande av att målsägandens lagföringsintresse alltså är knutet till 

det enskilda fallet (jfr avsnitt 2.3 ovan). Även om endast ett ytterligare fall av 

lagföring skulle åstadkommas är det således en välkommen förbättring. 

Sammantaget kan konstateras att en ordning som tillåter fällande dom enbart på 

målsägandeutsagan kan väntas ha förtjänster ur såväl rättssäkerhets- som 

lagföringshänseende. Någon optimering av lagföringsmöjligheterna i absolut 

mening kan det naturligtvis inte bli fråga om i en rättsordning som vilar på 

rättsstatliga värderingar och principer. Istället är det en optimering inom ramen för 

vad som kan rättfärdigas i en rättsstat. Genom att tillåta fällande dom enbart med 

stöd av målsägandeutsagan möjliggörs sålunda lagföring i så många fall som 

möjligt utan att rättssäkerheten riskeras i något avseende. Trots den befintliga 

dikotomin intressena emellan är den här förespråkade ordningen med andra ord ett 
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medel med vilket såväl rättssäkerhetsmålet som målet att öka möjligheterna till 

lagföring kan uppnås. 

Samtidigt kan en ordning som möjliggör att någon döms med enbart 

målsägandeutsagan som bevisning – det vill säga den fria bevisprövningen i sin 

striktaste form – i sig få konsekvenser för rättssäkerheten. Det var en gång i tiden 

skälet till införandet av den legala bevisteorin (jfr avsnitt 4.1 ovan) och det är också 

anledningen till att vissa rättsordningar alltjämt upprätthåller den romersk-

kanoniska principen testis unus testis nullus, det vill säga att en persons utsaga inte 

ensam kan vara tillräcklig för fällande dom.125 För svensk rätts vidkommande 

åskådliggjordes den fria bevisprövningens implikationer ur rättssäkerhetssynpunkt 

om inte annat genom JK:s uppmärksammade rättssäkerhetsrapport Felaktigt 

dömda. En av slutsatserna därifrån var att utgångspunkten visserligen kan vara att 

det är möjligt att fälla någon enbart med stöd av målsägandens uppgifter, men att 

en sådan ordning måste förses med vissa rättssäkerhetsgarantier.126 Kommande 

avsnitt ska mot den bakgrunden behandla just frågan hur rättssäkerheten kan 

garanteras inom ramen för den fria bevisprövningen. 

 

6. Rättssäkerhetsgarantier vid fri bevisprövning 

6.1 Allmänna utgångspunkter 

Rättssäkerhetsgarantier kan anta olika former och ta sikte på olika delar av 

brottmålsprocessen. Vid en grövre uppdelning torde åtminstone tre olika 

funktioner knutna till lika många delar av brottmålsprocessen kunna identifieras. 

Rättssäkerhetsgarantier kan således avse att på förundersökningsstadiet tillförsäkra 

den enskilde hans eller hennes rättigheter såsom oskyldig (jfr avsnitt 2.2 ovan), de 

kan vara hänförliga till domstolens bevisprövning och de kan anta en mer reparativ 

funktion i förhållande till en egentligen avslutad brottmålsprocess. Då den här 

framställningen behandlar domstolarnas bevisprövning är det följaktligen 

rättssäkerhetsgarantier avseende domstolarnas bevisprövning som närmare ska 

                                                           
125 Lainpelto s. 290 och Wagenaar m.fl. s. 3 f. 
126 Axberger m.fl. s. 479 f. 
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diskuteras. Det bör dock framhållas att det, vilket vid flera tillfällen redan har 

påpekats, föreligger betydande beröringspunkter mellan domstolarnas 

bevisprövning och brottmålsprocessen i stort. Ett tydligt exempel är som sagt 

beviskravets styrningseffekter i förhållande till förundersökningsarbetet (se avsnitt 

5.1 ovan). Även om det är domstolens bevisprövning som är föremål för diskussion 

kommer diskussionen således förhållas till det utredningsarbete som föregår 

prövningen vid domstol. 

Beträffande den reparativa funktionen ska noteras att resningsfrågan har en 

alldeles särskild relation till den här aktuella brottsligheten. Detta i och med att 

bevisvärderingsfrågorna i ord mot ord-situationer är särskilt känsliga samtidigt 

som felaktig bevisvärdering i sig inte är skäl för resning (jfr 58 kap. 2 § RB, se 

särskilt punkten 4). Utsikterna att åstadkomma en överprövning (vilket i sig 

givetvis är en rättssäkerhetsgaranti) vid en tvivelaktig bevisvärdering i hovrätten 

är således mycket små, i synnerhet som Högsta domstolen i regel inte prövar mål 

avseende bevisvärdering.127 Frågorna som denna ordning ger upphov till ur 

rättssäkerhetssynpunkt utgör dock ett uppsatsämne i sig. 

Även om den enskildes rättssäkerhet i en rättsstat ovillkorligen måste garanteras 

i brottmålsprocessens alla delar tillkommer dessutom det faktum att en rättssäkrare 

bevisprövning skulle minska behovet av att kunna korrigera felaktigheter genom 

användandet av särskilda rättsmedel eller olika former för överklagande. Här bör 

också noteras det omfattande stigma som är knutet till våldtäktsbrottslighet. Även 

om en tidigare dömd person frikänns från anklagelserna efter ett 

resningsförfarande gör det inte det som varit ogjort. Rättsväsendets upprättelse är 

inte heller någon garanti för att allmänhetens ”dom” rivs upp. Det i sig är 

naturligtvis inte skäl att inte se över möjligheterna till resning eller frågan om ett 

fristående resningsinstitut liknande det i Norge, men det innebär att de verkligt 

stora vinsterna står att finna om man förmår att i högre grad säkra rättssäkerheten 

vid bevisprövningen. Ett tydligt fokus bör således ligga på att åstadkomma just 

detta. 

                                                           
127 Ekelöf m.fl. (2009) s. 157. 
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6.2 Om trovärdighet och tillförlitlighet 

Enligt NJA 2009 s. 447 I och II är en grundläggande förutsättning för fällande dom 

när ord står mot ord att målsägandeutsagan bedöms vara alltigenom trovärdig (se 

avsnitt 4.3.1 ovan). Ur bevisprövningssynpunkt är det emellertid en väsentlig 

skillnad mellan att lägga å ena sidan trovärdiga och å andra sidan tillförlitliga 

uppgifter till grund för domslutet. Medan förekomsten av en tillförlitlig uppgift 

medger att domstolen utgår ifrån den som ett faktum saknar begreppet trovärdighet 

motsvarande förankring i faktiska förhållanden; beviskravet förutsätter visshet och 

för den frågan är vad bedömaren, det vill säga rätten, tror irrelevant.128 

Trovärdigheten, fastän den saknar självständig betydelse för bevistemat, kan 

emellertid ha relevans såsom ett kriterium vid bedömningen av en uppgifts tillför-

litlighet.129 En annan sak är, vilket ska framgå nedan, att en uppgifts tillförlitlighet 

inte nödvändigtvis låter sig konstateras särskilt lätt. 

 

6.3 En kvalitetssäkrad (?) utsageanalys 

Med tanke på den betydelse bedömningen av målsägandeutsagan ges vid i 

synnerhet ord mot ord-situationer ter det sig naturligt att vid en diskussion om 

rättssäkerhetsgarantier inrikta sig på detta moment i bevisprövningen. Det är också 

kring den delen av bevisprövningen som doktrin till stor del har uppehållit sig i 

frågan. Tidigare justitierådet Torkel Gregow var tidigt ute och förespråkade en 

striktare värdering av målsägandeutsagor i ord mot ord-situationer.130 Det skulle 

åstadkommas genom att bevisvärderingen konkretiserades på så sätt att frågan om 

målsägandeutsagans tillförlitlighet131 delades upp i flera underliggande frågor av 

betydelse för uppgifternas tillförlitlighet.132 Bland dessa märks frågan om målsä-

ganden ändrat sin version av det påstått inträffade under utredningens gång, men 

                                                           
128 Axberger m.fl. s. 473 ff. 
129 Axberger m.fl. 474. 
130 Gregow s. 515. 
131 Gregow själv använder begreppet trovärdighet, men i betydelsen tillförlitlighet (se Schelin s. 234). För 

att undvika förvirring benämns – med hänsyn till vad som sagts ovan under avsnitt 6.2 – det i detta 

sammanhang dock tillförlitlighet, eftersom det är vad Gregow de facto avser.   
132 Gregow s. 517 och 522. 
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också frågor som huruvida målsäganden kan antas ha anledning att falskeligen 

anklaga den tilltalade.133 

En hel del vatten har runnit under broarna sedan dess, inte minst i och med 2005 

och 2009 års avgöranden. Men idén att strukturera bedömningen av 

målsägandeutsagan har på intet vis fallit i träda. På samma tema framhöll sålunda 

projektgruppen bakom Felaktigt dömda den uppfattningen att en tydligare 

distinktion mellan trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningar skulle utgöra en 

sådan rättssäkerhetsgaranti som framställningen alltså pekade på behovet av. Även 

det önskvärda i att uppställa vissa kriterier för när en målsägandeutsaga kan läggas 

till grund för en fällande dom betonades. Med en sådan ordning skulle det 

dessutom bli tydligt att huvudregeln är att endast målsägandeuppgifter inte är 

tillräckligt.134 Gregows och JK:s rättssäkerhetsprojektgrupps respektive uppfatt-

ningar uppbär stora likheter i det att de båda betonar betydelsen av att bryta ned 

bedömningen av målsägandeutsagan i olika kriterier för att på så vis göra 

prövningen rättssäkrare. Gregow talar visserligen inte explicit om kriterier för 

denna bedömning utan om delfrågor. I praktiken blir det dock fråga om just en 

kriteriebaserad bedömning; frågan om målsäganden från förhörstillfälle till 

förhörstillfälle stått fast vid samma version kan till exempel lika gärna betraktas i 

formen av ett konsekvenskriterium. 

Högsta domstolen tycks ha tagit fasta på den uppfattningen och drivit 

rättsutvecklingen i den riktningen. I NJA 2010 s. 671 redogör Högsta domstolen 

således för vilka kriterier som i första hand är relevanta att beakta när 

tillförlitligheten av en utsaga ska bedömas.135 Kriterierna, som är resultatet av 

slutsatser från den beteendevetenskapliga forskningen, kan onekligen vara till stor 

hjälp när det gäller domarnas möjligheter att strukturera bevisningen; det var ju 

just den möjligheten Gregow och rättssäkerhetsprojektgruppen såg när de 

förespråkade en nedbruten prövning. Även under utredningsstadiet torde 

kriterierna kunna ha sina förtjänster så till vida att de kan bidra till att identifiera 

                                                           
133 A. a. s. 518 f. 
134 Axberger m.fl. s. 480. 
135 Se Högsta domstolens domskäl under punkten 8 samt justitieråd Göran Lambertz tillägg under 

punkten 1. 
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brister i utsagan som behöver utredas ytterligare.136 Det är naturligtvis angeläget, 

om inte annat för att kunna upprätthålla objektiviteten under förundersökningen. 

Förutsättningarna att undvika olika former av bias förbättras och med det kan 

utredningen förlänas en bredare ansats, vilket i sin tur alltså ger domstolen ett 

bredare processmaterial att grunda sin bedömning på (jfr diskussionen under 

avsnitt 5.1 ovan). Som ett led i strävan att så ofta som möjligt finna sanningen kan 

ett kriteriebaserat instrument för utsageanalys således fylla en funktion, men inte 

genom att utsageanalysen i sig blottlägger sanningen utan genom att den skärper 

utredarnas arbete. 

Problemet är nämligen att inte ens med de mest tillförlitliga metoderna för 

utsageanalys uppnås en så pass hög träffsäkerhet i fråga om att kunna skilja sanna 

utsagor från falska att resultatet av analyserna kan användas som bevis i 

domstol.137 Det finns helt enkelt inte empiriskt stöd för att en sann utsaga per 

definition uppfyller vissa kriterier.138  Bland annat Reality Monitoring, som räknas 

till en av de mer sofistikerade metoderna,139 torde rimligtvis dessutom kräva ett 

relativt omfattande analysmaterial. Detta samtidigt som det typiskt sett är just 

bristen på uppgifter som föranleder domstolarna att göra mer djuplodande 

bedömningar av främst målsägandeutsagan, vilken i sig kan vara förhållandevis 

innehållsfattig. 

När bevisvärderingen – som i ord mot ord-situationer – är synonym med en 

värdering av målsägandens och den tilltalades oförenliga utsagor kommer den 

genom beviskravet föreskrivna säkerheten inte att kunna uppnås med tillämpning 

av sådana kriteriebaserade bedömningsmodeller. Att, som till exempel Gregow, 

argumentera för en de facto kriteriebaserad prövning av målsägandeutsagan och 

samtidigt betona att det höga beviskrav som gäller för brottmål i allmänhet inte får 

frångås140 är, sett till var forskningen står idag, således inte möjligt. Redan 

förespråkandet av en sådan prövning innebär indirekt ett förfäktande av motsatsen, 

det vill säga ett i praktiken lägre beviskrav. 

                                                           
136 Diesen s. 403. 
137 Vrij s. 276. 
138 Diesen s. 403. 
139 Jfr Schelin s. 345. 
140 Gregow s. 523. 
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Den överskattning av bevisvärdet som det innebär att endast lägga den 

”tillförlitliga” utsagan till grund för en fällande dom tar sig alltså uttryck i ett sänkt 

beviskrav, men kan lika gärna ses som ett problem i förhållande till bevisbördans 

placering.141 Den tilltalades skuld är bevisad när beviskravet är uppnått. Om 

åklagaren då endast behöver påvisa en lägre grad av visshet innebär det följaktligen 

att den tilltalade istället måste bevisa sin oskuld. Mot den bakgrunden kan det 

också starkt sättas i fråga om en modell av det slag som prejudikatet från 2010 

utgår ifrån verkligen bör tillämpas av domstolarna. Till dess tillräckligt tillförlitliga 

metoder för utsageanalys finns att tillgå förefaller tillämpningen av Högsta 

domstolens modell snarare vara en rättssäkerhetsrisk än en rättssäkerhetsgaranti. 

Hittills har diskussionen avsett konsekvenserna av bevisövervärdering vid 

trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningar. Det torde också vara det tyngst 

vägande skälet mot att trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningar överhuvud-

taget bör förekomma i domstolarna. Därtill kommer emellertid att trovärdighets- 

och tillförlitlighetsbedömningar, i likhet med stödbevismodellen, bygger på 

verifikation genom en ensidig prövning av målsägandeutsagan. Den därmed 

sammanhängande problematiken riskerar med andra ord att uppstå även i fråga om 

trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningar (se avsnitt 5.1 ovan). 

 

6.4 Mot en bevisprövningsmodell 

Utöver nämnda tillvägagångssätt för bedömningen av utsagors tillförlitlighet har 

Högsta domstolen inte visat någon större benägenhet att närmare ange riktlinjer 

för bevisprövningen, vare sig i våldtäktsmål eller brottmål generellt. Genom NJA 

2015 s. 702 kan dock ett litet steg i riktning mot en modell för bevisprövningen i 

brottmål möjligtvis ha tagits.142 I målet uttalade Högsta domstolen: 

”En metod som kan användas i vissa fall, t.ex. i ett fall som detta, är att rätten först identifierar de 

faktiska förhållanden (bevisfakta) som har åberopats och som har betydelse med avseende på 

                                                           
141 Ekelöf m.fl. (2009) s. 157. 
142 I fallet pekar Högsta domstolen just på de svårigheter som är förknippade med att ”ange en modell för 

bevisbedömningen som kan tillämpas i alla olika typer av mål”, se punkten 21 i domstolens domskäl. 
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bevistemat. […] För att inte bevisbedömningen ska bli resultatet av ett mera allmänt betraktande av 

bevisningen i målet är det i regel lämpligt att domstolen värderar betydelsen av varje bevisfaktum.”143 

Domstolens försiktighet är påfallande. Trots att förarbetena tydligt utgår ifrån att 

varje bevis ska värderas individuellt sträcker sig Högsta domstolen inte längre än 

att det ”i regel är lämpligt” att så sker (jfr avsnitt 4.2.1 ovan). Det kan i sig förefalla 

en aning anmärkningsvärt, men visar samtidigt tydligt på den motvilja som finns 

från domstolens sida i fråga om att riskera att stöta sig med den fria 

bevisprövningens princip. Vidare är avgörandets betydelseområde av lätt insedda 

skäl inte särskilt enkelt att uttala sig om. Som framgår uttalar domstolen i det 

avseendet inte mer än att metoden kan användas i vissa fall. Vilka fall som avses 

utöver det förhandenvarande är dock oklart. Högsta domstolen fortsätter: 

”Om det visar sig att det sammanvägda värdet av den bevisning som har åberopats till stöd för 

bevistemat (gärningsbeskrivningen) inte är så högt, att det räcker för att detta ska vara styrkt, saknar 

bevisning som har åberopats mot temat betydelse. Den tilltalade ska då frikännas redan på grund av att 

bevisningen mot henne eller honom är otillräcklig (jfr NJA 2010 s. 671, p. 13). Om däremot bevisningen 

är så stark, att den i sig är tillräcklig för att beviskravet ska vara uppfyllt, måste den tilltalades berättelse 

och bevisning som stöder denna granskas. Motbevisas det som läggs den tilltalade till last ska åtalet 

ogillas. Frikännande blir också följden om den tilltalades berättelse och annan bevisning som har 

åberopats mot bevistemat tar sådan kraft från de bevisfakta som talar för detta, att beviskravet inte är 

uppnått.”144 

Modellen, vilken bygger på konstruktionen med en falsk bevisbörda som åläggs 

försvaret för det fall huvudbevisningen når upp till beviskravet, kan uppenbarligen 

tänkas ha sina förtjänster. Precis som i fråga om den kriteriebaserade 

tillförlitlighetsmodellen kan naturligtvis även en bevisprövningsmodell hjälpa 

bedömaren att strukturera sin analys. Vidare bidrar modeller generellt sett till en 

enhetlig tillämpning med ökad förutsebarhet och likabehandling som följd. Inte 

minst mot bakgrund av Lainpeltos slutsatser ter det sig välkommet (jfr avsnitt 4.3.2 

ovan). Utöver dessa mer generella aspekter kan konstateras att Högsta domstolens 

här tillämpade modell understryker betydelsen av att motbevisningen beaktas, 

något som kan förefalla självklart, men som mot bakgrund av den här framställ-

                                                           
143 Se punkten 22 i domstolens domskäl. 
144 Se punkten 23 i domstolens domskäl. 
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ningen framstår som angeläget. En av de risker som framställningen har pekat på 

är som sagt just risken för en ensidig konfirmerande prövning av huvudbevis-

ningen. 

Samtidigt är en tydlig slutsats som kan dras utifrån den här framställningen att 

det – åtminstone såvitt avser bevisprövningen i ord mot ord-situationer – finns 

principiella skäl att ställa sig tveksam till en prövning vilken, likt Högsta 

domstolens modell, tar sin utgångspunkt i huvudbevisningen. Det kan förefalla 

oproblematiskt eftersom huvudbevisningen, i enlighet med modellen, trots allt 

måste nå upp till beviskravet innan försvaret överhuvudtaget måste prestera något 

i bevisväg. I teorin är det heller inte något problem. I praktiken är som framgått 

dock risken att huvudbevisningens värde överskattas och att ett de facto lägre 

beviskrav tillämpas. Tillämpas Högsta domstolens modell under de förutsätt-

ningarna är bevisbördan inte längre falsk utan rent faktiskt omvänd (jfr avsnitt 

4.2.2 och 5.1 ovan angående omvänd bevisbörda vid ett generellt stödbevis-

krav).145 

Problematiken känns som sagt igen, dels från diskussionen kring Högsta 

domstolens modell för utsageanalys, dels modellen med ett generellt 

stödbeviskrav, och grundar sig i att modellen i sig inte skärper bevisvärderingen. 

Ska modellen tillföra något ur rättssäkerhetssynpunkt i för den här framställningen 

aktuella mål bör den således kombineras med något slags åtgärd inriktad på 

bevisvärderingen som sådan. 

En sådan åtgärd som mot bakgrund av avsnittet närmast ovan ligger nära till 

hands är att uppställa ett förbud mot att grunda fällande dom på trovärdighets- och 

tillförlitlighetsbedömningar av målsägandeutsagan. På så sätt skulle risken för 

överskattningar av bevisvärdet knutna specifikt till dessa bedömningar kunna 

avstyras. Vidare torde motsvarande risk vid bevisvärderingen i övrigt också kunna 

undgås. Även om det tydliggörs att det inte existerar något generellt stödbeviskrav 

hindrar det i sig naturligtvis inte att omständigheter vilka vid tillämpningen av ett 

generellt stödbeviskrav hade givits betydelse av stödbevis ändå beaktas och åsätts 

ett bevisvärde vid fri bevisvärdering. Oavsett om omständigheter benämns 

                                                           
145 Jfr Westberg s. 884. 
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stödbevis eller inte ges dessa omständigheter betydelse i förhållande till en 

konstaterat trovärdig eller tillförlitlig utsaga.146 Någon större självständig 

betydelse för bevistemat har de däremot inte. Finns det då inte någon trovärdig 

eller tillförlitlig utsaga att knyta dessa omständigheter till kommer de inte i samma 

grad tillmätas betydelse, något som givetvis minskar den risk för bevisöver-

värdering som annars alltså föreligger. Att risken redan i utgångsläget kan vara 

mindre till följd av en förmodat mindre mekanisk tillämpning vid fri bevisprövning 

än vid ett generellt stödbeviskrav ändrar inte på det. 

Ett förbud mot trovärdighets- och tillförlitlighetsbevisning kan således utgöra en 

nyckel i fråga om att säkerställa en riktig bevisvärdering och för att i förlängningen 

kunna garantera rättssäkerheten när ord står mot ord. Svårigheten uppkommer i 

förhållande till den fria bevisprövningens princip. Att en sådan reglering går i 

närkamp med denna är å ena sidan uppenbart. Å andra sidan kan man fråga sig till 

vilket men så sker. Den fria bevisprövningen motiveras som framgått av att dess 

motsats i form av legala bevisregler kan hindra en domstol från att meddela 

fällande dom trots att de objektiva förutsättningarna därför är uppfyllda. För att fri 

bevisprövning ska tillföra någonting i förhållande till legala bevisregler förutsätts 

alltså att det är den aktuella regeln i sig som hindrar domstolen från att i det 

enskilda fallet kunna nå den slutsatsen. 

Mot bakgrund av att det inte finns någon tillförlitlig metod för bedömningen av 

utsagors tillförlitlighet och att subjektiva trovärdighetsbedömningar definitions-

mässigt alltså inte kan ges någon framträdande funktion i en faktabaserad kontext 

som bevisprövningen är det svårt att se att ett förbud mot sådana bedömningar 

skulle utgöra ett sådant hinder; det är den kriteriebaserade bedömningens brist på 

bevisvärde som utgör hindret mot lagföring, inte regeln. Förbudet skulle med andra 

ord inte tillföra något nytt i förhållande till vad de allmänna gränserna för 

domstolens bevisprövning i brottmål redan säger, utan enbart utgöra ett – förvisso 

nödvändigt – förtydligande av dessa. 

Problemet är att den nuvarande ordningen – uttryckt genom NJA 2010 s. 671 – 

utgår från att kriteriebaserade trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningar har 

                                                           
146 Jfr Axberger m.fl. s. 477. 



58 

 

bevisvärde. Sanningen är dock att antingen är en metod för utsageanalys tillförlitlig 

och resultatet kan läggas till grund för domen eller så är den inte tillräckligt 

tillförlitlig och resultatet kan då inte tillmätas någon betydelse (jfr avsnitt 6.3 

ovan), utan saknar helt bevisvärde. Eftersom en tillförlitlig utsaga inte alltid antar 

en viss form riskeras inte bara en överskattning av bevisvärdet av i och för sig 

relevanta omständigheter. Genom att tillämpa kriteriebaserade modeller för 

utsageanalys riskerar omständigheter vilka i sig inte har något samband med 

bevistemat att få betydelse för huruvida just bevistemat anses styrkt.  En poäng 

med att a priori underkänna tillförlitlighetsbevisning torde således vara den att det 

i högre grad kan säkerställas att de omständigheter som läggs till grund för bedöm-

ningen faktiskt har relevans för bevistemat, antingen direkt som bevisfaktum eller 

indirekt som hjälpbevisfaktum. 

Sammantaget talar detta mot tillförlitlighetsbevisning som bevisning. Det finns 

inget självändamål i att upprätthålla principen om fri bevisprövning om den ändå 

inte förbättrar förutsättningarna för materiellt riktiga avgöranden – inom de 

allmänna ramar som finns för bevisprövningen i brottmål. Det man kan fråga sig 

är hur en sådan reglering går ihop med uppfattningen att det bör vara möjligt att 

meddela fällande dom när det utöver målsägandeutsagan saknas bevisning vilken 

styrker gärningspåståendet. Frågan har redan besvarats en gång under framställ-

ningens gång: utrymmet att meddela fällande dom för det fall tillförlitlighets-

bevisning inte godtas är begränsat till det fall den tilltalades utsaga helt kan lämnas 

utan avseende (jfr avsnitt 5.2 ovan). Om den tilltalades version – mot förmodan – 

kan lämnas utan avseende innebär det samtidigt att målsägandens påstående är 

riktigt och kan läggas till grund för domen. Det följer av utsagornas kontradiktiska 

förhållande. Fråga blir således aldrig om någon tillförlitlighetsbedömning av 

målsägandeutsagan. När den tilltalades påstående om ”x” (till exempel frivilligt) 

inte kan lämnas utan avseende och målsäganden påstår ”inte x” (till exempel 

tilltvingat, det vill säga inte frivilligt) följer det som sagt av beviskravet att det inte 

är möjligt att meddela fällande dom. Det kan förefalla självklart, men förtjänar mot 

bakgrund av den väg rättstillämpningen har slagit in på – med trovärdighets- och 

tillförlitlighetsbedömningar samt den därmed nära sammanhängande stödbevis-
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frågan i fokus – och de risker för rättssäkerheten som är förknippade härmed att 

rekapituleras. 

 

6.5 Ett konkretiserat beviskrav 

Genom att underkänna kriteriebaserade trovärdighets- och tillförlitlighets-

bedömningar bevisvärde minskar risken för bevisövervärdering. Det gäller, som 

framhållits ovan (se avsnitt 6.4), inte bara risken för övervärdering av utsagan som 

sådan utan också risken för övervärdering av sådana omständigheter som ges 

bevisvärde i förhållande till en trovärdig eller tillförlitlig utsaga, det vill säga 

omständigheter som vid tillämpningen av en stödbevismodell hade utgjort 

stödbevisning. Detta då det alltså inte finns något att hänga upp dessa 

omständigheter på om det inte finns en konstaterat trovärdig eller tillförlitlig 

målsägandeutsaga i botten. 

Det i sig utesluter dock alltså inte att sådana omständigheter kan komma att 

tillmätas självständig betydelse i förhållande till bevistemat. Idealiskt skulle 

naturligtvis vara om det kunde uppställas någon form av modell som klargjorde 

bevisvärdet för olika omständigheter och bevislägen. Bortsett från att det knappast 

är möjligt att förutse alla upptänkliga omständigheter och bevislägen är det 

knappast heller möjligt att på förhand värdera bevis på ett så schematiskt sätt. Att 

helt avstyra risken för bevisövervärdering utan att det får alltför stora implikationer 

för den materiella riktigheten och därmed lagföringsmöjligheterna är således allt 

annat en enkelt. Med fri bevisvärdering föreligger alltid den risken. 

Den möjlighet som finns (vid sidan av ett förbud mot trovärdighets- och 

tillförlitlighetsbevisning) är att öka medvetenheten, dels om att bevisvärdet av 

enskilda omständigheter många gånger kan förefalla vara högre än det de facto är, 

dels beträffande det krav som ställs på den sammanlagda bevisningen för att 

fällande dom ska kunna komma i fråga. Ett, enligt min uppfattning, lämpligt sätt 

att åstadkomma detta på skulle vara att konkretisera innebörden av ställt utom 

rimligt tvivel så att utgångspunkten för bevisprövningen i ord mot ord-situationer 

alltid görs i den tilltalades utsaga. Det skulle på så vis kunna tydliggöras att i fall 



60 

 

där enbart målsägandeutsagan utgör bevisfaktum för bevistemat och övrig 

bevisning utgörs av omständigheter som saknar ett sådant direkt samband med 

bevistemat kan fällande dom komma i fråga endast i synnerliga undantagsfall. 

Rätt utformade kan, som redan framhållits vid ett par tillfällen, modeller ha just 

den funktionen att de strukturerar bedömarens analys av bevisningen, vilket 

minskar risken för felaktigheter i form av till exempel bevisövervärdering. Genom 

dess medvetandegörande funktion torde en modell där bevisprövningen utgår från 

den tilltalades utsaga kunna ha en indirekt inverkan på grundligheten vid 

bevisvärderingen.147 På så vis minskar i sin tur risken att bevisbördan i praktiken 

blir omvänd (jfr avsnitt 6.4 ovan). 

Vidare finns det anledning att anta att en sådan modell kan ha vissa förtjänster 

av mer psykologiskt slag. Sålunda kan den tänkas reducera riskerna för så kallat 

konfirmeringsbias, där tvetydig information tolkningsvis pressas till att passa en 

viss uppfattning (i det här fallet subjektiva föreställningar kring den tilltalades 

skuld).148 Detta genom att domstolen tvingas fästa avseende vid sådan information 

som inte är förenlig med åklagarpåståendet, det vill säga motbevisningen i form av 

den tilltalades version. Att skjuta motbevisningen i förgrunden kan därtill vara ett 

medel för att skapa ett hos rätten kritiskt förhållningssätt till eventuella intuitiva 

uppfattningar, vilka i förlängningen kan ge upphov till just bias.149 

Enbart genom att klargöra att det följer av beviskravet att utgångspunkten för 

bevisprövningen ska göras i den tilltalades utsaga accentueras dessutom 

beviskravet ytterligare, något som i sig kan antas stärka rättssäkerheten. Detta i 

jämförelse med en ordning där fokus ligger på vilka bevismedel som fordras eller 

på formerna för trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningar. När det höga krav 

som ställs på bevisningen tydliggörs och det samtidigt inte finns någon trovärdig 

eller tillförlitlig utsaga att förankra andra vagare omständigheter i finns det heller 

ingen anledning för domstolarna att inlåta sig på hypotetiska resonemang kring 

huruvida det exempelvis finns skäl för målsäganden att beljuga den tilltalade (jfr 

avsnitt 6.3 ovan). 

                                                           
147 Jfr Granhag & Ask s. 408. 
148 Ask & Granhag s. 164 och Christianson & Montgomery s. 110 f. 
149 Jfr Gräns (2013) s. 118. 
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Avslutningsvis torde modellen kunna motverka resonemang som i och för sig 

friar den tilltalade, men där det i domskälen samtidigt riskerar att antydas att det 

finns omständigheter som talar för den tilltalades skuld. I ljuset av oskyldig-

hetspresumtionen är det angeläget att formuleringar av det slaget inte förekommer. 

Utgår bedömningen från den tilltalades version är det tillräckligt att konstatera att 

den tilltalades version inte är motbevisad. 

En bevisprövningsmodell som utgår från den tilltalades version förutsätter att 

den tilltalade uttalar sig. Det är en potentiellt komplicerande faktor i och med den 

tilltalades rätt att tiga (se 12 § 1 st. fjärde strecksatsen FUK samt artikel 6 EKMR 

på vilken rätten att tiga anses följa).150 Sannolikt utgör det ett hinder mot att 

tillämpa denna modell i brottmål överlag. I fråga om här aktuella mål är det dock 

osannolikt att den tilltalade skulle välja att inte alls uttala sig.151 Frågan i vilken 

mån och under vilka förutsättningar den tilltalade kan komma att åläggas en 

förklaringsbörda torde således vara av marginell betydelse i våldtäktsmål.152 

 

7. Avslutande kommentarer 

7.1 Framställningen hittills 

Framställningen har behandlat frågan huruvida det bör vara möjligt att meddela 

fällande dom i våldtäktsmål när det vid sidan av målsägandens berättelse om det 

påstått inträffade saknas bevisning till stöd för åklagarens ansvarspåstående. 

Utgångspunkten har tagits i den i underrätterna flitigt tillämpade ordningen med 

ett stödbeviskrav, en modell som alltså omöjliggör fällande dom enbart med stöd 

av målsägandeutsagan. Ett sådant krav undandrar vissa fall från prövning redan på 

formell grund, vilket principiellt sett naturligtvis är betänkligt ur lagförings-

synpunkt. Åtminstone i teorin är den situationen att den tilltalades utsaga helt kan 

lämnas utan avseende och målsägandens därmed läggas till grund för domen 

                                                           
150 Rätten att tiga utan att det läggs den tilltalade till last följer av oskyldighetspresumtionen, se Westberg 

s. 885. 
151 Jfr Gregow s. 516. 
152 Se bland annat Europadomstolens dom i målet John Murray mot Storbritannien. Notera i sammanhanget 

även 35 kap. 4 § RB. 



62 

 

tänkbar. I praktiken torde dock utrymmet att vid en korrekt tillämpning av de 

normer som den fria bevisprövningen vilar på fälla någon när ord står mot ord vara 

synnerligen begränsat. 

Den viktigaste slutsatsen såvitt beträffar stödbevismodellens förenlighet med 

bakomliggande straffprocessuella intressen är istället den som ansluter sig till den 

enskildes rättssäkerhet. Sett till hur tillämpningen ser ut med en ordning där vaga 

omständigheter subsumeras under stödbevisbegreppet samtidigt som omständlig-

heternas förekomst snarare än bevisvärde förefaller vara avgörande är risken för 

bevisövervärdering överhängande. I förlängningen ligger att beviskravet, det vill 

säga säkerheten kring den tilltalades skuld, inte kan upprätthållas. Konsekvensen 

är att stödbeviskravet får motsatt effekt i förhållande till den med legala bevisregler 

annars avsedda effekten; istället för att utgöra en garant för den enskildes 

rättssäkerhet riskerar det att urholka rättssäkerheten i dessa mål. Av rättss-

äkerhetsskäl är det således motiverat att det är möjligt att meddela fällande dom 

enbart med stöd av målsägandeutsagan. 

Samtidigt har tidigare arbeten – främst JK:s rättssäkerhetrapport Felaktigt 

dömda – visat på riskerna för bevisövervärdering (och med det ett de facto lägre 

beviskrav) även vid fri bevisvärdering i här aktuella mål. Problemet är inte att de 

normer som finns i sig är otillräckliga instrument för att åstadkomma en korrekt 

och rättssäker bevisprövning utan snarast alltså att de inte kan efterlevas till följd 

av att bevisprövningens minst reglerade moment, bevisvärderingen, inte 

genomförs tillräckligt grundligt. Även om det i förlängningen får implikationer för 

beviskravet och bevisbördans faktiska placering är roten till problematiken 

bevisövervärdering. 

Ett antal potentiella lösningar i form av olika rättssäkerhetsgarantier har 

behandlats. Att inte tillämpa en stödbevismodell är i sig en sådan. De ansatser till 

en mer strukturerad bevisprövning som möjligtvis kan skönjas i praxis ansluter sig 

dock dessvärre till samma problematik som stödbeviskravet. Detta genom att de 

inte stramar åt bevisvärderingen som sådan. Beträffande Högsta domstolens 

modell för tillförlitlighetsbedömningar (se NJA 2010 s. 671) är det värre än så, den 

utgör i sig en källa till bevisövervärdering. 
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7.2 Omstart med Högsta domstolen i täten 

Högsta domstolen har vid ett flertal tillfällen den senaste 25-årsperioden tagit upp 

flera fall rörande bevisprövningen i våldtäktsmål. Dessvärre har fokus till stor del 

legat på formerna för trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningar samt vilket 

slags bevisning som krävs för fällande dom. Samtidigt har tydligheten varit liten, 

vilket har givit upphov till en spretig underrättspraxis, som till stor del har slagit 

in på vägen med ett generellt stödbeviskrav där osäkra trovärdighets- och 

tillförlitlighetsbedömningar, till följd av ett lågt ställt krav på stödbevisningens 

beskaffenhet, blir helt avgörande för bedömningen. I takt med det har 

rättssäkerheten riskerats.  

Trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningar finns det av uppenbara skäl 

anledning att polemisera mot. I övrigt torde det dock tjäna rättssäkerheten i 

processen att inte blanda in regler kring bevisningens beskaffenhet. De allmänna 

gränserna för bevisprövningen, särskilt den gräns som uppställs genom 

beviskravet, kan på så sätt få en mer accentuerad roll vid prövningen istället för att 

de hamnar i skymundan av en för domstolarna snårig regelliknande struktur. På så 

vis kan det undvikas att de som har att bedöma bevisningen så att säga inte ser 

skogen för alla träden. För att ytterligare skjuta beviskravet i förgrunden kan detta 

som framgått kompletteras med en konkretisering av innebörden av ställt utom 

rimligt tvivel så att utgångspunkten tas i den tilltalades utsaga. 

Detta bör, enligt mitt förmenande, föranleda Högsta domstolen att bevilja 

prövningstillstånd i ytterligare ett våldtäktsmål där ord står mot ord för att på så 

sätt få till ett avslut med den nu rådande ordningen och istället börja om på ny kula. 

Högsta domstolen skulle då kunna ta avstånd från stödbevismodellen och klargöra 

att det i och för sig är möjligt att meddela fällande dom med målsägandeutsagan 

som enda bevisning till stöd för gärningspåståendet, men att så kan ske endast i 

synnerliga undantagsfall. Förutsättningen är att den tilltalades utsaga helt kan 

lämnas utan avseende. Vidare bör högsta domstolen klarlägga att det följer av 

beviskravet att det är den tilltalades version som ska motbevisas. För att 

prövningen inte ska bli ensidigt verifierande ska prövningen således ta sin 

utgångspunkt i den tilltalades utsaga. Eftersom det såvitt beviskravet anbelangar 
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är fråga om en rättsfråga föreligger det inte några principiella hinder mot att Högsta 

domstolen åstadkommer detta. Beviskravets avfattning ställt utom rimligt tvivel är 

som framgått dessutom en Högsta domstolens produkt. 

Något värre är det möjligtvis med ett eventuellt förbud mot trovärdighets- och 

tillförlitlighetsbedömningar. Den som erinrar sig Lainpeltos resonemang kring 

varför NJA 2005 s. 712 inte kan tolkas som att det föreligger ett generellt 

stödbeviskrav inser att samma kompetensfråga aktualiseras här (se avsnitt 4.3.1 

ovan). Sannolikt räcker frånvaron av ett stödbeviskrav i kombination med ett 

konkretiserat beviskrav och ett förtydligande om förutsättningarna för fällande 

dom enbart med stöd av målsägandeutsagan långt ifråga om att stärka upp 

bevisprövningen, och då i synnerhet bevisvärderingen, i dessa mål. Som framgått 

skulle emellertid ett förbud mot trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningar 

ytterligare bidra till en rättssäker bevisprövning. Frågan om att på förhand 

underkänna sådana bedömningar bör därför, för det fall Högsta domstolen inte 

anser sig ha kompetens att skapa en sådan regel eller princip, passas vidare till 

lagstiftaren. Formerna för den fria bevisprövningen och den fria bevisvärderingen 

kan då närmare utredas, i synnerhet i ljuset av här aktuell brottslighet. Det är som 

framgått angeläget.  

Det nu sagda kan tyckas vara ett slag i ansiktet på brottsbekämpningen och de 

brottsoffer som aldrig får upprättelse. Det kan tyckas vara fel väg att gå när ropen 

på fler fällande domar höjs i debatten. Faktum är dock att de här föreslagna 

åtgärderna inte behöver vara negativa ur lagföringssynpunkt. En skärpt 

bevisprövning kan tacklas på två sätt, antingen viker man sig för bevissvårig-

heterna eller så avsätts det större resurser och mer tid för att åstadkomma mer 

djuplodande utredningar. Med hänsyn till hur debatten ser ut och det tryck som 

finns på polis, åklagare och makthavare att, som det brukar heta, ”komma till rätta 

med problematiken” torde det, inom ramen för de begränsningar som brotts-

lighetens natur ofrånkomligen sätter i vissa fall, finnas anledning att ha goda för-

hoppningar om att en skärpt bevisprövning skulle leda till fler uppklarade fall där 

sanningen (oavsett om den innebär att ett brott är begånget eller inte) kommer 

fram. Bättre utredningar borgar för fler fällande domar. Höga krav på 
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bevisprövningen ändrar inte på det. Tvärtom kanske fall vilka i nuläget inte får sin 

lösning rent av kan komma att lösas trots högre krav på bevisningen. Ska det 

åstadkommas fler (korrekt) fällande domar är det således på utredningssidan krutet 

ska ligga. En skärpt bevisprövning som tydliggör de höga krav som gäller för 

fällande dom är en bra början. 

Det kan alltid spekuleras i vilka faktiska förhållanden som döljer sig bakom olika 

siffror i statistiken. Så mycket kan dock sägas att det alltid är allvarligt när fall 

leder till åtal som sedan ogillas. Även om den som har friats av domstol ska 

betraktas som oskyldig är det som sagt inte liktydigt med att personen i fråga 

faktiskt kommer att betraktas som det (jfr avsnitt 6.1 ovan). Ingen rök utan eld så 

att säga. Det är därför viktigt att antalet ogillade åtal hålls till ett minimum. Det 

gäller alldeles särskilt då våldtäktsbegreppet successivt alltså har givits ett utökat 

betydelseområde (se avsnitt 1.2 ovan). I takt med att begreppets juridiska innebörd 

har kommit att frångå dess allmänspråkliga betydelse ställer det naturligtvis 

särskilt höga krav på rättsväsendets hantering av våldtäktsmål. Stigmat är till stor 

del knutet till vad som ligger i begreppets allmänspråkliga betydelse samtidigt som 

gärningarna som kriminaliserats som våldtäkt spänner över ett brett spektrum och 

även täcker gärningar som allmänspråkligt inte skulle benämnas våldtäkt. Med så 

mycket på spel är en omsorgsfull bedömning av bevisningen redan på ett tidigt 

stadium av utredningsarbetet – och alldeles särskilt i fråga om åtals väckande – av 

synnerligen stor betydelse. Med bättre utredningar minskar inte bara risken för en 

felaktig slutsats i bevisfrågan från domstolens sida (jfr avsnitt 3.2 ovan), risken att 

åklagaren och domstolen ska komma till olika slutsatser i bevisfrågan minskar 

också. Om praxis leds om i den här förespråkade riktningen torde det således finnas 

utrymme för förhoppningar om att BRÅ i kommande tioårsrapport rapporterar att 

färre åtal ogillas och att fler fall får sin rätta lösning. 

 

  

 

 



66 

 

Källförteckning 

Offentligt tryck 

Propositioner 

Prop 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande 

Prop 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning 

Prop 2013/14:157 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden 

 

Statens offentliga utredningar 

SOU 1926:31 Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets 

ombildning 

SOU 1938:44 Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk  

SOU 1985:27 Gripen – anhållen - häktad 

SOU 2013:17 Brottmålsprocessen 

 

Litteratur 

Ask, Karl, & Granhag, Pär Anders, ”Psykologiska påverkansfaktorer vid 

utredningsarbete”, i Pär Anders Granhag & Sven Å Christianson, red., Handbok i 

rättspsykologi, Liber 2008 

Asp, Petter, Sex & samtycke, Iustus Förlag 2010 

Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, Iustus 

Förlag 2010 

Axberger, Hans-Gunnar, Mentes, Feryal, Palmgren Goohde, Karin & Västberg, 

Jens, Felaktigt dömda. Rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt, Justitiekanslern 

2006 



67 

 

Bellman, Isak & Wahlberg, Stefan, ”HD beviljar resning i våldtäktsmål efter åtta 

år – har berättat för andra att hon ljög”, Dagens Juridik, 16 februari 2016 

[internet-sida], URL http://www.dagensjuridik.se/2016/02/hd-beviljar-resning-i-

valdtaktsmal [avläst 16 februari 2016] 

Bolding, Per Olof, Går det att bevisa? Perspektiv på domstolsprocessen, 

Norstedts Förlag 1989 

Christianson, Sven Å. & Montgomery, Henry, ”Kognition i ett rättspsykologiskt 

perspektiv”, i Pär Anders Granhag & Sven Å. Christianson, red., Handbok i 

rättspsykologi, Liber 2008 

Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, femte upplagan Norstedts 

Juridik 2015 

Diesen, Christian, ”Juridiska perspektiv på bevisvärdering”, i Pär Anders 

Granhag & Sven Å. Christianson, red., Handbok i rättspsykologi, Liber 2008  

Diesen, Christian, Bevisprövning i brottmål, andra upplagan Norstedts juridik 

2015 

Ekelöf, Per Olof & Edelstam, Henrik, Rättegång. Första häftet, åttonde upplagan 

Norstedts Juridik 2002 

Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik & Heuman, Lars, Rättegång. Fjärde häftet, 

sjunde upplagan Norstedts Juridik 2009 

Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik & Pauli, Mikael, Rättegång. Andra häftet, 

nionde upplagan Norstedts Juridik 2015 

Granhag, Pär Anders & Ask, Karl, ”Psykologiska perspektiv på bevisvärdering”, 

i Pär Anders Granhag & Sven Å. Christianson, red., Handbok i rättspsykologi, 

Liber 2008 

Gregow, Torkel, Några synpunkter på frågan om bevisprövning och 

bevisvärdering i mål om sexuella övergrepp mot barn, Svensk juristtidning 1996 

s. 509-523 



68 

 

Gräns, Minna, Das Risiko materiell fehlerhafter Urteile, Duncker & Humblot 

2002 

Gräns, Minna, Decisio Juris, Iustus Förlag 2013 

Lainpelto, Katrin, Stödbevisning i brottmål, Jure Förlag 2012 

Lambertz, Göran, Kvalitetssäkring av bevisprövningen i brottmål, Svensk 

Juristtidning 2009 s. 1-14 

Leijonhufvud, Madeleine, Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella 

integriteten, Thomson Förlag 2008 

Lindblom, Per Henrik, Domstolarnas växande samhällsroll och processens 

förändrade funktioner – floskler eller fakta? Svensk Juristtidning 2004 s. 229-

262 

Lindell, Bengt, Sakfrågor och rättsfrågor, Iustus Förlag 1987 

Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, Stockholms universitet 

2006 

Stening, Anders, Bevisvärde, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Iuridica 

Upsaliensia 6, Uppsala universitet 1975 

Nordén, Elisabeth, ”Utvecklingen av personuppklarade misstankar och bifallna 

åtal 2004-2014”, Brottsförebyggande rådet 2015 

Vrij, Aldert, Detecting Lies and Deceit. Pitfalls and Oppertunities, andra 

upplagan Wiley 2008 

Wagenaar, Willem A., Koppen, Peter J. van & Crombag, Hans F.M., Anchored 

Narratives. The Pychology of Criminal Evidence, Harvester Wheatsheaf 1993 

Westberg, Peter, Förklaringsbörda och knölargument i brottmål – den moderne 

domarens vapen i kampen mot brottsligheten? Juridisk Tidskrift 1992/93 s. 878-

896 

Wigerström, Ebba, ”Ökade miljoner till brottsofferjourerna – ’spelar väldigt 

viktig roll’”, Dagens Juridik, 5 januari 2016 [internet-sida], URL 



69 

 

http://www.dagensjuridik.se/2016/01/okade-miljoner-till-brottsofferjourerna-

spelar-valdigt-viktig-roll [avläst 20 januari 2016] 

 

Rättsfall 

Högsta domstolen 

NJA 1980 s. 725 

NJA 1991 s. 83 

NJA 1992 s. 466 

NJA 2005 s. 712 

NJA 2009 s. 447 I och II 

NJA 2010 s. 671 

NJA 2015 s. 702 

 

Europadomstolen 

John Murray mot Storbritannien, dom 8 februari 1996, målnummer 18731/91 


