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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I rapporten [Justitiekanslerns rättssäkerhetsrapport ”Oskyldigt dömda” 2006] påpekas att 

Högsta domstolen vid något tillfälle sagt att beviskraven är lika höga i alla brottmålen. Jag 

minns inte när detta har sagts, men det är väl inte riktigt sant. I praxis står det klart att 

beviskraven sätts högre när det är fråga om allvarliga brott som kan ge ett långt 

fängelsestraff. Principiellt har advokat Bolander rätt, men det vore svårt i praktiken att säga 

att man skall lägga samma omsorg på bevisprövningen i ett mål där den tilltalade kan få 

livstids fängelse som på Kalles eventuella biltillgrepp.
1
 

 

Ovanstående citat är ett uttalande från f.d. justitierådet och ordföranden i Högsta 

domstolen Johan Munck. Uttalandet sätter fingret på skillnaden mellan vad som är det 

teoretiskt korrekta och vad som är den praktiska verkligheten. I en rättsstat förväntas 

hög rättsäkerhet och ingen medborgare ska behöva fällas för brott den inte begått. Höga 

beviskrav och noggranna bevisprövningar är garanten härför. Hit anses ofta höra att det 

inte ska råda lägre beviskrav bara av den anledningen att brottet inte anses tillräckligt 

grovt. 

Att i varje enskilt fall pröva om den tilltalade är den person som begått den åtalade 

gärningen och om gärningen gått till så som påståtts i gärningsbeskrivningen, är frågor 

som domstolen brottas med under bevisprövningen. I samtliga brottmål ska det vara 

ställt bortom rimligt tvivel att den tilltalade är skyldig till brottet för att nå fällande dom. 

Vid denna prövning testas alternativa hypoteser till gärningsbeskrivningen enligt den 

s.k. hypotesmetoden. Vad krävs då för att det ska föreligga rimligt tvivel och hur 

ingående prövas det rimliga tvivlet i domstolarna? Med andra ord: Vad är det som utgör 

den teoretiskt korrekta prövningen av alternativa hypoteser och vad är den praktiska 

verkligheten? Om detta handlar denna uppsats. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur alternativa hypoteser till ett 

gärningspåstående prövas i domstol. Syftet med undersökningen är inte att utreda 

gällande rätt utan snarare i vilken mån domstolen tillämpar gällande rätt, i den mån 

                                                           
1
 Munck, Rättssäkerheten i brottmål: ifrågasatt av justitiekanslern s. 185. 



6 
 

hypotesmetoden kan anses utgöra en del av gällande rätt. Följande frågor utgår 

uppsatsen ifrån: 

1. Prövas alternativa hypoteser i domstolar och i vilken utsträckning? Används 

hypotesmetoden vid bevisprövningen? 

2. Hur ofta prövas alternativa hypoteser ex officio av domstolen? 

3. Prövas alternativa hypoteser (avseende både fråga 1 och 2) oftare beträffande 

grövre kontra lindrigare brott? 

 

 

1.3 Avgränsning 

Undersökningen avseende skillnader mellan grova och lindriga brott kan givetvis inte 

genomföras genom att undersöka alla eller ett stort antal brott. Jag har här valt att 

avgränsa mig till mord (3 kap 1 § BrB) och misshandel (3 kap. 5 § BrB). Mord är ett av 

de grövsta brotten med avseende på straffskalan, samtidigt som det prövas tillräckligt 

med mordfall i domstol (jfr t.ex. med högförrederi). Misshandel är då en lindrigare form 

av brott. Båda brotten utgör våldsbrott vilket möjliggör jämförelse dem emellan 

(jämförelse mellan t.ex. mord och förskingring hade varit svårt eftersom de är så skilda 

brottstyper).  

De domstolar som kommer vara föremål för undersökningen är endast tingsrätter 

inom Svealand. I och med att undersökningen endast avser tingsrätters domar kommer 

ev. skillnader mellan hur under- och överrätter använder alternativa hypoteser i sina 

domar inte att undersökas (bortsett från de tre NJA-fall som tas upp). Valet föll istället 

på att jämföra olika brott (mord och misshandel). 

Avgränsning måste också göras för under vilken period domarna inhämtas. För att 

undersökningen ska innehålla så aktuella resultat som möjligt har jag valt att den ska 

omfatta domar från 2016. Själva brottet behöver alltså inte ha begåtts under detta år utan 

en dom ska ha fallit i målet. Det innebär att en ev. variation över tid försummas för att 

göra materialet hanterbart. För en utförligare motivering till hittills nämnda 

avgränsningar se avsnitt 3.2 om metod och material. 

Det eftersträvas i kapitel 2 att vara så koncis som möjligt och endast ge utrymme åt 

det som är direkt relevant för mitt syfte och mina frågeställningar. I konsekvens härmed 

utelämnas av tids- och utrymmesskäl en del bakgrundsredogörelser så som bevisteorier 
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samt komparativa utblickar med utländsk rätt (t.ex. beviskravet ”beyond resonable 

doubt”). 

 

 

1.4 Metod 

Förutom den rättsdogmatiska metoden som används genomgående i uppsatsen använder 

jag mig av en empirisk undersökning för att besvara om och i vilken utsträckning 

alternativa hypoteser används i domstolarna. Mer om denna metod i avsnitt 3.2. 

 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fyra kapitel. Kapitel två inleder uppsatsen med en genomgång av 

det för den här uppsatsen relevanta inom bevisprövningen i brottmål.  Redogörelse 

lämnas för det som konstituerar bevisning och hur bevisningen kan indelas i olika 

kategorier och till vilken hjälp dessa indelningar är för senare analyser i uppsatsen (2.1). 

Avsnitt 2.2 ger en allmän genomgång av beviskravet i brottmål och en enklare analys av 

vad beviskravet har för syften. I avsnitt 2.3 görs en analys av beviskravets mer konkreta 

innebörd. I det något mer omfattande avsnittet 2.4 redogörs för kravet på den utredning 

som föregår varje åtal i brottmål och för den i doktrinen gjorda distinktionen mellan 

utredningskrav och beviskrav. En djupare analys av dessa begrepp sker i syfte att bena 

ut hur de förhåller sig sinsemellan och vilken betydelse det får för domstolens prövning 

av om åtalet är ställt bortom rimligt tvivel. Eftersom detta har relevans för 

hypotesmetoden (i vilken utsträckning alternativa hypoteser förväntas prövas) ges det 

förhållandevis stort utrymme eftersom det råder oklarhet på området i doktrin och 

rättspraxis. Detta förklarar också varför jag valt att inte börja kapitel 2 med ett separat 

avsnitt om utredningskrav vilket skulle kunna anses logiskt eftersom utredningen 

föregår bevisprövningen. Till sist redogörs för hur hypotesmetoden kan användas till att 

pröva beviskravet ”ställt bortom rimligt tvivel”. 

I påföljande kapitel 3 sker en redovisning och analys av den empiriska undersökning 

av användandet av alternativa hypoteser i mord- och misshandelsmål som genomförts.  I 

avsnitt 3.2 redovisar jag vilket material undersökningen bygger på och vilka metoder 

jag använt för att få fram resultatet. Av vikt för hur jag bedömt mord- och 

misshandelsmålen avseende de alternativa hypoteserna är hur jag definierat en alternativ 
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hypotes. Därför finns ett separat avsnitt 3.3 där detta gås igenom trots genomgången av 

alternativa hypoteser i avsnittet om hypotesmetoden (2.5) eftersom min definition i viss 

mån avviker från det som sagts i detta avsnitt. I 3.4 redovisas resultaten av 

undersökningen och ett urval av de mål som bedömts redovisas och analyseras i avsnitt 

3.4. En summerande diskussion avseende innehållet i både 3.4 och 3.5 sker sedan i 

avsnitt 3.6. Det diskuteras bl.a. hur resultaten ska tolkas, om det är ett bra eller dåligt 

betyg för domstolarna och varför resultaten skiljer sig åt mellan mord- och 

misshandelsmål. 

Till sist avslutas uppsatsen med avslutande reflektioner på en mer allmän nivå i 

kapitel 4 angående hypotesmetodens fäste i domstolarna och användningen av 

terminologin som hypotesmetoden anses behäftad med. Något sägs även om resultaten i 

undersökningen torde kunna generaliseras till andra brott. 
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2 Bevisprövning i brottmål 

2.1 Bevisning 

Bevis används i flera bemärkelser i rättegångsbalken. Det används i former som 

bevismedel, bevisfakta och bevistema.
2
 Bevismedel används för att styrka bevisfakta 

som styrker bevistemat. Om det endast talas om bevis/-ning avses i denna uppsats 

bevismedel. Bevis kan bestå i t.ex. vittnesmål (36 kap. RB), syn (39 kap. RB), 

sakkunnigutlåtanden (40 kap. RB) m.m. Principen om den fria bevisprövningen medför 

att det rätten finner relevant för målet kan gälla som bevis vilket betyder att i stort sett 

vad som helst som kan ges rättslig relevans kan utgöra bevis. 

Traditionellt har bevis delats in i direkta och indirekta, även om det har ifrågasatts 

nödvändigheten i att göra denna åtskillnad.
3
 Jag använder ibland dessa begrepp vid 

analys av undersökningsfallen för att åtskilja längden på beviskedjan. Det ska dock 

framhållas att ett direkt bevis inte nödvändigtvis måste vara ett bättre än ett indirekt. 

T.ex. utgör vittnesmål direkt bevisning om vittnet iakttagit en händelse på plats, men det 

är långt ifrån alla vittnesmål som ger en tillförlitlig bild av vad som verkligen utspelade 

sig.
4
 Bedömningen av bevisningens styrka fokuserar således på bevisningen i det 

enskilda fallet och är inte en enkel uppräkning av om det finns tillräckligt med direkt 

bevisning för en fällande dom. 

Av större betydelse för min uppsats är indelningen av bevisning, bevisbörda och 

beviskrav i positiva och negativa. Positiv bevisning är i korthet sådan bevisning som 

talar för att det som påstås i en gärningsbeskrivning är sant, dvs. som knyter den 

tilltalade positivt till gärningen.
5
 Om åklagaren lyckas styrka detta har denne fullgjort 

sin positiva bevisbörda och uppfyllt det positiva beviskravet. Ta exemplet att X slagit Y 

på plats Z 25 december med två stycken knytnävslag. Den positiva bevisningen kan då 

bestå i att ett vittne har sett X utdela två slag mot Y och till detta finns även 

rättsmedicinsk bevisning som styrker att de skador som X har fått sannolikt har uppstått 

genom det våld som hävdats. 

Negativ bevisning är bevisning för att det som påstås i gärningsbeskrivningen inte är 

sant. Sådan bevisning kan då exempelvis bestå i att X säger sig ha alibi den 25 

                                                           
2
 Nordh, Spridda tankar s. 162. 

3
 Lindell m.fl., Straffprocessen s. 403 f. (cit. Lindell m.fl.). 

4
 Faktorer som påverkar hur pass tillförlitligt vittnet är se Granhag, P A, Christianson S Å, Handbok i 

rättspsykologi s. 276 ff. 
5
 Nordh, Bevisbörda och beviskrav s. 39. (cit. Nordh 2011). 



10 
 

december och påstår att vittnet beskyller honom falskeligen för att ha begått gärningen 

eftersom han är ovän med honom och att han därför vill sätta dit honom. Den negativa 

bevisbördan är emellertid åklagarens bevisbörda avseende att motbevisa den negativa 

bevisningen och uppfylla det negativa beviskravet. Denna bevisning kallas 

eliminationsbevis.
6
 För att både den positiva och negativa bevisbördan ska vara 

uppfylld krävs då i exemplet att åklagaren kan prestera bevisning mot att X har alibi den 

25 december, t.ex. att ett annat vittne sett X i närheten av brottsplatsen bara en kortare 

tid innan misshandeln ägde rum. 

Distinktionen mellan positiv och negativ bevisbörda har emellertid ifrågasatts.
7
 Det 

menas då att domstolens prövning bör inriktas på i vilken utsträckning åklagarens 

bevisning verifierar gärningspåståendet. Härvid är då ointressant om det finns bevisning 

som motsäger gärningspåståendet eller om utredningen ger stöd för någon alternativ 

hypotes.
8
 Som jag förstår det görs då bevisvärderingen utifrån en skala där samtliga 

bevis tillåts tala i antingen höjande eller sänkande riktning avseende det totala 

bevisvärdet. Det totala bevisvärdet är sedan det som avgör om beviskravet är uppfyllt. 

Om istället bedömningen tar sikte på i vilken mån bevisningen falsifierar åklagarens 

påstående finns risken för att bevis som egentligen inte stödjer åklagarens påstående 

tillmäts positiv bevisverkan.
9
 Som exempel tas en bedömning av målsägandes muntliga 

utsaga utifrån brottsplatsprotokoll samt rättsintyg, för det fall dessa inte ger stöd åt 

utsagan men ej heller motsäger den. Risken skulle då finnas att detta togs till intäkt för 

att utsagan var riktig.
10

 Det som inte bedöms kunna falsifiera åklagarens 

gärningspåstående kan dock inte tas till intäkt för att den positiva bevisningen skulle bli 

starkare. Motsatt sätt att betrakta saken vore att en separat bedömning av det positiva 

beviskravet borgar för att sådana felbedömningar inte görs, eftersom det då endast 

fokuseras på det positiva bevisvärdet. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Ekelöf m.fl., Rättegång: H.4 s. 208. (cit. Ekelöf). 

7
 Nordh 2011 s. 39 f. 

8
 Ibid. 

9
 Nordh 2011 s. 40. 

10
 Ibid. 
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2.2 Allmänt om beviskravet i brottmål 

För att brottet ska vara styrkt måste bevisningen nå upp till beviskravet i brottmål. Med 

anledning av detta handlar detta avsnitt om dels vilket beviskrav som gäller i brottmål 

och dels en redogörelse för bakgrunden till varför beviskravet ser ut som det gör. 

Beviskravet kan beskrivas som ett mått på bevisningens erforderliga kvalitet.
11

 

Definitionen är den styrka bevisningen måste ha för att det påstådda rättsfaktumet för 

den part som har bevisbördan ska få läggas till grund för fällande dom.
12

 I brottmålet är 

det alltid åklagaren som bär bevisbördan.
13

 Det som ska bevisas är det åklagaren påstår i 

sin gärningsbeskrivning eftersom domstolen är förhindrad att döma för gärning utanför 

denna enligt 30 kap. 3 § RB. Vad som ska framgå av gärningsbeskrivningen stadgas i 

45 kap. 4 § 3 p. RB. 

Vad beviskravet innebär konkret finns det ingen ledning om i lagtext. I 35 kap. 1 § 

RB stadgas att rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, 

avgöra, vad som i målet är bevisat. Stadgandet ger uttryck för den fria bevis-

värderingens princip, dvs. det är upp till rätten att efter bästa förmåga utifrån relevanta 

källor och logiska argument avgöra vad som är bevisat. Vilket beviskrav som gäller går 

dock inte att utläsa.
14

 I ett antal HD-avgöranden har emellertid utkristalliserats det 

beviskrav, ”ställt bortom rimligt tvivel”, som det torde råda konsensus om att det 

gäller.
15

 

Som utgångspunkt när man diskuterar beviskrav i brottmål kan tas att det finns ett 

samhälleligt intresse av att effektivt kunna döma personer som har begått brott, vilket 

talar för inte alltför höga eller orimliga beviskrav. Mot detta ställs vikten av att ingen 

oskyldig person döms för brott pga. de allvarliga inskränkningar i rätten till egendom 

(bötesstraff) och den personliga friheten (fängelsestraff) som det medför, vilket talar för 

höga beviskrav. För att tillfredsställa båda dessa intressen skulle målet rimligen vara att 

dömandet ska ligga så nära sanningen som möjligt. Om så vore fallet skulle beviskravet 

antagligen vara lägre än ställt bortom rimligt tvivel eftersom ett mycket högt beviskrav 

torde leda till fler materiellt felaktigt friande domar än materiellt felaktigt fällande 

                                                           
11

 Diesen, Bevisprövning i brottmål s. 137. (cit. Diesen). 
12

 Diesen s. 137. 
13

 Bevisbördan avser både att positivt binda den tilltalade till brottet (både objektiv och subjektiv 

täckning), men även frånvaron av ansvarsfrihetsgrunder, förmildrande omständigheter m.m. 
14

 Jfr med regleringen av tvångsmedel, då beviskravet anges explicit i lagtexten. 
15

 Se t.ex. NJA 1980 s. 725, NJA 1982 s. 164, NJA 1991 s. 83, NJA 1992 s. 446, NJA 1993 s. 68, NJA 

1993 s. 277 och NJA 1996 s. 176). För en analys av den konkreta innebörden av ställt bortom rimligt 

tvivel se avsnitt 2.3. 

http://zeteo.wolterskluwer.se.ezproxy.its.uu.se/#/linkresolver/clink/nja%20i%201980%3A725
http://zeteo.wolterskluwer.se.ezproxy.its.uu.se/#/linkresolver/clink/nja%20i%201982%3A164
http://zeteo.wolterskluwer.se.ezproxy.its.uu.se/#/linkresolver/clink/nja%20i%201991%3A83
http://zeteo.wolterskluwer.se.ezproxy.its.uu.se/#/linkresolver/clink/nja%20i%201992%3A446
http://zeteo.wolterskluwer.se.ezproxy.its.uu.se/#/linkresolver/clink/nja%20i%201993%3A68
http://zeteo.wolterskluwer.se.ezproxy.its.uu.se/#/linkresolver/clink/nja%20i%201993%3A277
http://zeteo.wolterskluwer.se.ezproxy.its.uu.se/#/linkresolver/clink/nja%20i%201993%3A277
http://zeteo.wolterskluwer.se.ezproxy.its.uu.se/#/linkresolver/clink/nja%20i%201996%3A176
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domar. Det som istället får företräde är att fällande domar ska vara materiellt riktiga och 

därmed att ingen oskyldig ska dömas.
16

 

Problemet är att det inte finns något facit att jämföra med i efterhand och domstolen 

kan i princip aldrig med säkerhet veta om den tilltalade faktiskt är skyldig eller 

oskyldig. Istället tvingas domstolen resonera kring med vilken säkerhet det kan sägas att 

den tilltalade begått en påstådd gärning. Avgörande blir då vilken säkerhet som måste 

krävas för att döma någon för ett brott och med detta vilken felmarginal som kan anses 

acceptabel. Innebörden av beviskravet ställt bortom rimligt tvivel och vilken styrka som 

krävs för att nå fällande dom handlar kommande avsnitt om. 

 

 

2.3 ”Ställt bortom rimligt tvivel” 

Ibland görs försök att uppskatta vilken sannolikhet som krävs för att fälla någon för 

brott till mellan 95-98 %.
17

 Sådana uppskattningar ska inte tolkas som någonting annat 

än just ett sätt att konkretisera det höga beviskravet. Ett sätt att beskriva beviskravet är 

att det praktiskt sett ska framstå som uteslutet att den åtalade är oskyldig.
18

 När är det 

då i praktiken uteslutet att den åtalade inte är oskyldig? Att tvivlet måste vara rimligt 

antyder att inte varje tvivel som kan anföras har betydelse för utgången. Ledning i hur 

det ska tolkas kan hämtas ur nedanstående citat. 

 

”Bevis bortom rimligt tvivel betyder inte bevis bortom varje tvivel. Lagen skulle inte längre 

utgöra samhällsskydd om den tillät godtyckliga möjligheter att avleda rättvisans gång. Om 

bevisen mot en person är så starka att vad som talar till hans förmån endast är en långsökt 

möjlighet, som kan avfärdas med frasen ”det är visserligen möjligt, men det är inte minsta 

troligt” är saken visad bortom rimligt tvivel. Men ingenting mindre än just detta är 

godtagbart.”
19

 

 

Även om bortom rimligt tvivel är ett högt beviskrav innebär det alltså inte att det måste 

råda fullständig säkerhet för fällande dom. Allt tvivel som är möjligt kan inte beaktas; 

sådant som är långsökt eller inte det minsta troligt kan lämnas utan avseende. Rimligt 

borde alltså inte vara detsamma som ”tänkbart”. Ett tänkbart alternativ blir rimligt först 

sedan det konkretiserats tillräckligt för att vara prövbart och vid en prövning befunnits 

                                                           
16

 Lindell m.fl. s. 22. 
17

 Diesen s. 144, Rättssäkerheten i brottmål: en rapport från JK:s andra rättssäkerhetsprojekt s. 45. (cit. JK 

2009) 
18

 Gregow SvJT 1996 s. 510. 
19

 Diesen s. 219. 
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ha substans nog att verifiera/falsifiera en slutsats.
20

 Definitionsmässigt skulle ett 

begrepp som ”fullt tänkbart” kunna användas.
21

 Något som är fullt tänkbart ger uttryck 

för en beaktansvärd sannolikhet som därmed inte bara kan avfärdas. 

Prövningen av ställt bortom rimligt tvivel riktas in på vad som utgör rimligt tvivel. 

Härvid bör undersökas om det finns något konkret som stödjer att det som åklagaren 

påstår inte stämmer ur något avseende. Åklagarens bevisning bygger på den utredning 

som företagits innan åtal väcks. Vilka krav som ställs på den och hur det är kopplat till 

beviskravet är föremål för analys i nästa avsnitt. 

 

 

2.4 Utredningskrav och beviskrav 

2.4.1 Utredningskravet 

Det som framkommer under förundersökningen tjänar i relevanta delar som bevis under 

huvudförhandlingen om det läggs fram. I 46 kap. 4 § RB stadgas att rätten ska tillse att 

målet blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver. Med detta som utgångspunkt brukar 

det anses finnas ett utredningskrav i brottmål. Utredningskravet anger vilken omfattning 

bevisningen ska ha.
22

 Det kan ses som en nödvändig kontroll innan en bevisvärdering 

kan äga rum, dvs. om den föreliggande utredningen är tillräcklig för att det ska vara 

möjligt att dra slutsatser om bevisens värde.
23

 Utredningen ska således tillgodose 

processmaterialet med vad som krävs för att pröva gärningspåståendet och den 

tilltalades rimliga invändningar för att kunna eliminera eventuell kvarstående 

osäkerhet.
24

 Liksom ett uppfyllt beviskrav är därmed ett uppfyllt ”utredningskrav” en 

förutsättning för fällande dom. Den som bär utredningsbördan är åklagaren som är 

skyldig att prestera utredningen.  

Med målets beskaffenhet i 46 kap. 4 § RB avses enligt doktrinen främst brottets 

allvarlighet och komplexitet, vilket betyder att utredningskravet är differentierat därmed 

olika högt beroende på om det rör sig om ett mer eller mindre allvarligt brott. Men även 

den tilltalades inställning har betydelse för utredningskravet liksom omständigheter i 

övrigt.
25

 En grov indelning av utredningsbehovet har gjorts där det för lindriga brottmål 
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 Diesen s. 182. 
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 JK 2009 s. 44. 
22

 Diesen s. 123. 
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 Diesen s. 124. 
24

 Diesen s. 181. 
25

 Diesen s. 189. 
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behövs knapp utredning, i ordinära brottmål normal utredning och i grova brottmål 

absolut utredning.
26

 Det kan alltså sägas finnas en avvägning mellan rättsekonomi och 

rättssäkerhet eftersom det inte är rimligt att lägga massiva resurser på bagatellbrott.
27

 

Efter att ha redogjort för innebörden av utredningskravet ska i nästa avsnitt en 

jämförelse göras med beviskravet för att diskutera skillnader dem emellan. 

 

 

2.4.2 Skillnaden mellan utredningskrav och beviskrav 

Uppdelningen mellan utredningskrav och beviskrav vilar på grunden att rätten endast 

får döma över och värdera det material som presenterats för rätten. Det är således inte 

möjligt att spekulera i vilken bevisning som kunde ha inhämtats och om detta eventuellt 

kunde ha inhyst tvivel avseende bevisningen i målet. Istället tar utredningskravet sikte 

på om den bevisning som förts in i målet utgör ett tillräckligt underlag för att dra säkra 

slutsatser. 

I doktrinen har angetts att bevisningen måste vara tillräckligt robust för att slutsatser 

angående beviskravet ska kunna dras. Med robust bevisning menas att det såvitt man 

kunnat finna, inte existerar någon ytterligare bevisning som kan påverka bevisvärdet.
28

 

Dvs. i ett mål där det kan tänkas att ytterligare utredning skulle vara relevant ger negativ 

inverkan på bevisvärdet. Detta betraktelsesätt särskiljer således inte på utredningskravet 

och beviskravet eftersom en knapp utredning får negativ påverkan på bevisvärdet. En 

åtskillnad dessa två emellan görs emellertid i annan doktrin, där det hävdas att en icke 

fullt så robust bevisning (omfattande utredning) ändå kan leda till hög sannolikhet (och 

högt beviskrav) för att det som påstås är riktigt.
29

 

Samtidigt kan det medges att denna distinktion ibland kan vara svår att upprätthålla i 

praktiken då det kan vara svårt att avgöra om en känsla av ofullständiget hos rätten 

beror på bedömningen av bevisvärdet hos den presenterade bevisningen eller om det 

beror på fattade misstankar om att det finns bevisning som inte presenterats (dvs. att det 

finns luckor i utredningen).
30

 Även om det teoretiskt förordas en uppdelning mellan 

utredningskrav och beviskrav är uppdelningen således inte alltid till hjälp i praktiken.  

                                                           
26

 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor s. 345. 
27

 Diesen s. 187. 
28

 Ekelöf s. 187. 
29

 Lindell m.fl. s. 412 f., Lindell Sakfrågor och rättsfrågor s. 353, Nordh 2011 s. 38. Huruvida 

sannolikheten är ett mått på beviskravet återkommer jag till i avsnitt 2.4.3. 
30

 Lindell m.fl. s. 413. 
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Utgångspunkten vid uppdelningen mellan utredningskravet och beviskravet är att det 

finns ett varierande utredningskrav (se avsnitt 2.4.1), men att beviskravet är konstant; 

brottmålet ska alltid uppnå beviskravet ställt bortom rimligt tvivel för fällande dom.
31

 

Två begrepp som i doktrinen är nära sammankopplade med utrednings- och 

beviskravet är sannolikhet och säkerhet. För att avgöra hur beviskravet är uppbyggt 

kommer dessa begrepp analyseras i nästa avsnitt. 

 

 

2.4.3 Slutsatsens säkerhet som beviskrav i brottmål 

Centralt för bedömningen av hur utredningskravet (robustheten) påverkar beviskravet är 

begreppen säkerhet och sannolikhet. Härvid bör skiljas på med vilken säkerhet det går 

att dra slutsatser utifrån processmaterialet och med vilken sannolikhet en viss slutsats 

dras. En robust bevisning har en omfattande utredning med relevanta bevis som pekar i 

samma riktning där andra alternativ kan uteslutas. Slutsatsen blir då säker. Beviskrav är 

däremot generellt ett sannolikhetsmått (jfr ”ställt bortom rimligt tvivel”) som tar sikte 

på vilken sannolikhet som fordras för slutsatsen.  

Uppdelningen av utredningskrav och beviskrav, eller säkerhet och sannolikhet om 

man så vill, kan tyckas märklig i brottmål eftersom beviskravet ställt bortom rimligt 

tvivel inte är ett sannolikhetsmått utan ett mått på säkerhet. För varje alternativ hypotes 

som kan falsifieras har slutsatsen blivit säkrare. För att det ska vara möjligt att uttala sig 

om alternativa hypoteser krävs att utredning om hypotesen genomförts. När det är ställt 

bortom rimligt tvivel är det således primärt säkerheten av slutsatsen som dras och inte 

sannolikheten. En slutsats som inte är lika säker pga. en mindre omfattande utredning 

har därmed inte uppfyllt ett lika högt beviskrav. Denna slutsats innebär att man i 

praktiken godtar ett lägre beviskrav i mindre allvarliga brottmål.  

Uppdelningen mellan sannolikhet och säkerhet bygger på tanken att det finns bevis 

som enskilda har ett högt bevisvärde i avseendet hög sannolikhet. Jag anser det 

tveksamt att bevisning isolerat kan sägas ha ett högt bevisvärde oberoende av allt annat. 

Ett exempel på bevisning som ofta ges ett högt bevisvärde är ett erkännande.
32

 Det har 

framförts att anledningen till att det i regel räcker med ett erkännande i mål av lindrigare 

brottslighet för att ställa åtalet bortom rimligt tvivel beror på att erkännandet tillerkänns 
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 Se härom Diesen s. 149, Nordh 2011 s. 38, jfr Cars SvJT 2006 s. 977 på s. 982. 
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olika bevisvärde beroende på brottets allvarlighet.
33

 Logiskt sett borde det väl i så fall 

ligga närmare till hands att erkänna ett lindrigare brott än ett allvarlige brott som inte 

begåtts av den som erkänner (eftersom påföljden är förhållandevis lindrig), varför ett 

erkännande i så fall borde ges ett högre bevisvärde i mål om allvarlig brottslighet än i 

mål avseende bagatellbrott. Ett erkännande kan enligt mig dock inte på detta sätt 

tilldelas ett högt bevisvärde i sig utan är beroende av att det kostaterats att det inte finns 

något som tyder på att erkännandet är falskt, t.ex. för att skydda någon annan. Därför 

krävs det också i regel stödbevisning för att fälla någon som erkänner ett allvarligt brott 

och sålunda fordras större säkerhet i slutsatsen. 

Att tillerkänna ett erkännande hög sannolikhet grundar sig i föreställningen att det 

(statistiskt sett) torde vara få som erkänner ett brott utan att ha begått det. Hur det ligger 

till i det enskilda fallet säger statistiken dock ingenting om varför det krävs att det finns 

utredning som gör att det går att utesluta att erkännandet är falskt. En eftergift på 

utredningen innebär därmed en eftergift på beviskravet eftersom vi inte kan bedöma 

sannolikheten för påståendets riktighet med lika stor säkerhet. Det saknas enligt mig 

skäl att göra den uppdelning mellan sannolikhet och säkerhet som gjorts i doktrinen. 

Den korrekta användningen enligt mina resonemang borde vara att kalla begreppen 

säkerhet och ursprungssannolikhet. Att enbart ursprungssannolikheten inte får användas 

för att utverka en fällande dom är nog dock de flesta överens om.
34

 

Synen på vilken roll utredningskravet spelar i bevisprövningen är avgörande för 

beviskravet eftersom ett lägre beviskrav torde ställa lägre krav på omsorgsfull prövning 

av alternativa hypoteser. Om beviskravet däremot är konstant (och utredningskravet 

lägre för mindre allvarliga brott) borde samma omsorgsfulla prövning av alternativa 

hypoteser göras i alla mål om än dock med skiftande beslutsunderlag till följd av olika 

omfattande utredningar. Hur prövningen av beviskravet med hjälp av alternativa 

hypoteser sker genom den s.k. hypotesmetoden redogörs för i nästa avsnitt. 
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34
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2.5 Hypotesmetoden 

Hypotesmetoden utgår i doktrinen från att det i brottmål finns ett utredningskrav att 

uppfylla.
35

 I enlighet med avsnitt 2.3 ska det i varje mål prövas huruvida den 

föreliggande bevisningen kan utesluta allt rimligt tvivel och därmed tillåta slutsatsen att 

det som åklagaren påstått kan anses styrkt. En metod för att utarbeta en sådan slutsats 

kallas hypotesmetoden. 

Med hypotes avses ett påstående som kan antas utan att vara verifierat.
36

 Detta kan 

jämföras med en tes som är ett påstående som framställs som sant. Härav skulle kunna 

hävdas att åklagaren lägger fram en tes genom gärningsbeskrivningen genom att hävda 

att detta gärningspåstående är det som överensstämmer med verkligheten. Visserligen 

ska påståendet prövas av domstolen innan det kan befinnas ”sant”, men mot bakgrunden 

av det utredningskrav som åvilar åklagaren samt krav på bevisningen för att väcka åtal 

(tillräckliga skäl) kan sägas att åklagaren genom åtalets väckande gör ett påstående om 

att gärningsbeskrivningen är sann.
37

 Försvaret å sin sida har inte krav på att prestera 

någon utredning avseende sina alternativa påståenden. Med andra ord behöver man inte 

kunna visa på att den alternativa förklaringen som framställs är sann utan det räcker att 

påståendet kan antas. Det återstår sedan för domstolen att pröva denna hypotes och om 

hypotesen anses rimlig ger den upphov till en friande dom. 

Bevisprövningen som helhet kan sammanfattas i ett antal steg i vilka hypotes- 

prövningen sker i det sista steget.
38

 Innan hypotesprövningen ska gärningsbeskrivningen 

ha analyserats för att identifiera vad som ska bevisas eftersom det är mot 

gärningsbeskrivningen alternativa hypoteser uppställs. Sedan sker prövningen av det 

positiva beviskravet för vilket det sker en analys av bevisningen i målet utifrån relevans 

och kausalitet vilket utmynnar i en bedömning av om utredningsunderlaget är 

tillräckligt för att dra säkra slutsatser (dvs. om utredningskravet är uppfyllt). Därefter 

företas bevisvärderingen i syfte att pröva om det som angetts i gärningsbeskrivningen 

kan anses bevisat. För detta positiva beviskrav har föreslagits att beviskravet ”kan hållas 

för visst” ska användas.
39

 När den positiva bevisningen ansetts nå upp till detta 

beviskrav försöks detta motbevisas med alternativa hypoteser och därigenom 

frambringa rimligt tvivel, s.k. negativ bevisbörda för åklagaren att eliminera alternativa 
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 Ekelöf s. 166. 
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 Lübcke, Filosofilexikonet s. 246. 
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förklaringar. Frågan som bör ställas är: går allt tvivel att eliminera såsom orimligt? Om 

ett tvivelsmål inte kan uteslutas innebär det att rimligt tvivel kvarstår och den tilltalade 

måste frikännas. 

Att pröva alternativa hypoteser i förhållande till gärningspåståendet är en metod för 

att utreda om beviskravet ställt bortom rimligt tvivel är uppfyllt. Kravet på att det inte 

ska finnas något rimligt tvivel avseende gärning och skuld innebär att, menar man, om 

det inte finns några andra rimliga förklaringar till det inträffade är gärningspåståendet 

ställt bortom rimligt tvivel. Ju fler alternativa händelseförlopp som kan elimineras desto 

säkrare blir slutsatsen. Hur många alternativa händelseförlopp det finns är givetvis 

beroende av den givna situationen. Lika för alla fall är emellertid att vartenda 

beaktansvärt tvivel ska kunna uteslutas och därmed bedömas som orimligt för att kunna 

fälla en tilltalad. 

En alternativ hypotes kan framställas av både försvaret, åklagaren och rätten. Om än 

ovanligt så kan åklagaren komma med alternativa hypoteser så länge de inte faller in 

under gärningsbeskrivningen. Alternativa påståenden i gärningsbeskrivningen (t.ex. ett 

andrahandsyrkande) är således ingen alternativ hypotes.
40

 En alternativ hypotes kan 

endast verka som ett friande eller lindrigare alternativ för den tilltalade. Hypotesen kan 

bestå i att antingen förneka gärningsmannaskap, t.ex. genom att hävda alibi, eller att 

förneka brottslig gärning.
41

 Grunder för ansvarsfrihet i 24 kap. BrB utgör således 

alternativa hypoteser om sådana invändningar framförs. Men hypotesen kan även bestå i 

att ett annat brott begåtts än det åklagaren påstått i gärningsbeskrivningen. Slutsatsen är 

att alla friande eller förmildrande förklaringar som inte omfattas av gärnings-

beskrivningen utgör alternativa hypoteser. Hit bör även förmildrande omständigheter 

räknas.
42

 

Viktigt beträffande de alternativa hypoteserna är att även om inte den tilltalade själv 

anfört sådana har domstolen att pröva tänkbara sådana ex officio. Det förekommer 

emellertid att domstolar motiverar sin slutsats med att ”den tilltalade har inte kunnat 

lämna någon annan förklaring än den som följer av åtalet”.
43

 Detta ålägger den tilltalade 

en förklaringsbörda vilket i princip är felaktigt. Domstolens skyldighet att på egen hand 

pröva alternativa hypoteser gäller både om den tilltalade nekar blankt till anklagelserna 

och om denne anför en alternativ hypotes. Rätten kan dock inte nöja sig med att pröva 
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endast denna – alla rimliga tvivel måste kunna elmineras för fällande dom, även om 

dessa inte överensstämmer med den tilltalades eget försvar.
44

 Detta hänger samman med 

oskuldspresumtionen och att den tilltalade aldrig ska behöva visa sig oskyldig genom att 

prestera bevisning till hans fördel. 

I kommentaren till rättegångsbalken ifrågasätts tillämpningen av hypotesmetoden 

utifrån grunden att alternativa hypoteser avfärdas på för lösa grunder. Detta beror på att 

alternativbevisningen oftast är alltför tunn eller obefintlig för att det ska gå att uttala sig 

om sannolikheten för en viss alternativ hypotes. Det enda som gör att den alternativa 

hypotesen kan avfärdas är bevisningen för åklagarens gärningspåstående som i sig 

bedöms vara stark. För varje alternativ hypotes finns en osäkerhet som lämnas kvar vid 

varje elimination. Bristerna i bevisningen vägs då inte samman och kommer inte till 

synes när det bara finns ett alternativ kvar (gärningspåståendet) som då framstår som 

den enda sanningen.
45

 

Kritiken synes gå ut på att det i regel förs för lite utredning kring andra alternativ än 

det som åklagaren påstår vilket alltså inte är en kritik mot hur metoden tjänar domstolen 

i dess bevisprövning, utan en kritik mot utredningarna som föregår domstols-

prövningarna. Det tycks även föreslås att bristerna i bevisningen bör vägas samman vid 

prövningen av om åklagarens gärningspåstående står sig.
46

 Med bristerna i bevisningen 

torde avses den negativa bevisning (möjligen även frånvaro av bevis) som finns och vid 

prövning om det negativa beviskravet är uppfyllt skulle sannolikheten för varje hypotes 

riktighet slås samman. Det torde emellertid böra krävas att det finns en alternativ 

hypotes som framstår som rimlig. Jag har svårt att se hur olika alternativa hypoteser 

sammantaget kan inhysa rimligt tvivel i skuldfrågan eftersom varje hypotes bygger på 

ett eget scenario. Om en enskild hypotes inte befinns ha tillräcklig substans för att 

bedömas som rimlig borde den därmed kunna avfärdas. Att låta den totala osäkerheten 

få en avgörande roll torde kräva att osäkerheten för varje hypotes åsätts ett numeriskt 

värde som totalt blir ett värde rimligt nog att beakta, eftersom ett antal orimliga 

hypoteser i sig knappast kan bilda ett rimligt alternativt händelseförlopp. 
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2.5.1 Hypotesmetoden i Högsta domstolen 

Det har i doktrinen hävdats att det finns stöd för hypotesmetodens användande i domar 

från HD. Tre fall som ofta omnämns som exempel på detta kommer därför analyseras 

nedan. 

Det har emellertid framförts viss skepsis mot att tolka HD:s domar (av vilka de tre 

nedan är framstående exempel) som att de ger direkt stöd för att hypotesmetoden ska 

användas i brottmål.
47

 Bl.a. pekas på att det faktum att HD inte uttryckt beviskravet i 

procenttal eller numeriskt inte kan tas till intäkt för att en prövning av beviskravet inte 

ska göras utifrån ett sannolikhetsbegrepp. Det är förvisso riktigt att HD inte uttalar att 

den använder sig av hypotesmetoden i ovanstående fall. Den uttalar däremot att den 

utgår ifrån beviskravet ställt bortom rimligt tvivel och prövningen av om rimligt tvivel 

föreligger görs utifrån om det går att utesluta alternativa händelseförlopp. I denna 

prövning går HD dessutom tämligen långt genom att pröva alternativ till påstådd 

gärning ex officio i strid men de tilltalades försvar. Tillvägagångssättet vid prövningen 

av beviskravet är därmed enligt mig förenligt med det som brukar benämnas 

hypotesmetoden. 

 

 

2.5.1.1 NJA 1980 s. 725 

Två personer stod åtalade för våldtäkt på två flickor. Detta var det första fallet som HD 

gav uttryck för beviskravet ställt bortom rimligt tvivel i. De tilltalade själva förnekade 

att de över huvud taget haft samlag med målsägandena, något som bedömdes så 

osannolikt av HD att det lämnades utan avseende. Istället valde HD att ex officio ställa 

upp ett nytt alternativt händelseförlopp, nämligen möjligheten att samlaget hade skett 

frivilligt. Utifrån denna hypotes resonerade HD sedan om vad som talar för och emot att 

det kunde varit ett frivilligt samlag och fann att det som talade för var av tillräcklig 

styrka för att tvivlet skulle anses rimligt och därmed inte ge utrymme för fällande dom. 

Av fallet ser jag två viktiga slutsatser att dra. 1) att en invändning som bedöms som 

tillräckligt osannolik kan lämnas utan avseende, dvs. om det saknas stöd för ett 

påstående som inte är det minsta troligt behöver inte åklagaren bemöta detta. 2) att 

domstolen måste leta alternativa hypoteser utanför det den tilltalade anför och som till 

och med är helt eller delvis oförenligt med den tilltalades version. Målet prövadess 

                                                           
47

 Ekelöf s. 167. 



21 
 

utifrån det som brukar beskrivas som hypotesmetoden eftersom HD letade alternativa 

förklaringar till åklagarens gärningspåstående för att på så sätt inhysa rimligt tvivel. 

 

 

2.5.1.2 NJA 1982 s. 164 

Två personer var tilltalade för medhjälp till narkotikabrott genom att den ena hade 

överlämnat 240 000 kr som redovisning för försåld narkotika till den andre, som i sin 

tur mottagit redovisningen i avsikt att föra pengarna till Holland. HD konstaterade att 

transaktionen i sig var väldigt misstänkt och det faktum att ingen av de tilltalade kunnat 

lämna någon som helst trovärdig förklaring vad pengarna utgjorde vederlag för, i 

kombination med deras bakgrund med kopplingar till narkotikabrottslingar gjorde det 

högst sannolikt att pengarna avsåg ersättning för narkotika.
48

 Åklagaren hade dock 

ingen bevisning som kunde styrka att vederlaget var kopplat till en specifik 

narkotikaleverans. Istället uppställde HD, ex officio eftersom de tilltalade bara 

förnekade brott utan att komma med egna förklaringar, två alternativa hypoteser som 

innefattade att transaktionen var laglig. Vid tidpunkten för målet var till skillnad mot 

idag inte all hantering av narkotikapengar brottslig. Tänkbara lagliga förklaring kunde 

då vara att pengarna utgjort betalning för redan levererat parti narkotika eller att 

penningtransaktionen utgjort en intern överföring inom ett narkotikasyndikat. Dessa 

alternativ bedömdes som rimliga mot bakgrund av att åklagaren inte kunnat visa på att 

pengarna hade direkt koppling till ett narkotikabrott.
49

 

Målet säger dels något om det positiva beviskravet; indicier som i detta mål starkt 

talar för det åklagaren påstår är inte tillräckligt för att ställa det bortom rimligt tvivel så 

länge det inte finns något som direkt binder den tilltalade till den specifika gärningen. 

Det som framför allt gör fallet intressant utifrån hypotesmetoden är att de tilltalade inte 

hade någon förklaring till begångna gärningar (i det här fallet pengatransaktionen), men 

likväl tar domstolen fram egna alternativa hypoteser. Fallet ligger således i linje med 

1980 års fall. Hypotesen skiljde sig dock i att den bestod i en gärning som låg utanför 

det brottsliga området, medan det i 1980 års fall var fråga om en hypotes rörande 

ansvarsfrihetsgrund. 
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 NJA 1982 s. 164 s. 173 
49

 NJA 1982 s. 164 s. 174 
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2.5.1.3 NJA 1990 s. 555 

En person stod tilltalad för rattfylleri då han hittades en i bil kraschad i en lyktstolpe. 

Den tilltalade var kraftigt berusad och uppgav till polismannen att det var han som kört 

bilen, men förnekade detta i domstolen. Den tilltalade hade under kvällen uppgett för 

sina vänner att bilen blivit stulen (även om historien skiftade något från gång till gång), 

vilket gjorde att HD prövade möjligheten att någon annan än den tilltalade kört bilen till 

olycksplatsen där denne kraschat och att den tilltalade sedan gått dit och hittat bilen. 

Eftersom polismannen inte ställt några följdfrågor eller kontrollerat om bilmotorn var 

varm kunde det inte uteslutas att bilen körts dit av någon annan. 

Den tilltalade synes alltså under huvudförhandlingen förneka att han framfört 

fordonet rattfull. Någon förklaring till att han hittats i bilen ger han inte alldeles tydligt, 

men hans berättelse om att bilen blivit stulen för in domstolen på resonemang kring 

hypotesen att en annan person fört bilen till platsen. Eftersom det inte fanns bevisning 

som uppfyllde det positiva beviskravet (såsom polisens kontroll av om motorn var varm 

eller ej) frikändes den tilltalade. Bevisbristen berodde på en brist i utredningen utifrån 

en bedömning av vad som kunde ha inhämtats för bevisning i målet. Fallet säger även 

att alternativa hypoteser måste prövas för lindrigare brottslighet såsom i det här fallet 

trafikbrott (jfr med tidigare våldtäkts- och narkotikamål). 
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3 Alternativa hypoteser i domstolarna 

3.1 Inledning 

I detta kapitel redovisas och analyseras resultatet av den undersökning jag genomförde 

för att besvara uppsatsens frågeställningar. Kapitlet är upplagt enligt följande. Först 

kommer ett avsnitt (3.2) där jag går igenom vilket material som undersökningen bygger 

på och mer konkret vilka metoder som har använts för att få fram resultatet. I avsnitt 3.3 

följer ett kortare avsnitt där jag redogör för hur jag definierat alternativa hypoteser 

eftersom det givetvis har betydelse för resultaten. I 3.4 redovisas så resultatet av 

undersökningen först i siffror i en tabell och förklaras sedan kortfattat i text. I avsnitt 3.5 

redovisas ett urval av de mål som ingått i undersökningen noggrannare för att 

konkretisera resultatet och ge möjlighet till en analys av hur alternativa hypoteser 

används i domstolarna och ibland även hur de kunde ha använts. Därefter följer avsnitt 

3.6 med en samlad diskussion av vilka slutsatser som kan dras av de analyserade målen 

och undersökningen i stort. 

 

 

3.2 Metod och material 

I detta avsnitt avser jag redogöra för det material jag har undersökt samt vilka metoder 

jag härvid avser använda för att besvara mina frågeställningar (se avsnitt 1.2). Eftersom 

mina frågeställningar tar sikte på förekomsten av alternativa hypoteser i form av 

frekvenser är undersökningen som sådan av empiriskt slag. 

Populationen
50

 utgörs av tingsrätters domar. Valet att undersöka tingsrättsdomar 

gjordes eftersom de handhar den största mängden mål. Överrätterna (särskilt HD) har 

dessutom delvis en annan funktion som prejudikatskapande instanser där det dessutom 

krävs prövningstillstånd vilket innebär att fokus i målen riskerar ligga på fel saker (den 

fråga som är av vikt för rättstillämpningen) utifrån mina syften.  

Jag avgränsar mig till att låta tingsrätter inom Svealand (15 stycken) vara föremål för 

undersökningen. Syftet med att välja Svealands tingsrätter är dels att minska antalet 

domar till ett hanterbart antal. Samtidigt finns det en poäng med att inte ha för få 

                                                           
50

 Population i statistisk mening utgörs av alla enheter som urvalet i undersökningen görs ifrån, Bryman, 

Samhällsvetenskapliga metoder s. 179. 
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tingsrätter med i undersökningen eftersom målet med en kvantitativ
51

 empirisk 

undersökning är att få så representativa resultat för den valda populationen som möjligt. 

Detta för att kunna dra generella slutsatser som gäller för hela populationen utifrån 

stickprovet.
52

 Felkällor så som att en viss tingsrätt skulle ha en säregen ”rättskultur” 

(t.ex. skriva domskälen mer eller mindre utförligt än tingsrätter i gemen) skulle kunna 

påverka resultatens representativitet. Dessutom är det inte alltför många mordmål vid 

varje tingsrätt under ca ¾ år (januari till september) vilket talar för att ett något större 

antal tingsrätter tas med. För att åskådliggöra hur många mord- respektive 

misshandelsmål som var avslutade vid de olika tingsrätterna för den undersökta tiden 

presenteras följande tabell. 

 

Tabell. Avslutade mål jan-sep 2016 tingsrätter inom Svealand 

Tingsrätt Mord Misshandel 

Attunda 1 66 

Eskilstuna 0 100 

Falu 1 48 

Mora 0 29 

Nacka 0 91 

Norrtälje 0 17 

Nyköping 0 37 

Solna 4 120 

Stockholms 0 92 

Södertälje 0 23 

Södertörn 3 298 

Uppsala 2 54 

Värmlands 1 64 

Västmanlands 0 72 

Örebro
53

 - - 

Totalt 12 1111 

 

                                                           
51

 Härmed avses resultat som avses kvantifieras i form av statistik (siffror), jfr kvalitativa studier där 

innehållet är det betydelsefulla. 
52

 Bryman s. 177 ff. 
53

 Örebro tingsrätt ville inte tillhandahålla målförteckningar elektroniskt och deltar därför inte i 

undersökningen. 
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Statistiken i tabellen bygger på målförteckningar från respektive tingsrätt över mord- 

och misshandelsmål som avslutats under år 2016 (brytningsdag 7 september).  

Totalt har tolv mordmål och 1111 misshandelsmål avslutats under den undersökta 

tidsperioden. Mordmålen avser endast ärenden som lett till åtal och en friande eller 

fällande dom medan misshandelsmålen innehåller en del nedlagda mål eftersom alla 

målen av förklarliga skäl inte gicks igenom innan det slumpmässiga urvalet. Mordmålen 

avser fullbordade mord även om målet är kombinerat med något annat brott (t.ex. 

våldtäkt, skyddande av brottsling) pga. det relativt lilla antalet mordmål. Osjälvständiga 

brottsformer som försöks- och förberedelsebrott rensas bort. Detta drar ner antalet 

”mordfall” ganska drastiskt men detta görs för att tydligt hålla isär mord och 

misshandelsfallen (försök till mord ligger närmare misshandel än vad mord gör). 

Misshandelsmålen avser endast misshandel av normalgraden och ej i förening med 

andra brott (vanligt att målen är förenade med ett åtal om t.ex. olaga hot eller 

skadegörelse). Skälet härtill är att endast misshandelsmål är föremål för undersökningen 

och antalet misshandelsdomar blir tillräckligt stort ändå. Osjälvständiga brottsformer 

ingår liksom för mord inte. 

Som tabellen visar saknas det mordmål på vissa tingsrätter vilket gör att de i 

praktiken inte ingår i vald population.
54

 Tolv morddomar (plus de tolv 

misshandelsdomarna) är ändå en lagom ambitionsnivå för uppsatsen och sex tingsrätters 

representation torde räcka för att komma till bukt med ev. generaliserbarhets-

problematik.  

Som framgår av tabellen är misshandelsfallen för många för att möjliggöra en 

totalundersökning vilket kräver att ett urval görs. För att inte påverka representativiteten 

i undersökningen fordras att misshandelsmålen väljs ut genom oberoende slumpmässigt 

urval.
55

 Detta förfarandesätt innebär att varje misshandelsmål från 1 januari till 7 

september 2016 på de tingsrätter som ingår i populationen har lika stor sannolikhet att 

fångas upp i stickprovet. I praktiken genomförs det genom att samtliga misshandelsmål 

förses med ett nr 1-1111 varpå en slumpgenerator väljer ut tolv olika nummer (samma 

antal som mordmålen för att underlätta jämförelsen mellan de två brotten). 

Det kan invändas att det antal enheter som bör ingå i ett stickprov bör vara fler än 

tolv för att nå generaliserbara resultat som är statistiskt signifikanta. Det finns emellertid 

                                                           
54

 Vilket skulle kunna utgöra ett problem om man tror att olika tingsrätter behandlar alternativa hypoteser 

olika. 
55

 Se härom Bryman s. 183 f. 
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inget givet antal som rekommenderas utan innebär alltid en avvägning mellan tidsramen 

för uppsatsen och sannolikheten att urvalet får god precision samt liten risk för 

samplingsfel (urval missvisande i förhållande till populationen). Det är urvalets absoluta 

storlek som är avgörande för precisionen och samplingsfelen och inte dess relativa. 

Sålunda spelar det ingen roll, i det här fallet, hur många misshandels- respektive 

mordmålen är vid avgörande hur stort urvalet bör vara.
56

 Viktigt att framhålla är också 

att en undersökning av domar är en helt annan typ av undersökning än dem de 

statistiska ”reglerna” vanligtvis tillämpas på, såsom enkätstudier (t.ex. en undersökning 

av partisympatier) där bortfallet gör att ett större urval krävs. I denna undersökning 

finns inget bortfall frånsett Örebro tingsrätt vilket tillåter ett mindre stickprov. 

Populationens heterogenitet är det som vid denna typ av undersökning bör ha störst 

betydelse för representativiteten. En homogen population kräver ett mindre urval.
57

 I 

detta fall är det domar skriva av lagfarna domare vilket torde göra det till en särskilt 

homogen population. Kravet på en enhetlig rättstillämpning medför att alternativa 

hypoteser ska tillämpas likartat i alla domstolar. Sammantaget talar det för att ett mindre 

stickprov på tolv domar kan vara tillräckligt. Dessutom borde rättstillämpningen inte 

skilja sig mellan tingsrätter inom Svealand och resten av Sverige vilket borde göra att 

resultaten är representativa för hela landet även om det ur statistisk mening inte tillåts 

att slutsatser dras utanför undersökningens population. 

 

 

3.3 Definition av alternativa hypoteser 

Det har tidigare (avsnitt 2.5) redogjorts för vad som enligt doktrin och HD-fall 

konstruerar alternativa hypoteser och hur dessa används i hypotesmetoden. För att 

tydliggöra vilka kriterier jag utgått ifrån i min bedömning av alternativa hypoteser i 

mord- och misshandelsmålen förtjänas detta definieras i detta avsnitt. 

 

En alternativ hypotes är att definiera enligt följande kumulativa kriterier: 

1) Ett gärningspåstående som i något avseende avviker från vad som anges i 

gärningsbeskrivningen. 

2) Talar till den tilltalades fördel. 

                                                           
56

 Bryman s. 191. 
57

 Bryman s. 193. 
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3) Ej utgör fråga om uppsåt. 

 

Denna breda definiton av alternativa hypoteser innefattar således alla former av 

avvikelser från gärningsbeskrivningen som talar i friande eller förmildrande riktning för 

den tilltalade, häribland inräknat ansvarsfrihetsgrunder och förmildrande 

omständigheter. Ett förbehåll har emellertid gjorts i denna undersökning (tillägget i 

punkt 3) avseende uppsåtsfrågan eftersom denna självfallet är en viktig del av 

gärningsbeskrivningen och domstolens prövning då den utgör en förutsättning för att en 

gärning ska betraktas som brott, 1 kap. 2 § 1 st. BrB. Eftersom det utgör en så självklar 

del för domstolen att pröva huruvida gärningsmannen hade uppsåt till gärningen skulle 

det göra denna undersökning alltför intetsägande om det ansågs utgöra en alternativ 

hypotes att förneka uppsåt. Då jag inte finner det särskilt intressant att undersöka 

huruvida uppsåtsfrågan alltid prövas av domstolen i brottmål lämnar jag den alltså 

utanför min definition i undersökningen. 

Upplägget på kommande avsnitt är först en övergripande redogörelse av resultatet i 

form av en tabell som sedan analyseras och ges innehåll. Sedan följer ett urval av de fall 

som analyserats för att de på olika sätt utgör typfall av alternativa hypoteser eller att det 

av andra skäl varit ett intressant fall att analysera. Sist följer ett diskussionsavsnitt 

angående slutsatser som kan dras av undersökningen. 

 

 

3.4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den undersökning av mord- och 

misshandelsdomar som genomförts. Jag har valt att i min analys av alternativa 

hypoteser indela målen i tre kategorier. Första kategorin där alternativa hypoteser inte 

prövas alls. Den andra där alternativa hypoteser prövas efter invändning från försvaret 

(och vad en sådan invändning består i), samt tredje kategorin där alternativa hypoteser 

prövas ex officio av domstolen. Resultatet presenteras i tabellen nedan. 
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Tabell. Prövning av alternativa hypoteser jan-sep 2016 tingsrätter inom Svealand 

 Prövas ej Prövas efter 

invändning 

Prövas ex 

officio 

Totalt 

Misshandel 8 3 1 12 

  1 nödvärn. 

1 annan 

gärningsman. 

1 annan brottslig 

gärning. 

1 nödvärn.  

Mord 5 7 0 12 

  4 nödvärn. 

1 annan brottslig 

gärning 

1 annat brott
58

 

1 annan 

gärningsman 

  

 

Tabellen visar att i 8 av 12 misshandelsfall prövas inga alternativa hypoteser alls, i 3 fall 

efter invändning och i 1 fall ex officio. För mord prövas alternativa hypoteser inte alls i 

5 fall av 12, i 7 av 12 fall efter invändning från försvaret och i inga fall ex officio. 

Resultaten visar sålunda att det prövas alternativa hypoteser i högre utsträckning 

gällande mord än misshandel. Till övervägande del består invändningarna för mord i att 

gärningen var under ansvarsfrihet jämlikt 24:1 BrB (nödvärn). I de övriga fallen 

hävdades att en annan brottslig gärning (samma brott) begåtts än den åtalade, annat brott 

och att någon annan var gärningsmannen. 

Beträffande misshandelsfallen är det till skillnad från mordfallen mer sällsynt att 

alternativa hypoteser prövas. I de fall detta ändå görs är det något större, om än tämligen 

marginell, variation på dessa. De fyra misshandelsfallen består av två fall av nödvärn, 

ett fall av förväxling av person (annan gärningsman) och ett där det hävdades en annan 

brottslig gärning som föll utanför gärningsbeskrivningen. 

 

                                                           
58

 Hävdade att dödsorsaken var en annan och att han därmed gjort åverkan på en död kropp och därmed 

begått brott mot griftefriden (16 kap. 10 § BrB), ej mord. 
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3.5 Analys av vissa domar i undersökningen 

I detta avsnitt följer en analys av utvalda mord- och misshandelsdomar. Urvalet har 

skett för att belysa de olika typfall som kan skönjas utifrån resultattabellen, t.ex. fall där 

alternativa hypoteser inte prövas, när de prövas och då vilka typer av invändningar som 

finns (t.ex. nödvärnsinvändning). Detta görs inte med nödvändighet genom en utförlig 

redovisning av samtliga domar utan kan med fördel göras genom ett urval utifrån om 

domen tillhör någon kategori av s.k. typfall eller om det funnits något annat skäl till att 

målet är intressant, t.ex. i mål där den tilltalade frikänts till följd av prövning av 

alternativ hypotes. För den som söker de övriga målen finns korta referat av dessa i 

bilaga till uppsatsen. 

 

 

3.5.1 Morddomar 

3.5.1.1 Ingen förekomst av alternativa hypoteser 

Eftersom det krävs stark bevisning för att en åklagare ska väcka åtal i brottmål har 

försvaret i regel en uppförsbacke att jobba mot. I en del välutredda fall finns det så stark 

bevisning att det är tämligen meningslöst att på ett närmast konstlat sätt försöka 

uppställa alternativa hypoteser eftersom de måste ha någon form av bäring för att 

beaktas av domstolen. Jag inleder därför typfallen med ett fall från Uppsala tingsrätt där 

det förelåg stark entydig bevisning och där det torde saknas möjligheter att 

framgångsrikt pröva alternativa hypoteser. 

Den tilltalade stod åtalad för att ha mördat sin dotter i hemmet med flera knivhugg i 

huvudet samt bröstkorgen.
59

 Detta gjordes enligt den tilltalade efter uppmaning från 

Gud att vrida nacken av henne, vilket han inte förmådde. Istället hämtade han en 

matkniv och sprang efter henne för att hugga henne med den. Enligt den tilltalade var 

Guds uppmaning ett sätt att testa hans styrka och eftersom han uppfattade sig som 

Messias utförde han dådet då han ansåg sig besitta förmågan att återuppliva dottern efter 

att han dödat henne.
60

 

Mordet skedde i bostaden inför ögonen på dotterns mor, moderns halvsyster och 

dennes pojkvän. Efter mordet på dottern ska även grannen till den tilltalade ha iakttagit 

när den tilltalade springer efter halvsystern med kniv och hugger henne.
61

 Bevisläget i 

målet fick således beskrivas som gott eftersom det fanns ett flertal vittnen. Den 
                                                           
59

 Uppsala tingsrätt, mål B 3790-15. 
60

 B 3790-15 s. 5. 
61

 B 3790-15 s. 4. 
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tilltalades egen världsbild talar inte heller till hans fördel och genom hans berättelser 

erkänner han i princip mord även om han förvisso förnekar uppsåt i förhållande till 

hennes död med en motivering som måste beskrivas som annorlunda. 

Den tilltalade bedömdes lida av en allvarlig psykisk störning, vilket visserligen 

skulle kunna utnyttjas av någon som ville sätta dit honom för något han inte gjort. I det 

här fallet finns det dock inget som stödjer detta (t.ex. eftersom han försökt knivhugga 

flera i sällskapet vilket bevittnades av en granne). Tingsrätten stannade därför vid 

konstaterandet att ”inget tyder på att någon annan skulle vara gärningsman” och 

prövade inte några alternativa hypoteser. Mål med bevisning av den tyngd som i detta 

fall är alltså en del av de fall där alternativa hypoteser inte prövats, mot vilka det inte 

går att föra några meningsfulla resonemang om hur de skulle ha kunnat prövas.  

 

 

3.5.1.2 Inga alternativa hypoteser prövas trots uppslag för sådana 

Anledningen till att denna dom analyseras är att det till skillnad mot domen i avsnitt 

3.5.1.1 är svårare att komma fram till vad som har hänt vilket kommer framgå av 

redogörelsen nedan. Denna rörighet öppnar upp för möjligheten att pröva alternativa 

hypoteser men sådana har ändå inte prövats i målet. 

Ett större antal personer befann sig i paret PK och NK:s bostad där det förekom både 

alkohol och narkotika. Kvällen präglades av bråk och konflikter som bl.a. bestod i att 

KA anklagades för att ha begått ett inbrott hos PG. Bl.a. hotade PK KA med kniv och 

tog struptag om denne och brottning uppstod. Enligt samtliga vittnesmål lämnade fyra 

av de närvarande, KA, PK, PG och LB bostaden och gav sig ut till fots på en bilväg. 

Här blev KA knivstucken totalt sju gånger i axeln, högra armen och på bröstkorgens 

högra sida.
62

 

LB erkände till en början att det var han som dödade KA men ändrade sig under 

huvudförhandlingen och förnekade med hänvisning till att han berättat för polisen om 

vad som hänt för att skydda andra, att polisen försåg honom med information om vad 

som hänt och att han var pressad och tog på sig gärningen för att skydda sin familj. 

Tingsrätten gjorde bedömningen att omsvängningen och förklaringarna härtill var en 

tydlig efterhandskonstruktion.
63

 Varför den slutsatsen drogs motiverades inte vidare 

men torde bero på att man fann förklaringarna så pass osannolika. LB hade inte heller 

                                                           
62

 Uppsala tingsrätt mål B 5808-15 s. 18. 
63

 B 5808-15 s. 18 f. 
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pekat ut någon av de andra inblandade som alternativ gärningsman eller i övrigt kunnat 

anlägga en förklaring till hur händelseförloppet skulle ha sett ut egentligen vilket skulle 

kunna bidra till att se det som en efterhandskonstruktion. 

 LB ska enligt vittne ha setts ta med sig en kniv från bostaden. En kniv hittades av 

polisen slängd ute på en åker i närheten av bostaden. Av analysbesked från NFC 

framgår att de stickskador som KA uppvisat överensstämmer med utseendet på denna 

kniv samt att KA:s DNA identifierats på den. Försvaret menade på att DNA:t kan ha 

varit avsatt vid något annat tillfälle eftersom KA besökt PK och NK:s bostad tidigare. 

Denna hypotes prövades inte av tingsrätten utan den fann det sammantaget styrkt att den 

kniv som LB tog med från bostaden var den som användes för att döda KA.
64

 

Tingsrätten konstaterar sedan följande. 

 

”Uppgiften om att han huggit KA vinner starkt stöd av vad ÅS och NK har uppgett om LB:s 

beteende och uttalanden när han kom tillbaka in i huset efteråt. Det är även väl förenligt 

med vad PK och PG har uppgett, samt med det förhållandet att LB innan händelsen tog med 

sig en kniv från köket (en kniv som tingsrätten har funnit utrett också användes för att sticka 

KA) och med de uppgifter som har lämnats om att han var irriterad över att KA skulle ha 

blandat MDPV i amfetamin som hans pappa skulle ha. Uppgiften överensstämmer dessutom 

med den skiss som LB har fyllt i, och som har redovisats ovan under förhöret med honom. 

Tingsrätten finner LB nya redogörelse vid huvudförhandlingen motbevisad och finner i 

stället, i enlighet med hans tidigare uppgifter, utrett att han har tilldelat KA åtminstone två 

knivhugg.”
65

 

 

Det kan konstateras att det faktum att LB anses ha tagit den kniv som användes som 

mordvapen ut ur bostaden inte säger något om hur och av vem den sedermera användes. 

Det som talar för att den tilltalade var den som dödade KA är istället i huvudsak två 

omständigheter; att PG och PK pekat ut honom som gärningsman samt det uttalande 

och beteende som ÅS iakttagit. PG svajade emellertid i sitt vittnesmål och pekade först 

ut två personer som gärningsmän som ska ha kört förbi platsen med bil, men ändrade 

sig sedan till att det var LB som dödat KA. Med det beteende som talar starkt för LB:s 

skuld avses då han kom tillbaka inrusande i huset ”som en gasell och säckat ihop”.
66

 

Det var emellertid enligt samma vittnesmål PK som kom inrusande med den kniv som 

användes vid gärningen för att skölja av den och sedermera göra sig av med den ute på 

åkern.
67

 Det uttalande som åsyftades i samma mening i citatet ovan är då LB skrek inför 
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sin mamma ÅS att han ”högg honom”. Även om hans uttalande inte var lämnat under 

sådana omständigheter eller specificerat i sådan grad att det kan ses som ett erkännande, 

kan det tala för att han hade inblandning i mordet. 

 Jag kan dock tycka att det, med tanke på att en av de närvarande vid mordplatsen, 

PK, tidigare under kvällen misshandlade och hotade KA, inte borde hållas för uteslutet 

att inte denne skulle kunna vara inblandad i mordgärningen. Även PG var under kvällen 

i konflikt med KA. Det kan mot denna bakgrund i vart fall diskuteras vilket bevisvärde 

deras vittnesmål mot LB borde ha. Dessa omständigheter hade emellertid ingen, vad det 

framgår av domskälen, negativ inverkan på deras vittnesmål. Till detta ska även läggas 

att det rörde sig om en krets av personer som kände varandra, varav vissa hade 

parrelation med varandra och vissa var släkt. Ingenting av detta problematiserades i 

någon mån av tingsrätten vilket kan tyckas märkligt eftersom närståendes vittnesmål 

brukar värderas med försiktighet. Dessutom var flera vittnen påverkade av både alkohol 

och narkotika vid tillfället, vilket knappast skärpte deras sinnen till det yttersta. Något 

som inte heller talade till PG och PK:s fördel var att de efter att knivsticken utdelades 

lämnade platsen och inte brydde sig om KA:s tillstånd. 

Det fanns ingen teknisk bevisning som talade för att just LB skulle varit den som 

knivstuckit KA. Det får antas, eftersom tingsrätten inte nämnde något om detta, att 

mordvapnet varit besudlat med DNA och fingeravtryck från flertalet personer varför 

detta ej tjänade som bevisning i någon särskild riktning. 

Det uppställdes däremot en antydan till alternativ hypotes beträffande den tekniska 

bevisningen. Försvaret pekade på att det vid husrannsakan hos PG påträffats blodiga 

kläder och en morakniv som polisen försummat att undersöka. Den uppenbara 

hypotesen skulle vara att PG kan ha varit den som utfört mordet och eftersom PG 

befunnit sig på mordplatsen vid tidpunkten för mordet är det anmärkningsvärt att inte 

dennes kläder och kniven undersöktes efter spår av betydelse för utredningen. Särskilt 

som det tidigare under kvällen framkommit beskyllningar om att KA skulle ha gjort 

inbrott hos PG. Möjligen hade tingsrätten något skäl till att denna hypotes kunde 

avfärdas som inte framgår av domen. Det ter sig dock orimligt eftersom PG enligt vad 

som framgår av domen aldrig uppgett någon förklaring till de blodiga kläderna, såsom 

att han blodat ner dem vid annat tillfälle. 

Domen uppfattas lätt som att domstolen argumenterar utifrån sin slutsats och därvid i 

princip bara analyserar det som talar för denna. Med andra ord framhäver domstolen 

den positiva bevisningen för den tilltalades skuld. Den negativa bevisningen redovisas 
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endast kortfattat och lämnas utan avseende utan att domstolen ens konstaterar att den 

lämnar den utan avseende. Det domstolen missar är att åtalet inte kan vara ställt bortom 

rimligt tvivel om inte samtliga beaktansvärda alternativa hypoteser i målet prövats och 

det borde kunna krävas att domstolen redovisar denna prövning i domskälen. 

Efter att tingsrätten ansåg sig kunna positivt binda LB till två knivstick återstod 

fortfarande fem knivstick att bevisa. Enligt tingsrätten fanns inget som positivt styrkte 

att LB utdelade de återstående knivsticken och påbörjade istället ett resonemang som 

utgår från den negativa omständigheten att det är mycket osannolikt att någon annan 

skulle ha utdelat dem. Denna sannolikhetsslutsats kan ifrågasättas i sig eftersom två 

andra personer närvarade vid brottsplatsen vid tidpunkten för mordet, varav PG tidigare 

under kvällen hotade KA med kniv. Dessutom förtjänar att påpekas att en negativ 

omständighet endast med stor restriktivitet kan användas för att fälla någon vilket 

belyses i NJA 1991 s. 56. I NJA 1991 s. 56 stod en person åtalad för vållande till annans 

död och åklagaren menade att den negativa omständigheten att såvitt framgått endast 

den tilltalade och den avlidne vistats på den ö där brottet ägde rum borde styrka den 

tilltalades skuld. HD uttalade i målet att den negativa omständigheten att utredningen 

inte synes ge utrymme för någon alternativ gärningsman endast i undantagsfall kan leda 

till fällande dom. Som regel måste därutöver krävas åtminstone stödjande bevisning 

som klargör de väsentligaste delarna av händelseförloppet och positivt knyter den 

tilltalade till gärningen.
68

 

Det som i ”LB-fallet” användes som positiv bevisning beträffande de fem sista 

knivsticken var LB:s initiala erkännande att han högg KA och därefter gick tillbaka med 

kniven mot huset. Detta erkännande drogs som bekant tillbaka under 

huvudförhandlingen men kan självfallet fortfarande tillmätas bevisvärde. Att LB till ÅS 

uttalat att han ”högg honom” ger emellertid inget positivt stöd åt att han utdelat de fem 

sista knivsticken. Istället åsyftade antagligen tingsrätten det faktum att han skulle ha 

tagit med sig kniven från brottplatsen tillbaka mot huset som ett indicium på att han har 

varit den som hela tiden haft befattning med kniven. För det första är det endast ett 

indicium och för det andra så motsägs detta ”erkännande” av samma vittnesmål från ÅS 

som uttalade att det var KA som kom tillbaka med kniven och sköljde av den under 

kranen.
69

 Tingsrätten redovisar sålunda endast det som styrker den egna slutsatsen från 

vittnesmålet. Som stödbevisning användes även att LB i sitt erkännande uppgett att han 
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var osäker på hur många hugg (stick) han utdelade. Tingsrätten torde härmed ha menat 

att det därmed finns en möjlighet att han utdelade samtliga sju knivstick. Eftersom 

osäkerhet uppenbarligen rådde borde tingsrätten enligt min mening ha beaktat principen 

in dubio pro reo vilket innebär att tvivel ska räknas den tilltalade till godo.
70

 

Som framgått av min analys ovan kan det diskuteras om det inte funnits uppslag för 

att pröva alternativa hypoteser avseende ev. inblandning i mordgärningen från PG eller 

PA:s sida.  Det höga beviskravet i brottmål ställt bortom rimligt tvivel handlar inte om 

att bevisningen ska vara övertygande utan medge uteslutande av alla rimliga alternativ. 

Det kan därför tyckas att tingsrätten borde ha analyserat alternativa hypoteser och 

motiverat varför de avfärdades. Domen söker styrka sin slutsats att LB varit 

gärningsmannen genom att framhäva all positiv bevisning som fanns i målet. Den 

osäkerhet som ändå måste anses ha rått i fallet räknades knappast den tilltalade till godo 

utan belastade honom snarare. 

Mot bakgrund av uteblivna prövningar av alternativa hypoteser kan det antas att 

utredningen har varit för enkelspårig. Alternativa gärningsmän borde ha utretts 

noggrannare med tanke på alla frågetecken i målet. Kanske begränsades 

förundersökningen av att LB erkände stora delar av mordgärningen inledningsvis. Detta 

visar på vikten av att även förundersökningen bör styras utifrån ”ställt bortom rimligt 

tvivel” eftersom de rimliga tvivlen endast kan uteslutas om utredningen förts 

förutsättningslöst och inte låst sig vid en gärningsman från början. I sammanhanget bör 

även nämnas objektivitetsprincipen som slås fast i 23 kap. 4 § RB innebärande att 

förunderökningen ska bedrivas objektivt och ta tillvara och beakta bevis som både talar 

till den misstänktes fördel och nackdel.  En utredning som nöjer sig med t.ex. ett 

erkännande ser bara till den positiva bevisningen och det höga bevisvärdet ett sådant 

erkännande vanligen är förenat med, men missar då att föra utredning kring den 

negativa bevisningen som egentligen ska vara en förutsättning för att kunna styrka ett 

åtal bortom rimligt tvivel. 

 

 

3.5.1.3 Nödvärnsfallet 

Den vanligaste formen av prövning av alternativa hypoteser (i mord- och 

misshandelsmål) är nödvärn. I detta avsnitt redovisas därför ett fall ur undersökningen 

där en nödvärnsinvändning gjordes från den tilltalade. 
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Tingsrätten konstaterade inledningsvis att den tilltalades version av vad som utgjorde 

bakgrunden till händelsen skulle ligga till grund för den fortsatta bedömningen eftersom 

den inte motbevisades av åklagaren eller var så osannolik att den av den anledningen 

kunde lämnas utan avseende.
71

 

Tre killar träffades i Spånga. Två av dessa, JR och NA, hade avtalat om 

spritförsäljning för vilken NA skulle ta emot 20 000 kronor av JR.
72

 Till stöd för att det 

rörde sig om en spritleverenas fanns, förutom den tilltalades egen berättelse, 

telefontrafik mellan de inblandade. Att de inblandade träffades på den angivna platsen 

framgick av övervakningsfilmer från tunnelbanestationer kort tid innan händelsen.
73

 

Tidpunkten för mordet kände man till pga. samtal till SOS alarm direkt efter händelsen. 

NA och dennes vän AW avsåg att råna JR på dennes pengar. Vid rånet ska NA ha riktat 

en pistol mot JR som i efterhand konstaterades vara en s.k. soft airgun. AW uppmanade 

NA att skjuta JR varpå JR stack en kniv i bröstet på AW som träffade honom i hjärtat 

och han avled. Den tilltalade JR erkände gärningen som sådan men menade att han 

agerade i nödvärn för att värja sitt eget liv och att han inte hade uppsåt att döda med det 

utdelade sticket. Dessutom var situationen sådan att han svårligen kunde besinna sig 

menade han. 

I och med erkännandet av gärningen samt utredning från NFC som bekräftar att den 

döde bragts om livet på det sätt som påståtts, avgränsade tingsrätten sig vad avsåg 

alternativa hypoteser till att pröva nödvärnsinvändingen. NA förnekade att han varit 

beväpnad vid händelsen, men en soft airgun hittades i anslutning till brottsplatsen av 

polisen med DNA på avtryckaren från både AW och NA. Efter att NA underrättats om 

att hans DNA fanns på avtryckaren erkände han att burit vapnet vid händelsen.
74

 NA 

menade då att han tagit upp vapnet först då JR stuckit kniven i AW men NA bedömdes 

inte som trovärdig och det var därmed inte motbevisat att JR befann sig i en 

nödvärnssituation (putativ eftersom JR agerade mot fel person). Tingsrätten prövade 

härutöver om den tilltalade hade uppsåt att döda, om gärningen var uppenbarligt 

oförsvarlig och om han kunde besinna sig. Med hänsyn till att dessa straffrättsliga 

bedömningar som sådana faller utanför denna uppsats går jag inte vidare in på dessa. 

Detta fall gestaltar ett typfall av mord där det vid invändningar oftast är fråga om 

nödvärn som sedan begränsar domstolen i vad den prövar. Eftersom gärningen som 
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sådan var erkänd och det dessutom fanns teknisk bevisning i form av blodbesudling på 

vapnet och de inblandades kläder, övervakningskameror som bekräftade att de 

inblandade befunnit sig på mordplatsen, fanns det av naturliga skäl inga rimliga 

alternativa händelseförlopp utan domstolen hade istället att pröva om den faktiska 

gärningen fallit under ansvarsfrihet eller ej. 

 

 

3.5.1.4 Frikännande och alternativa hypoteser 

Detta fall
75

 är intressant eftersom alternativa hypoteser har fått den tilltalade frikänd. I 

syfte att bedöma vad som gjorde att hypotesen hade tillräcklig styrka i detta fall för 

friande dom ska detta fall analyseras. 

I fallet menade åklagaren att två personer skjutit offret med ett stort antal skott som 

träffat i huvudet, halsen, bålen, bröstkorgen och ryggens övre del. De två personerna 

stod dock inte åtalade utan åklagaren åtalade en tredje person för att ha stärkt de två 

skyttarna i deras uppsåt till mord genom att skjutsa åtminstone en av dem till 

brottsplatsen och hjälpa till med att spärra av flyktvägar för den mördade. 

Alternativyrkande om medhjälp till mord.
76

 

Den tilltalade nekade till brott och berättade själv att han varit i anslutning till platsen 

för cannabisaffärer och att han i samband med detta blivit rånad. Ingen teknisk 

bevisning fanns och inga vittnesiakttagelser. Åklagarens bevisning byggde endast på 

den tilltalades egen berättelse om att han befunnit sig i anslutning till mordplatsen vid 

tidpunkten för mordet (även om han angett ett annat skäl härtill). Dessutom presterade 

åklagaren bevisning för att den tilltalade kände flera kriminella i den stad mordet ägde 

rum. Likaså mordoffret ska ha levt ett kriminellt liv och ska ha fått motta hot från 

kriminella.
77

 Enligt tingsrätten var dessa uppgifter inte tillräckligt konkreta avseende 

kopplingen till det aktuella mordet. Den tilltalades alternativa förklaring till varför han 

befann sig på platsen kunde inte anses så osannolik att den kunde lämnas utan avseende 

av tingsrätten. Sammantaget konstaterade tingsrätten att bevisningen endast bestod av 

ett antal indicier som talade för att den tilltalade kunde ha begått den åtalade gärningen. 

Således nådde det inte upp till beviskravet och han friades.  
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Utgången i målet känns rimlig mot bakgrund av att den positiva bevisningen känns 

väldigt svag. Åklagaren lyckas med den tilltalades egen utsaga binda honom till en bit 

från platsen där mordet ägde rum. Nästa steg, att bevisa att han deltagit i mordgärningen 

genom att spärra av flyktvägar för den mördade samt skjutsa mördarna, är längre. Att 

mordet gått till på så sätt som åklagaren påstått är dessutom bara en hypotes eftersom 

inga åtalats för detta. Till stöd för hypotesen åberopade åklagaren ett antal 

omständigheter som i största allmänhet pekade på att de som antas vara inblandade är 

kriminella och därmed har s.k. våldskapital att utföra mordet. Vad sedan gäller den 

hypotes som den tilltalade anförde har åklagaren ingen motbevisning utan menade bara 

att den var så osannolik att den borde lämnas utan avseende. Med tanke på den svaga 

positiva bevisningen i målet torde slutsatsen kunna dras att den tilltalade blivit frikänd 

även om hans hypotes hade bedömts som orimlig. 

 

 

3.5.2 Misshandelsdomar 

3.5.2.1  Prövning ex officio 

Resultaten i tabellen visade tydligt att prövningar ex officio från domstolen i princip 

inte sker. I en misshandelsdom skedde det dock och de speciella omständigheter som 

gav upphov till detta redogörs för här. 

I målet hade två elever bråkat på en skola varav den ena sparkat den andra i nacken.
78

 

Den tilltalade förnekade gärningen. Domstolen ansåg det styrkt att den tilltalade utövat 

misshandelsgärningen men konstaterade av parternas berättelser att sparken föregåtts av 

bråk och vissa handgripligheter. Utan att sådan invändning fanns från försvarets sida 

konstaterades att den tilltalade utövat ett våld av betydligt allvarligare karaktär än vad 

som tidigare förekommit och som därmed helt klart överskridit gränsen för vad som 

kunde anses straffritt (nödvärn).
79

 

Eftersom gärningen var förnekad fanns inte utrymme för att invända om nödvärn. 

Samtidigt talade parternas berättelser för att det förekommit bråk vilket föranledde 

domstolen att ex officio pröva om gärningen skett i nödvärn. Någon mer ingående 

prövning än en snabbt konstaterande är det emellertid inte frågan om 
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3.5.2.2 Alternativ gärningsman 

En något ovanlig men intressant alternativ hypotes är förväxling av gärningsman. I detta 

fall leder en bristande utredning av åklagaren till att den tilltalade frikänns. 

En man blev slagen i ansiktet av en för honom okänd man på ett kryssningsfartyg. 

Av gärningsbeskrivningen framgår inte om så skett med knuten eller öppen näve och ej 

heller antalet slag, ”NJ har slagit DK i ansiktet”.
80

 Målsäganden menade under 

huvudförhandlingen att han blivit utsatt för två slag, men ändrade sig till ett slag sedan 

han konfronterats med sina egna uppgifter han lämnat under förhör i 

förundersökningen. 

Den tilltalade varken nekade eller erkände gärningen pga. kraftig berusning vid 

gärningstillfället. Prövningen av antal slag som utdelades mot målsägaden utgör 

prövning av alternativ hypotes så länge det antal som prövas är lägre i förhållande till 

gärningsbeskrivningen. En av förutsättningarna för att det ska kunna vara fråga om en 

alternativ hypotes är att det är en avvikelse från gärningsbeskrivningen. Av 

gärningsbeskrivningen framgår endast att han blivit slagen i ansiktet. Eftersom 

gärningen är oprecis avseende detaljer kan däri inrymmas både ett eller flera slag. 

Påstående om två slag är således helt klart en precisering av gärningsbeskrivningen men 

eftersom den inte avviker från att ”slå någon i ansiktet” utgör det ingen alternativ 

hypotes enligt min mening.
81

 Vad som är utgångspunkten i antal slag med att slå någon 

i ansiktet är också avgörande för bedömningen eftersom en invändning som gör att 

gärningen bedöms som allvarligare inte kan vara en alternativ hypotes då dessa inte kan 

tala i negativ riktning för den tilltalade. Är utgångspunkten bara ett slag kan det således 

inte vara en alternativ hypotes men om den är flera slag är det fortfarande möjligt. 

Även om den tilltalade varken kunde neka eller erkänna gärningen framställde 

försvaret en alternativ hypotes om att han kan ha förväxlats med någon annan (den 

verklige gärningsmannen). 

Två vänner till målsäganden vittnade under huvudförhandlingen där de otvetydigt 

pekar ut den tilltalade som rätt gärningsman.
82

 Samtidigt vittnar två vänner till den 

tilltalade om att den tilltalade inte misshandlat målsäganden utan att ordningsvakter 
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ingripit mot honom för att han snubblat över ett bord och vält ut öl.
83

 Vidare förelåg 

olika vittnesmål beträffande vilken våning misshandeln ägde rum på, hur lång tid det 

dröjde till ingripande ordningsvakter var på plats, m.m.
84

 Enligt den tilltalade ska en 

annan person som blev avslängd tillsammans med honom på Åland ha uppgett att han 

blivit det pga. att han hamnat i bråk. 

Tingsrätten konstaterade mot bakgrund av det nämnda att det fanns osäkerhet om 

vilka som ingrep mot den tilltalade och om de gjorde detta pga. att han snubblat över ett 

bord och vält ut öl eller om det var pga. en misshandel. Eftersom åklagaren inte 

åberopat förhör med någon av de personer som omhändertog den tilltalade gick det inte 

att vederlägga uppgiften om att den tilltalade blivit avvisad från färjan pga. att han varit 

för berusad och vält ut öl. Tingsrätten påpekade också att åklagaren försummat att 

motbevisa huruvida ytterligare personer tillsammans med den tilltalade blivit avvisade 

på Åland, varav en påstås ha blivit det för att denne varit i bråk. Tingsrätten 

konstaterade därför att bristerna i åklagarens utredning inte gjorde det möjligt att dra 

slutsatsen att det var ställt bortom rimligt tvivel att den tilltalade begått den åtalade 

gärningen.
85

 

Det får anses märkligt att inte åklagaren kallade ingripande ordningsvakter som 

vittnen eftersom de var de enda oberoende vittnena i målet då de övriga var vänner till 

den tilltalade och målsäganden. Särskilt eftersom det av vittnesmålen inte gått att fastslå 

varken platsen för misshandeln, någon mer precis tid eller hur händelseförloppet skulle 

ha gått till. Dessa brister hade enkelt kunna avhjälpas om åklagaren bemödat sig att 

förhöra ordningsvakterna. 

 

 

3.5.2.3 Skador utanför gärningsbeskrivningen 

En man och kvinna var i förhållande och sammanbodde i ett torp i Surahammar. 

Mannen ska enligt gärningsbeskrivningen ha dragit ner henne på golvet, sparkat henne 

på sidan av ryggen och kastat en stol på henne.
86

 Den tilltalade förnekade gärningen 

med hänvisning till att han inte minns något av händelsen pga. spritkonsumtion samt att 

han ej heller är kapabel att utföra något sådant. Det våld som målsäganden berättade om 

under huvudförhandlingen stämde i stort överens med de skador hon uppvisade. 
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Däremot ansåg tingsrätten inte att en blånad på halsen som hon uppvisade torde 

härstamma från det våld som beskrivits. Vittnen fanns inte till själva händelsen men till 

skadorna som visats i efterhand med en förklaring från målsäganden om att hon blivit 

misshandlad. 

Målsäganden berättar under huvudförhandlingen även om våld som inte omfattades 

av gärningsbeskrivningen.
87

 Detta våld kan ha orsakat blånaden på halsen men eftersom 

det inte omfattas av gärningsbeskrivningen ska han inte dömas för detta då det utgör 

annan gärning enligt 30 kap. 3 § RB. Det våld som åsyftades är att den tilltalade enligt 

målsägandens berättelse även ska ha slagit och sparkat mot hennes kropp och hals. En 

hypotes som kan uppställas i fallet (men som inte uppställdes) är att de slag mot kropp 

och hals som målsäganden talade om kan ha orsakat fler skador än bara de mot halsen. 

Det är sannolikt att slag mot kroppen torde ge upphov till sådana skador som angetts i 

gärningsbeskrivningen i form av blåmärken och blånader, inte bara på halsen utan även 

på övriga kroppen. Det finns i vart fall ingen förklaring från tingsrättens sida i domen 

varför endast sparken mot sidan av ryggen samt kastet av stol mot henne med 

nödvändighet måste ha orsakat hennes skador. Enligt min tolkning av domen ligger 

problemet i att tingsrätten enligt sin metodik redan konstaterat att alla skador utom den 

på halsen är styrkta redan innan den anför sin alternativa hypotes angående våldet 

utanför gärningsbeskrivningen. Hypotesen som inte ens framförs som hypotes, används 

sålunda bara till att fylla ut den lucka i hur målsäganden fått sina skador men hade 

kunnat tjäna som alternativ hypotes om ambitionsnivån varit större.  

 

 

3.6 Diskussion av undersökningen och dess resultat 

3.6.1 Exempel på ställningstaganden vid bedömning av fallen 

Det ska sägas att min bedömning huruvida det domstolen skrivit i sina domskäl tolkas 

som en prövning av alternativ hypotes eller ej inte är någon självklar mekanisk process 

utan innebär att antal ställningstaganden som får betydelse för det slutgiltiga resultatet. 

Ett exempel härpå är tolkningen av prövning ex officio. Om försvaret hävdar nödvärn är 

det inte givet att även invändning om excess framförs. Om domstolen finner att 

gärningen utövats i en nödvärnssituation men att motangreppet varit uppenbart 

oförsvarligt prövar domstolen givetvis självmant om den tilltalade svårligen kunde 
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besinna sig (excess, 24 kap. 6 § BrB). Möjligen skulle det kunna hävdas att försvaret 

inte uttryckligen invänt om excess och att domstolen gör prövningen ex officio men jag 

har valt att inte tolka det som en ex officioprövning eftersom domstolen är skyldig att 

göra en prövning utifrån excessbestämmelsen för det fall nödvärnsregeln varit tillämplig 

i fallet (se 24 kap. 6 § BrB med hänvisning till 24 kap. 1 § BrB). 

Andra svårbedömda skrivningar är olika typer av standardformuleringar som jag 

tolkar som att domstolen använder för att visa att den inte funnit någon alternativ 

hypotes värd att beakta. Exempel på sådana standardformuleringar är att det utan 

föregående invändning beträffande omständigheten anges: ”det finns inget som tyder på 

att någon annan skulle vara gärningsman”, eller ”det finns inget som tyder på att 

vittnena hade skäl att ljuga om vad de såg”. Den första formuleringen skulle kunna 

tolkas som att domstolen resonerat kring möjligheten att den tilltalade förväxlats med 

den verklige gärningsmannen, men eftersom det inte finns något konkret stöd för att så 

skulle vara fallet har ingen egentlig prövning gjorts. Den andra standardformuleringen 

är snarast ett ifrågasättande av den positiva bevisningens bevisvärde men skulle kunna 

omformuleras som att vittnena ljuger för att dölja vem som egentligen är 

gärningsmannen. Dessa formuleringar har inte bedömts utgöra en prövning ex officio 

eftersom domstolen enligt min tolkning snarare markerat att det inte funnits behov av att 

pröva någon alternativ hypotes. Finns det utifrån bevisningen i målet ingen annan rimlig 

förklaring än den som åklagaren påstår räcker det att domstolen konstaterar detta.
88

 

 

 

3.6.2 Den tilltalades intresse av en korrekt prövning 

En fråga som kan ställas är om prövning av alternativa hypoteser i 7 av 12 mordmål 

respektive 4 av 12 misshandelsmål är vad som kan förväntas av domstolarna utifrån den 

tilltalades rätt till rättvis prövning.
89

  I detta avsnitt analyserar jag vad resultaten 

egentligen säger oss och försöker ge en förklaring till varför de ser ut som de gör. Detta 

leds sedan in på resonemang om hur resultaten överensstämmer med HD:s krav på att 

pröva mostridiga hypoteser och avslutas med slutsatser. 
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 Med korrekt prövning menas inte att det skulle strida mot Europakonventionens art. 6 med krav på 

rättvis rättegång att domstolen inte prövar alternativa hypoteser i tillräcklig utsträckning. Istället utgår 

mina resonemang från vad som kan förväntas utifrån de krav som ställs av HD och i doktrinen på hur 

beviskravet ”ställt bortom rimligt tvivel” ska prövas.  
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En anledning till att domstolen inte prövar alternativa hypoteser kan vara att dessa 

utretts av åklagaren i förundersökningen utan att finna något som helst stöd för dem. 

Det har då framhållits att denne ska slippa bevisa detta under huvudförhandlingen 

såsom att kalla vittnen som inte har sett något.
90

 Istället borde det räcka för åklagaren att 

hänvisa till förundersökningsprotokollet vid behov.
91

 Detta kan givetvis förklara att det i 

en del fall inte prövas alternativa hypoteser men för att kontrollera riktigheten härav 

behöver förundersökningarna granskas vilket faller utanför syftet med uppsatsen. Istället 

får försöka utläsas det som går utifrån undersökningen. 

Den vanligaste formen av alternativa hypoteser visade sig vara nödvärn (se tabell i 

3.4). Eftersom domstolen alltid måste pröva frånvaron av ansvarsfrihetsgrunder, är det 

inte konstigt att nödvärn är den vanligaste alternativa hypotesen i mord- och 

misshandelsmål. Särskilt eftersom nödvärn torde vara den naturliga invändningen vid 

våldsbrott. Eftersom de inblandade i våldsbrotten ofta känner varandra eller har familje-

/parrelationsband
92

 har brottet i regel föregåtts av osämja, bråk eller liknande, vilket ur 

bevissynpunkt ger visst stöd för ett påstående om att angreppet inte har varit ensidigt 

utan resultatet av en nödvärnsreaktion. I vart fall till den grad att invändningen inte kan 

befinnas så osannolikt att den av det skälet kan lämnas utan avseende
 93

 I och med detta 

är det givetvis en del som hävdar nödvärn för det fall de egentligen är skyldiga. 

Om det bortses från de fall där nödvärn utgör alternativ hypotes är det totalt sett för 

både mord- och misshandelsmål i 4 av 24 fall (dvs. 16 %) som alternativa hypoteser 

prövas. Det intressanta med en sådan selektion är att se hur ofta alternativa hypoteser 

prövas på ett sätt som domstolarna inte är direkt skyldiga att göra. En förklaring härtill 

torde vara att invändning om nödvärn också innebär ett erkännande om att man befunnit 

sig på brottsplatsen samt att den påstådda gärningen objektivt erkänns, vilket onödiggör 

en prövning av t.ex. alibi som kan förekomma vid rena förnekanden. 

Å andra sidan ska det i enlighet med NJA 1980 s. 725 och NJA 1982 s. 164 prövas 

om det finns alternativa hypoteser även om dessa strider mot den tilltalades eget försvar. 

I NJA 1980 s. 725 var det frågan om (för noggrannare redogörelse se avsnitt 2.5.1) ett 

våldtäktsfall där den tilltalade förnekade att han haft samlag med målsäganden. HD 

prövade då alternativet att han visst haft det men att det skett med samtycke (frivilligt). 

                                                           
90

 Diesen s. 195. 
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 Vid genomläsningen av fallen i undersökningen konstaterades att de inblandade i målet inte kände 

varandra sedan tidigare i 7 av de 24 målen. 
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 Skilj detta från fall då offer och gärningsman inte känner varandra sedan tidigare. Här finns inget som 

stödjer en nödvärnsinvändning och därmed är lockelsen inte lika stor för försvaret att komma med sådan.  
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Essensen i fallet är således att då domstolen trots förnekande från den tilltalade kommer 

fram till att han visst begått påstådd gärning objektivt sett, prövar domstolen ändå 

ansvarsfrihetsgrunder. För sexualbrotten ligger samtycke nära till hands, men för 

våldsbrott (särskilt beträffande mord) ligger nödvärn eller nöd närmare till hands. 

I NJA 1982 s. 164 (se 2.5.2) var de fråga om en penningstransaktion för narkotika 

som den tilltalade förnekade. HD prövade då om han hade genomfört 

penningtransaktionen men att den avsåg redan levererad narkotika, vilket inte var 

brottsligt vid tiden för avgörandet. Skillnaden mot NJA 1980 s. 725 var således att det 

istället för prövning ex officio av ansvarsfrihetsgrunder blev fråga om gärningen kunde 

falla utanför det brottsliga området. Det är svårt att se hur detta skulle kunna tillämpas 

på misshandel (på mord ännu mer uppenbart) eftersom alla gärningar (med uppsåt) som 

orsakar annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller vanmakt (3 kap. 5 § BrB) 

utgör misshandel. I de flesta fall är inte fråga om skada uppstått utan om den tilltalade 

orsakat skadan. Till buds är då endast ansvarsfrihetsgrunderna. 

Att som i NJA 1980 s. 725 ex officio pröva en ansvarsfrihetsgrund (eller någon 

annan alternativ hypotes, jfr NJA 1990 s. 555) när den tilltalade förnekar gärningen helt 

har endast skett i 1 av de 24 fallen (se 2.5.2.1). Frågan är då varför alternativa hypoteser 

i princip aldrig prövas självmant av domstolen utan föregående invändning. Givetvis 

går det att leka med tanken att den tilltaldes tillgång till advokat garanterar att 

alternativa hypoteser uppställs i de fall det är lönt, vilket gör att domstolen aldrig ”får 

möjligheten” att uppställa sådana ex officio. Mot detta talar att det i en relativt stor 

andel av fallen inte prövas några alternativa hypoteser alls varav flertalet består av 

förnekade gärningar. Förklaringen torde snarare ligga i att bevisprövningen i 

domstolarna vanligtvis inte är så omsorgsfull som i tidigare nämnda NJA-fall. 

Av konstaterandet att det oftast krävs en invändning från försvaret för att domstolen 

ska pröva alternativa hypoteser kan slutsatsen från min undersökning dras att domstolen 

vanligtvis avgränsar målets prövning till försvarets invändning. Påståendet i doktrinen 

samt i flera HD-domar
94

 om att domstolen är skyldig att falsifiera alla beaktansvärda
95

 

alternativa hypoteser i målet kan därmed inte sägas ha fått fullt genomslag. 
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 De tre som tagits upp i avsnitt 2.5.1 är bara ett urval. Se även t.ex. NJA 1989 s. 862 och NJA 2003 s. 

113. 
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 Domstolen är skyldig att falsifiera alla rimliga alternativa hypoteser men eftersom en hypotes endast 

kan befinnas orimlig sedan den prövats väljer jag att använda ordet ”beaktansvärda” och syftar då på alla 

hypoteser som har sådan substans att de inte är så osannolika att de kan lämnas utan avseende utan att 

prövas. 
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3.6.3 Jämförelse mellan mord- och misshandelsmål 

Av resultaten framgick att alternativa hypoteser prövas oftare i mordmål än i 

misshandelsmål. Med hänsyn till rättssäkerhet och rättsekonomiska intressen är det 

rimligt att mordfall får högre prioritet och utreds mer omfattande. En skillnad mellan 

dessa mål är att utredningens omfattning i regel skiljer sig åt. De flesta är överens om att 

det föreligger ett lägre utredningskrav i misshandelsfall jämfört med för mordfall (se 

avsnitt 2.4). 

Det kan i och för sig ifrågasättas om det inte borde vara enklare att uppställa 

alternativa hypoteser i ett misshandelsmål med en mindre omfattande utredning där 

färre alternativa hypoteser kan antas ha blivit utredda. Risken finns emellertid att en 

utredning som är mindre omfattande inte utreder några alternativ och därmed gör det 

svårt att pröva några alternativa hypoteser. Detta kan jämföras med en omfattande 

utredning där alla i målet tänkbara alternativa hypoteser bör vara utredda. Det torde då 

mest bli frågan om spekulationer i mindre omfattande mål eftersom det finns mindre 

utredning att stödja hypotesen mot. Därmed finns inte heller möjlighet att hypotesen ska 

få den tilltalade frikänd vilket skulle kunna göra att försvaret inte ser någon mening med 

att lägga fram hypotesen. Om så sker blir domstolens slutsats i många fall att hypotesen 

saknar konkret stöd eller är så osannolik och därför kan lämnas utan avseende. Försvaret 

har förvisso själv möjligheten att företa egen utredning men det torde vara ovanligt att 

så sker av någon större omfattning för brott av mindre allvarlighet. 

Även om det inte går att dra några slutsatser om domstolens och försvarets 

ambitionsnivå utifrån min undersökning kan det antas att denna är högre från både 

domstolen och försvaret (liksom åklagaren) vid prövning av allvarligare brott.
96

 Det 

torde exempelvis inte vara ovanligt att försvarare företar egen utredning när den 

tilltalade är misstänkt för grövre brott i syfte att få åklagarens bevisning att framstå 

mindre övertygande. Även domstolens ambitionsnivå torde vara högre vid mordmål än 

misshandelsmål. Dels därför att det är viktigt för den tilltalade att han inte döms på för 

lösa grunder om ett långt fängelsestraff väntar, dels eftersom allmänheten rimligen 

förväntningar sig att bevisprövningen är särskilt noggrann i sådana mål. En stor andel 

av de mål som uppmärksammas i media är dessutom mordmål vilket kan bidra till att 

domstolen ser till att bevisprövningen sker extra noggrant. 

Ett annat perspektiv på frågan varför alternativa hypoteser prövas oftare i mord- än 

misshandelsmål är bakgrundsfaktorer till varför en viss typ av mord- respektive 
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misshandelsfall hamnar i domstol. Här menar jag att mörkertalet
97

 skulle kunna ha 

betydelse. En hypotes jag hade inför undersökningen var att karaktären av mord- 

respektive misshandelsmålen skulle kunna påverka möjligheterna att framgångsrikt 

uppställa alternativa hypoteser. Eftersom mörkertalet för misshandel är mycket större än 

för mord torde domstolsfallen avseende misshandel avspegla verkligheten sämre än 

mordfallen. Det skulle innebära att de misshandelsfall som är särskilt under-

representerade i domstolarna är de relations- och familjerelaterade.
98

 De fall som är 

överrepresenterade i förhållande till verkligheten är t.ex. krogslagsmål och andra 

misshandelsfall i offentliga miljöer för vilka det kan tänkas finnas bättre bevisning 

eftersom det oftast finns vittnen såsom ordningsvakter och ibland även 

övervakningskameror som kan bringa klarhet i händelsen vilket gör utrymmet för 

beaktansvärda hypoteser mindre. Min hypotes vinner emellertid inget stöd av 

undersökningen eftersom sammansättningen av mord- och misshandelsfallen avseende 

karaktären (relationen mellan gärningsman och offer, t.ex. familj, parrelation, vänner, 

ovänner eller för varandra okända) är ungefär densamma. Snarare är det så att det är en 

övervikt av familje- och relationsfall i misshandelsmålen jämfört med mordmålen. 

Då det inte finns något som stödjer att karaktären mellan mord- och 

misshandelsmålen skulle vara annorlunda (förutom brotten i sig själva) torde svaret 

finna att sökas i ovanstående resonemang om en gedignare utredning i mordmålen samt 

en ambition om noggrannare prövning av domstolen. 
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4 Avslutning 
4.1 Hypotesmetodens fäste i svensk rätt 
Det har under kapitel 3 gåtts igenom i vilken utsträckning alternativa hypoteser prövas i 

domstol och varför det ser ut som det gör. Prövningen av alternativa hypoteser brukar 

som metod betecknas hypotesmetoden. Avslutningsvis i denna uppsats tänkte jag därför 

redogöra för några korta reflektioner angående hur hypotesmetoden används när de 

alternativa hypoteserna ställts upp. 

Det som enligt doktrinen kännetecknar hypotesmetoden (se kapitel 2) är två saker. 

Dels kopplingen till utredningskravet och dels det tvåsidiga beviskravet. Som nämnts 

tidigare måste åklagaren först ha uppfyllt utredningskravet för att det ska tillåtas att 

slutsatser av bevisningen dras. Det förekommer dock inte i något av de granskade fallen 

att domstolen resonerar kring ett separat utredningskrav. Däremot fanns det ett par fall 

där det konstaterades brister i utredningen men detta föll då tillbaka på att beviskravet 

ställt bortom rimligt tvivel därmed inte var uppfyllt.
99

 Domstolarna tycks inte se något 

praktiskt behov av att pröva ett separat utredningskrav, vilket jag instämmer i. 

Utredningens fullständighet och ev. brister kan prövas inom ramen för beviskravet. Jag 

menar att det snarast är naturligt att göra på det viset eftersom en bristande utredning 

påverkar säkerheten av slutsatsen som kan dras. Som bekant är det säkerheten för 

slutsatsen som är det som ska prövas med beviskravet ställt bortom rimligt tvivel (se 

avsnitt 2.4). Förvisso kan detta göras även inom ramen för ett separat utredningskrav 

men det borde strävas efter att göra bevisprövningen så lättbegriplig och enkel som 

möjligt. Det torde då vara enklarare att göra en prövning av bevisningen än två. 

Det tvåsidiga beviskravet är indelat i ett positivt och ett negativt beviskrav (se avsnitt 

2.1). Sålunda måste åklagaren presentera tillräckligt stark bevisning som positivt knyter 

den tilltalade till gärningen samtidigt som denne måste kunna utesluta att 

händelseförloppet gått till på annat sätt än åklagaren påstått genom eliminations-

bevisning (det negativa beviskravet). Av fallen som undersökts kan konstateras att 

terminologin med ett positivt och negativt beviskrav inte uttryckligen används av 

tingsrätterna. Frågan är emellertid om så ändå sker trots att det som skrivs inte 

etiketteras med nämnda begrepp. I fallen talas det antingen om att få målet ”styrkt” eller 

”ställt bortom rimligt tvivel”. Domstolen går givetvis igenom vad som framkommit i 

målet och vad som därmed anses styrkt och inte styrkt. Detta skulle kunna tolkas som 
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ett åsyftande på ett positivt beviskrav eftersom bevisning för att någon gjort något 

räknas till denna prövning. Det negativa beviskravet däremot prövas som bekant inte 

alltid men i de fall så sker skulle kunna hävdas att två separata prövningar sker: det som 

talar för och det som talar emot. 

Min uppfattning är emellertid att dessa två prövningar av beviskraven samspelar med 

varandra i domstolarna och att det är ett beviskrav som uppfylls.
100

 Bevisprövningen 

sker i min undersökning mot en ”bevisskala” där både positiv och negativ bevisning 

tillåts tala i antingen höjande eller sänkande riktning på det totala bevisvärdet. Enligt 

doktrinens modell ska istället dessa beviskrav bedömmas separat och inte samspela med 

varandra. Det positiva beviskravet måste då vara uppfyllt och först därefter görs 

prövningen av alternativa hypoteser som inte inverkar på den förra prövningen. 

Alternativa hypoteser kan givetvis prövas även om inte en tydlig uppdelning mellan 

positivt och negativt beviskrav görs. Jag menar dock att uppdelningen kan tjäna som 

hjälp tankemässigt vid bevisprövningen eftersom risken annars finns att den positiva 

och negativa bevisningen värderas felaktigt t.ex. för att bevisprövningen då blir mer av 

en helhetsbedömning som kan leda till känslan att brottet är styrkt totalt sett. Att 

bevisningen på den ena sidan av beviskravet är särskilt stark kan dock inte uppväga att 

bevisningen på den andra sidan beviskravet inte räcker. En stark positiv bevisning 

förutsätter för fällande dom ändå att tänkbara alternativ kunnat uteslutas. Liksom att det 

inte räcker med den negativa omständigheten att tänkbara alternativ kunnat uteslutas om 

inte den positiva bevisningen är tillräckligt stark. 

 

 

4.2 Undersökningens generaliserbarhet till andra brott 

En fråga som kan ställas är om sambandet mellan hur ofta och hur ingående domstolar 

prövar alternativa hypoteser i mord- och misshandelsmål även kan anses gälla generellt 

för grova kontra lindrigare brott. Frågan ska endast beröras kort eftersom jag avgränsat 

uppsatsen till relationen mellan mord och misshandel, men samtidigt förtjänas det att 

sägas något om det jag kommit fram till i uppsatsen kan anses allmängiltigt eller inte. 

Som tidigare konstaterats tycks det vara avgörande för utredningens omfattning 

huruvida brottet som utreds är grovt eller inte. Samtidigt påverkar utredningens 
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viktigt steg i en tänkbar metod, Lambertz, SvJT 2009 s. 1 på s. 11 f. 
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omfattning i vilken utsträckning det finns möjlighet att framgångsrikt pröva alternativa 

hypoteser. Det finns som jag ser det inget skäl att tro att dessa samband inte skulle gälla 

även för andra brott. Däremot kan det tänka finnas andra faktorer som påverkar 

möjligheterna att pröva alternativa hypoteser. 

Ekobrott
101

 kräver ofta i jämförelse med traditionell brottslighet mer omfattande 

utredningar pga. målens komplexitet som kan kräva särskilda kunskaper om finansiella 

förhållanden m.m. Sådana brottstyper som är komplexa till sin natur kan således tänkas 

ge större utrymme för alternativa hypoteser eftersom utredningarna är förhållandevis 

omfattande även om brottet inte är lika allvarligt med avseende på straffskalan. 

Ansvarsfrihetsgrunderna visade sig vara de vanligast förekommande alternativa 

hypoteserna. Brott som naturligt ger upphov till att ansvarsfrihetsgrunder måste prövas 

borde därför öka möjligheterna att pröva alternativa hypoteser. Exempel härpå torde 

vara sexualbrott där samtycket ofta har avgörande betydelse för målets utgång. Eftersom 

samtycket kan vara förenat med bevissvårigheter ger det bättre möjligheter att uppställa 

en hypotes som har substans nog att få den tilltalade frikänd. Om våldtäkt anses vara det 

grova sexualbrottet (6 kap. 1 § BrB) skulle t.ex. sexuellt ofredande (6 kap. 10 § BrB) 

vara ett lindrigare sexualbrott. Utan att ha något stöd för det torde dock inte samtycket 

spela lika stor roll för fallen med sexuellt ofredande eftersom de gissningsvis (i vart fall 

de fall som tas upp i domstol) begås mot en person som den sexuellt ofredande inte 

känner sedan tidigare och på en plats som inte torde vara hemmet, vilket försvårar 

uppställandet av samtycke eftersom det inte torde finnas något som stödjer samtycke. 

Detta kan jämföras med våldtäkt där de inblandade oftast har någon form av relation till 

varandra (ej överfallsvåldtäkter) vilket gör att det inte kan uteslutas samtycke. Detta 

talar då för att det generellt kan prövas alternativa hypoteser mer framgångsrikt i 

sexualbrottsmål, men att skillnaden mellan grova kontra lindrigare brott kvarstår även 

här. 

Utan att ha analyserat djupare huruvida resultaten i min undersökning kan anses 

generaliserbara för andra brott torde det ändå kunna konstateras att sambandet torde 

gälla i stort för de flesta brott, men att det även finns faktorer som kan vara specifika för 

olika brottstyper, varav vissa nämnts i detta avsnitt. 
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 Sådana mål som i regel utreds av Ekobrottsmyndigheten såsom brott i samband med konkurser, 

skattebrott, bedrägerier, mutbrott m.fl. 



49 
 

4.3 Avslutande ord 

I denna uppsats har redogjorts för alternativa hypotesers roll i bevisprövningen kopplat 

till beviskravet ställt bortom rimligt tvivel. Den empiriska undersökningen visade att det 

prövas alternativa hypoteser i en del fall (vanligare i mordmålen) men att det i en 

majoritet av fallen inte gjordes. Det som krävdes var i regel att invändning uppställdes 

av försvaret eftersom domstolen (med ett undantag) inte prövade alternativa hypoteser 

ex officio. Inte heller har som konstaterades i avsnitt 4.1 terminologin som 

hypotesmetoden anses förenad med fått något genomslag i domstolarna. Jag avslutar 

därför denna uppsats såsom jag började den, med att konstatera likt Johan Munck att det 

således finns en skillnad mellan vad som är det rättsligt (teoretiskt) korrekta enligt 

doktrin och (i viss mån) HD och vad som är det som genomförs i praktiken i 

domstolarna. 
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Bilaga undersökningsfall 

I denna bilaga presenteras korta referat (anteckningar) och bedömningar av de fall som 

ingått i undersökningen. De fall som presenterats i uppsatsen (avsnitt 3.5.1 och 3.5.2) 

redovisas inte nedan. 

GB = gärningsbeskrivning. 

INST = inställning. 

 

 

Mordfall 

Attunda 511-16 

En thailändsk medborgare (kvinna) som under några år varit sambo med en man i 

Sverige hade med 12 slag krossat hans huvud med hantel och skärmstativ. 

Den tilltalade erkänner helt gärningen. TR uttrycker att det trots detta måste prövas om 

det finns alternativa förklaringar. Några sådana ställs inte upp utan föreliggande 

bevisning för tilltalades skuld gör åtalet styrkt.  

Bedömning: Ingen prövning av alternativa hypoteser. 

 

Falu 3437-15 

Tre män satt hemma hos MA och drack hembränd sprit. OS var inneboende hos MA 

vilket inte JH gillade, varpå det uppstod ordväxling och JH högg och stack OS med kniv 

58 gånger. 

GB: Ett antal knivhugg mot bröstkorg, rygg, nacke, huvud och bägge armar 

INST: JH menade sig ha blivit attackerad av OS med kniv varpå han agerade i nödvärn. 

Domstolen resonerar om det kan ha varit så och finner det inte särskilt troligt. Dessutom 

var hans motreaktion så oproportionerlig att ansvarsfrihet enligt 24 kap. BrB inte kunde 

aktualiseras. Domstolen konstaterar även att han haft tid att besinna sig, trots att någon 

invändning specifikt om excess inte förelåg från försvaret. 

Bedömning: Prövning av alternativa hypoteser efter invändning. 

 

Solna 531-16  

Den tilltalade menade sig ha blivit utsatt för våld av den döde i en lägenhet i Rinkeby. 

Tilltalade erkänner att han tagit långvarigt strypgrepp runt den dödes hals men invänder 

om nödvärn och dödsorsaken är dessutom oklar enligt försvaret. Tilltalade frikänns från 
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fullbordat mord/dråp då det inte kunde styrkas att den tilltalade dött av strypning sedan 

man hittat dödliga halter av buprenorfin i den dödes kropp. 

Bedömning: Prövning av alternativa hypoteser efter invändning. 

 

Solna 6667-15  

Två bröder dödade en ”fiende” som tidigare varit i förhållande med deras syster och 

misshandlat henne, samt ska ha trakasserat bröderna på olika sätt. 

GB: Upprepade (12) gånger med kniv huggit och stuckit i ryggen (lungorna), armen, 

bålen, buken och benen. 

INST: Erkänner gärningarna som sådana och därmed grov misshandel. Förnekar uppsåt 

att döda (mord). 

Mordet skedde på Rinkeby torg kl. 14 och det fanns ett stort antal vittnen som kunde 

peka ut gärningsmännen. Fanns inget tvivel om att de var gärningsmännen och vem som 

gjort vad – ena brodern (han som dömdes för mord) knivhögg och den andra (som 

dömdes för grov misshandel) sköt tre skott i benen. 

Hypotes angående medgärningsmannaskapet presenteras från försvaret men faller 

utanför mitt syfte med att bara titta på mordfallet. 

Bedömning: Ingen prövning av alternativa hypoteser. 

 

Södertörn 15879-15 

GB: två personer tillsammans och i samförstånd, avlossa 8 kulor med pistol varav 7 

träffar den döde i ryggen och bålen. Alternativt mord och medhjälp till mord. 

INST: Nekar till brott. Ena hävdar att det var en tredje person med som utförde mordet. 

Möjligheten till en tredje person berörs endast kort. Två vittnen har uttalat att det kunde 

röra sig om tre personer men denna möjlighet avfärdas ändå sedan det funnits några 

vittnen som påstått det vara endast två personer. 

Bedömning: Prövning av alternativa hypoteser efter invändning. 

 

Södertörn 11750-15 

Hustrun hade året innan mordet blivit misshandlad av sin man pga. att hon hade burit en 

opassande klänning under sin brors bröllop i Kurdistan. Hon fick skyddat boende och 

begärde äktenskapsskillnad. Hon flyttade sedan hem till sin ursprungliga lägenhet och 

den tilltalade kom då dit för att besöka deras gemensamma barn. Den tilltalade 

beslutade då för att döda henne med 66 knivhugg, varav hälften i huvudet. 
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GB: dödat sin hustru i bostaden genom flera knivhugg på huvudet, halsen, armarna, 

händerna, ryggen och bröstkorgen. Han skar även av hennes näsa och överläpp. 

INST: varken förnekar eller erkänner gärningen pga. minnesförlust. 

Domstolen konstaterar att det inte finns något som tyder på att någon annan skulle varit 

i lägenheten, vilket inte heller den tilltalade påstått. 

Bedömning: Ingen prövning av alternativa hypoteser. 

 

Södertörn 218-16 

GB: Vid Alby tunnelbanestation huggit med kniv i bröstkorgen. 

INST: Erkänner gärningen som sådan, men bestrider straffansvar med hänsyn till att han 

varken haft uppsåt att döda eller skada den döde och ej heller varit oaktsam. Han har 

dessutom handlat i nödvärn. 

Domstolen: Ej haft uppsåt att döda, dock varit vårdslös. Uppenbarligt oförsvarligt 

nödvärn, ej excess. Fastslagit att han var gärningsmannen pga. erkännande plus stöd i 

övrigt. 

Bedömning: Prövning av alternativa hypoteser efter invändning. 

 

Värmland 644-16 

GB: 40-50 knivhugg i huvud och överkropp. 

INST: Erkänner gärningen objektivt men anser sig ha handlat i putativt nödvärn och han 

saknade uppsåt då han befann sig i en psykos. 

Domstolen finner inte att det finns tillräckligt stöd att han drabbats av psykos. Däremot 

var han psykiskt störd men uppfyllde ändå uppsåtskravet. Tilltalade handlade i putativt 

nödvärn eftersom åklagaren inte lyckats motbevisa detta. Dock var motangreppet 

uppenbart oförsvarligt. Ej excess. 

Bedömning: Prövning av alternativa hypoteser efter invändning. 
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Misshandelsfall 

Attunda 10007-15 

GB: Den tilltalade har tagit ett hårt grepp om sin sons käke och gett honom en örfil. 

INST: Erkänner gärningen och underkastar sig ansvar för ringa misshandel. 

Domstolen konstaterar kort inledningsvis att målet är styrkt då han erkänt gärningen och 

skadorna finns dokumenterade och överensstämmer med vad som hävdas i 

gärningsbeskrivningen. 

Bedömning: Ingen prövning av alternativa hypoteser. 

 

Eskilstuna 523-16 

GB: Vid ena tillfället sparkat henne två gånger på låret och vid andra tillfället ta tag om 

hennes käke och hals. 

INST: Erkänner sparkarna vid första tillfället men förnekar uppsåt och förnekar 

misshandel vid andra tillfället. 

Målsägandens uppgifter får stöd av journalanteckningar samt vad hennes mor berättat 

om att målsäganden berättat för henne. Vid den första misshandeln skulle han visa hur 

hennes pappa sparkat mot honom och uppsåt till skadan kunde inte styrkas. Vid det 

andra tillfället förelåg emellertid en dispyt mellan dem och uppsåt till skadan fanns. 

Bedömning: Ingen prövning av alternativa hypoteser. 

 

Nacka 6402-15  

GB 1: En kvinna slog en annan kvinna i ansiktet och sprakade henne på benen. 

GB 2: En man slog tilltalade nr 1 med ett knytnävslag i ansiktet. 

INST: Båda tilltalade förnekar brott. 

Domstolen: De tilltalade är grannar med varandra och hade även en relation. Mannen 

hade ett par kvinnor med sig hem för att festa strax efter midnatt. Den kvinnliga 

tilltalade slog ena kvinnan i ansiktet i trappuppgången, vilket iakttogs av den andra 

medföljande kvinnan. Sparken som ska ha skett utanför trappuppgången fanns det 

emellertid inte tillräcklig bevisning för. Senare under kvällen/natten uppstod en 

diskussion ute på deras altaner. Den manliga tilltalade slog då den kvinnliga tilltalade 

med knuten näve i ansiktet då hon försökte klättra över till hans altan. Händelsen 

observerades av en kvinnlig bekant till henne. 

Bedömning: Ingen prövning av alternativa hypoteser. 
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Norrtälje 645-15 

GB 1: Slagit kvinna 1 i bröstkorgen samt dra i hennes underben. 

GB 2: Utdelat slag med knuten och öppen näve mot kvinna 2 huvud och överkropp och 

dunkat hennes huvud i golvet flera gånger. 

GB 3: Slag i magen på kvinna 2, tagit stryptag om hennes hals, knuffat henne flera 

gånger ner i en säng och tryckt ner henne flera gånger genom att lägga sin ena underarm 

mot hennes hals och bröst. 

GB 4: Lagt ett par elastiska byxor runt kvinna 2 hals och dragit åt kraftigt, knuffat ner 

henne på golvet samt sängen, skallat henne över näsan och sedan tryckt ner henne samt 

rispat henne på halsen med en skruvmejsel. 

INST: Förnekar gärning 1. Varken erkänner eller förnekar gärning 2-4. 

Åtalet ogillas avseende gärning 1 pga. att målsäganden svajat i sina berättelser (givit 

något olika versioner). Dvs. det var inte klarlagt vad som hänt (omfattningen av våldet 

kunde inte styrkas). Dock inga alternativa hypoteser. 

Bedömning: Ingen prövning av alternativa hypoteser. 

 

Nyköping 2924-15 

GB: Tilltalade ska ha slagit sitt barnbarn på benet och senare under dagen slagit honom 

på armarna och tagit ett grepp om hans hals. 

INST: Förnekar gärningen. 

Domstolen: Den tilltalade ger en förklaring till hur skadorna på armarna uppkommit. 

Denna berörs inte vidare av tingsrätten utan skadorna på armar och hals anses styrkta, 

dock ej den på benen. 

Bedömning: Ingen prövning av alternativa hypoteser. 

 

Södertörn 10597 

Ett antal unga flickor befann sig på ett torg i en förort till Stockholm. Diskussion hade 

tidigare uppstått om vem som hade gjort ett sugmärke på den ena flickans hals. 

Målsäganden ska även ha kallat den tilltalade för ”hora”. Två flickor, varav den ena den 

tilltalade, började knuffas, varpå målsäganden försökte ingripa för att skilja dem åt. Den 

tilltalade utdelade då ett slag i ansiktet mot målsäganden. Målsäganden försökte slå 

tillbaka för att freda sig. Målsäganden och den tilltalade hamnade sedan på marken där 

de slogs med varandra. Bråket fortsatte sedan mellan den tilltalade och en fjärde flicka 

och den tilltalade blir då sparkad i huvudet av målsäganden i ett försök från 
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målsäganden att skingra de två. Den tilltalade ska därefter fortsatt utöva våld mot 

målsäganden genom att bl.a. dra hennes huvud mot ett fönstergaller. 

Den tilltalade erkänner att hon slagit målsäganden en gång i ansiktet och tagit tag i 

hennes huvud, men invänder om nödvärn. 

Domstolen anser att ett överhängande brottsligt angrepp mot den tilltalade upphört i 

och med att hon börjat utöva våld mot målsäganden. Tingsrätten finner emellertid att 

den tilltalade uppfattat det som att hon befunnit sig i en nödvärnssituation eftersom hon 

vid angivna förhållande då hon bl.a. mottagit en spark i huvudet trott att hon fortfarande 

var utsatt för ett brottsligt angrepp. Hon har sålunda agerat i putativt nödvärn som inte 

varit uppenbart oförsvarligt. Den tilltalade frikänns därmed. 

Bedömning: Prövning av alternativa hypoteser efter invändning. 

 

 

Uppsala 6579-15 

GB: Den tilltalade utdelade flera sparkar mot kroppen på sin sambo på Stora torget i 

Enköping. 

INST: Erkänner två sparkar och underkastar sig straffansvar för ringa misshandel. 

Domstolen: Ett vittne har observerat händelsen vilket gör åtalet styrkt. 

Bedömning: Ingen prövning av alternativa hypoteser. 

 

Uppsala 6298-15 

GB: Spark på benet. 

INST: Förnekar gärningen. 

Domstolen konstaterar att det är styrkt att den tilltalade kvinnan sparkat mannen utanför 

dennes hem, då mannen fångat allting på film. 

Bedömning: Ingen prövning av alternativa hypoteser. 

 

Västmanland 5077-15 

GB: Flera slag i huvudet i Kungsör. 

INST: Erkänt två slag. 

Det rådde delade meningar om var första slaget träffat, men det utreddes genom 

journalanteckningarna och den tilltalades berättelse. 

Bedömning: Ingen prövning av alternativa hypoteser. 

 


