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1. Ämnet och metodologiska överväganden 

1.1 Bakgrund 

Att debatten kring sexualbrott och – kanske framför allt – hur dessa hanteras av rättsväsendet 

har varit intensiv de senaste åren kan knappast sägas vara ett kontroversiellt påstående. Flera 

friande domar har väckt åtskillig uppmärksamhet, för att inte tala om starka känslor. Åsikten 

har framförts att det finns en osäkerhet inom den dömande verksamheten när det gäller 

bevisprövningen i just sexualbrottmål. Att åtalen ogillas i större utsträckning än tidigare anses 

vara ett sätt för domstolarna att lösa, eller kanske snarare att komma runt, denna svårighet.1 Det 

står alltså klart att det här är en fråga där juridikens roll i samhället blir särskilt tydlig. 

I straffprocessen aktualiseras en motsättning mellan två intressen som i viss mån står mot 

varandra, nämligen rättssäkerhet och rättstrygghet. ”Rättssäkerhet” är ett begrepp som ofta 

förekommer i den rättspolitiska debatten och som även kommer att användas ett flertal tillfällen 

i denna uppsats. Det kan definieras som ”den enskildes skydd mot det allmännas utövande av 

tvångsmakt”.2 En av de allra tydligaste tänkbara manifestationerna av det allmännas tvångsmakt 

är ju brottmålsprocessen, vars slutresultat för den enskilde kan bli ett långvarigt 

frihetsberövande. I mer exakt bemärkelse kan rättssäkerheten alltså sägas vara ett skydd mot 

detta tvång. Ett sådant skydd åstadkoms genom att en god och förutsebar rättstillämpning 

upprätthålls. Detta kommer till uttryck genom att det för en fällande brottmålsdom krävs att 

skulden är ställd utom rimligt tvivel.3 Det är i denna snävare bemärkelse som begreppet kommer 

att användas i denna uppsats. Även begreppet ”rättstrygghet” syftar på förhållandet mellan den 

enskilde och samhället. I detta fall handlar det om samhällets ansvar för att lagföra 

lagöverträdare och i möjligaste mån skydda människor från brott över huvud taget. Även i de 

fall målsättningarna inte kan realiseras fullt ut – genom att brott trots allt begås och genom att 

den rent faktiskt skyldige i vissa fall frikänns – behöver detta inte bero på brister i 

rättstryggheten. Det som rättstrygghet innebär är däremot att samhället ska vidta de åtgärder 

som rimligen kan begäras för att förebygga brott och lagföra de skyldiga.4  

                                                           
1 Diesen, Christian. & Diesen, Eva, Övergrepp mot kvinnor och barn: den rättsliga hanteringen, 2 u, Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2013, s. 47. 
2 Mellqvist, Mikael, Om tro, tyckande och vetande: Högsta domstolens värdering av utsagor, Svensk 

Juristtidning 2013, s. 753-778, s. 754.  
3 Rättssäkerheten i brottmål: rapport från JK:s andra rättssäkerhetsprojekt, Stockholm, 2009, s. 40.  
4 Rättssäkerheten i brottmål, s. 38.  
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En förutsättning för att rättssäkerheten (och avvägningen av detta intresse i förhållande till 

rättstryggheten) ska kunna upprätthållas är en stabilisering och ett förtydligande av beviskravet. 

I dagsläget tycks det florera vitt skilda åsikter om den egentliga innebörden av beviskravet 

”ställt utom rimligt tvivel”, både ur teoretisk och praktisk synvinkel.5 För att kunna besvara 

frågan om vad beviskravet innebär krävs en undersökning av hur gränsen dras och bör dras 

mellan sådant tvivel som ska klassificeras som rimligt och sådant som är att bedöma som 

orimligt. I det förstnämnda fallet ska ju åtalet ogillas och i det andra fallet bifallas, vilket medför 

att det blir av stor betydelse att lyfta fram vad som egentligen kan läggas in i begreppet 

”rimligt”. Detta kan klarläggas genom en redogörelse för vilka definitioner som har framförts: 

hur har beviskravet definierats och beskrivits? Som kommer att framgå har Högsta domstolen 

(HD) inte presenterat någon direkt definition av beviskravet och det finns därför anledning att 

söka sig till doktrinen för att undersöka vilka möjliga sätt att beskriva det som presenterats där. 

En ännu lämpligare förklaring av beviskravets innebörd är dock möjligen att illustrera detta 

genom att peka på hur det har tillämpats – det är trots allt i de enskilda målen som domstolarna 

ska tillämpa beviskravet, inte i en artikel i Svensk Juristtidning. Det blir därför naturligt att 

granska den konkreta tillämpningen av detta begrepp. Eftersom beviskravet är just ”ställt utom 

rimligt tvivel” ligger fokus i denna uppsats framför allt på det som kan utgöra ”rimligt tvivel”, 

nämligen sådana hypoteser som avviker från den huvudhypotes som framgår av åklagarens 

gärningspåstående.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur alternativhypoteser behandlas inom ramen 

för straffprocessen. För att uppnå detta syfte kommer följande frågeställningar att besvaras:  

 Hur har beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” definierats? 

 Vilka synsätt finns på friande alternativhypoteser inom den rättsvetenskapliga 

litteraturen? 

 Hur har HD i sin praxis angående våldtäkt samt våldtäkt mot barn prövat 

alternativhypoteser och vilka krav har då uppställts för att en alternativhypotes ska leda 

till en friande dom?  

                                                           
5 Lambertz, Göran, Kvalitetssäkring av bevisprövningen i brottmål, Svensk Juristtidning 2009, s. 1-14, s. 13. 
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 Hur sker en prövning av (alternativ)hypoteser sett ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv 

och hur skiljer sig detta från den hypotesprövning som sker inom ramen för 

straffprocessen? 

 Vilka blir konsekvenserna för sexualbrottens del av vilket synsätt på alternativhypoteser 

som väljs? 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Vad är metod? 

För att de frågeställningar som angivits ovan ska kunna besvaras – och för att syftet med 

uppsatsen därigenom ska kunna uppfyllas – krävs att valet av metod är lämpligt mot bakgrund 

av det aktuella ämnet. Metoden är således det sätt på vilket författaren av ett rättsvetenskapligt 

arbete tar steget från frågeställningarna (problemformuleringarna) till ett svar på dessa utifrån 

det material som används.6 Det finns således en inbördes påverkan mellan material och metod. 

Vilken metod som valts är därför av stor betydelse för vilka svar författaren kommer fram till 

och hur vederhäftiga dessa kan anses vara. I denna uppsats används rättsdogmatisk metod samt, 

i mindre mån, Europarättslig metod. 

1.3.2 Rättsdogmatisk metod 

1.3.2.1 Allmänt om den rättsdogmatiska metoden 

Den rättsdogmatiska metoden syftar till att framställa rättsordningen som ett ”koherent nätverk 

av huvudregler och undantag”. Detta uppnås bl.a. genom analogi- och e contrario-slut samt 

genom analys och strukturering av begrepp.7 Grundläggande för den rättsdogmatiska metoden 

är utgångspunkten att uttalanden i rättskällorna är auktoritativa, d.v.s. att argumentation är 

auktoritetsbunden. Den rättsdogmatiska verksamheten handlar alltså om att tolka det 

auktoritativa värdet av dessa uttalanden.8 Traditionellt sett brukar lag, förarbeten, doktrin och 

praxis anses som de auktoritativa rättskällorna.9  

När det gäller bevisrättsliga frågor är det inte en självklarhet att den rättsdogmatiska metoden 

kan användas utan vidare. Detta har att göra med den frihet i bevisvärderingen som råder i 

Sverige enligt rättegångsbalken (1942:740) [cit. RB] 35:1 1 st. De eventuella invändningar som 

                                                           
6 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 u, Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 39. 
7 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, Svensk Juristtidning 2005, s. 249-272, s. 249. 
8 Andersson, Simon, Rättsdogmatisk metod och bevisvärdering, Andersson, Simon & Lainpelto, Katrin (red.), 

Festskrift till Christian Diesen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 427-450, s. 429. 
9 Munck, Johan, Rättskällor förr och nu, Juridisk Publikation, Jubileumsnummer 2014, s. 199-208, s. 199. 
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kan riktas mot att använda den rättsdogmatiska metoden i detta fall kommer att besvaras mer 

utförligt i avsnitt 1.3.2.3, där användningen av rättspraxis som undersökningsmaterial 

behandlas. Det kan dock redan här konstateras att de frågeställningar som behandlas i uppsatsen 

rör beviskravet och inte bevisvärderingen – det handlar alltså om rättsfrågor och inte om 

sakfrågor. Därför kan ett rättdogmatiskt tillvägagångssätt användas. 

1.3.2.2 Lagbestämmelser och förarbeten  

Någon vägledning avseende beviskravet finns inte i RB. Av RB 35:1 1 st framgår att såväl 

bevisföringen som bevisvärderingen är fri (principerna angående detta kommer att utvecklas 

längre fram i uppsatsen), men denna bestämmelse kan inte tolkas som en instruktion angående 

beviskravet. Även om förarbetena till denna dessa möjligen indirekt kan vara till hjälp för att 

besvara frågan kring vad som krävs av en alternativhypotes ger de inte någon konkret definition 

av beviskravet. 

1.3.2.3 Praxis 

Eftersom det saknas konkret vägledning i lag eller förarbeten i de frågor som denna uppsats 

huvudsakligen berör kan det te sig naturligt att vända sig just till den rättsskipande 

verksamheten och då naturligtvis i första hand till HD:s ställningstaganden.10 Det rör sig i 

grunden om en kvalitativ analys, eftersom det inte i första hand är antalet rättsfall som har 

betydelse utan i stället rättsfallens status som prejudikat.11 En annan sak är att mängden rättsfall 

på just detta område gör det möjligt att med större säkerhet dra slutsatser utifrån prejudikaten, 

d.v.s. i viss mån en kvantitativ aspekt. Domskälen är naturligtvis det enda sättet för utomstående 

att få en inblick i hur rättens resonemang gått till och hur bevisningen har värderats.12 Sett från 

motsatt perspektiv utgör de principiellt domstolens enda kommunikationsmedel.13 Åsikten har 

dessutom framförts dels att domstolsavgöranden har fått en större betydelse som rättskälla, dels 

att den grad av bundenhet till tidigare avgöranden som jurister upplever tycks ha ökat på senare 

tid.14  

                                                           
10 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, Norstedts Juridik, Stockholm, 2007, s. 25. 
11 Sandgren 2009, s. 49 f. Se även, angående begreppet ”kvantitativ”, Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och 

rättstillämpning: en lärobok i allmän rättslära, 5 u, Norstedts Juridik, Stockholm, 1996, s. 57. 
12 Lundh, Petra, Några reflektioner över frågan om hovrätternas bevisprövning är konsekvent, Svensk 

Juristtidning 2010, s. 849-857, s. 853. 
13 Bergholtz, Gunnar, Ratio et Auctoritas: ett komparativrättsligt bidrag till frågan om domsmotiveringens 

betydelse främst i tvistemål, Juridiska föreningen i Lund, Lund, 1987 (Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i 

Lund, nr 88), s. 18. 
14 Strömholm, 1996, s. 375. 
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Mot en användning av domskäl som material för en undersökning av denna typ kan invändas 

att principen om den fria bevisvärderingen innebär en begränsning av vilket inflytande HD:s 

domskäl bör ha över rättsläget på denna punkt. Prejudikat som behandlar beviskravet, vilket är 

en rättsfråga, kommer sannolikt kommer få inflytande över underinstansernas bevisvärdering, 

(en sakfråga) i strid med just principen om den fria bevisvärderingen.15 Mot bakgrund av den 

principen anses det av vissa tveksamt huruvida HD:s uttalanden i sådana frågor ger upphov till 

en skyldighet för underinstanserna att följa dessa.16 Att hänvisa till HD:s domskäl i dessa frågor 

skulle enligt detta synsätt nämligen innebära att de tillmättes en betydelse som de inte bör ha. 

Denna invändning kan besvaras på flera olika sätt.  

För det första rör den här uppsatsen inte (annat än marginellt) bevisvärderingen i enskilda fall. 

Tvärtom är uppsatsens huvudfråga – vilka, om några, krav kan ställas på en friande 

alternativhypotes? – inte en sakfråga. Tvärtom bör den betraktas som en rättsfråga och omfattas 

därför av HD:s auktoritet. Av denna anledning måste då HD:s bedömningar i frågan sägas ha 

prejudikatvärde.17 Ett uttalande från HD kan dessutom sägas bli mer auktoritativt ju mer det 

handlar om just beviskravet, medan det auktoritativa värdet (prejudikatvärdet) blir mindre ju 

mer uttalandet handlar om bevisvärdering i ett enskilt fall.18 Det kan dessutom tilläggas att den 

omständigheten att HD slagit fast vilket beviskrav som gäller i brottmål bör innebära att HD 

även får konkretisera beviskravet, även i de fall då denna konkretisering sker genom en 

beskrivning av hur prövningen ska gå till, vilket i viss mån begränsar den fria 

bevisvärderingen.19 Hävdas kan också att varje meningsfull konkretisering av beviskravet sker 

i förhållande till bevisningen i enskilda mål. Eftersom beviskravet i princip bara kan preciseras 

genom att HD uppställer vissa krav på bevisningen sammanfaller i viss mån rättsfrågan och 

sakfrågan. Mot bakgrund av detta kan bevisvärderingen inte bli helt fri.20 Frågan om 

bevisningen räcker (sakfrågan) går alltså därför inte att helt separera från frågan om den bör ses 

som tillräcklig (rättsfrågan, beviskravet).21  

                                                           
15 Lindell, Bengt, Deklaratoriska och demonstrativa prejudikat, Heuman, Lars (red.), Festskrift till Per Olof 

Bolding, Juristförlaget Stockholm, Stockholm, 1992, s. 289-307, s. 305. 
16 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik & Heuman, Lars, Rättegång. H. 4, 7 u, Norstedts Juridik, Stockholm, 

2009, s. 173. 
17 Andersson, 2014, s. 428. 
18 Andersson, a.a., s. 450. 
19 Andersson, a.a., s. 445 f. 
20 Lindell, Bengt, Eklund, Hans, Asp, Petter & Andersson, Torbjörn, Straffprocessen, Iustus Förlag AB, Uppsala, 

2005, s. 416 f.  
21 Lindell m.fl., a.a., s. 423. 
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För det andra kan avgörandena, även om de när det gäller bevisvärderingen inte är bindande 

lösningar, ändå ses som auktoritativa exempelsamlingar.22 De ger underinstanserna ett stöd när 

det gäller att avgöra vilka omständigheter som bör beaktas särskilt och ger därmed konkreta 

svar på hur de frågor bör lösas som kan uppstå kring beviskravet.23 När det gäller att avgöra i 

vilken mån underinstanserna är bundna av HD:s avgöranden bör man enligt Lindell skilja 

mellan vad han kallar deklaratoriska respektive demonstrativa prejudikat. De deklaratoriska 

prejudikaten kännetecknas av en hög generaliseringsgrad och utgör dogmatiska ”skall-regler”. 

Även om underinstanserna inte formellt sett är skyldiga att beakta HD:s avgörande torde det 

när det gäller de deklaratoriska prejudikaten rent faktiskt finnas en sådan plikt, om inte 

avgörandena är att anse som klart felaktiga. De demonstrativa prejudikaten, å andra sidan, utgör 

snarast en sorts tumregler eller riktlinjer.24 Utifrån detta perspektiv är det domstolens 

resonemang som är det viktiga i denna typ av prejudikat, inte den lösning som valts i det 

enskilda fallet.25 Det har dessutom ifrågasatts om bevisvärderingen verkligen är så fri som det 

brukar påstås. Om så inte är fallet måste ju rättskällorna beaktas även när det gäller 

bevisvärderingen.26  

För det tredje kan det konstateras att HD inte själv tycks vara av uppfattningen att frågor av 

denna art ligger utanför dess auktoritetsområde; domstolens uttalande i NJA 1994 s. 268 om att 

uppgifter från ett mycket ungt barn inte ensamma kan ligga till grund för en fällande dom (se 

vidare nedan) visar att vår prejudikatbildande instans inte själv tycks dra någon skarpare gräns 

mellan bevisvärdering och beviskrav och inte över huvud taget ser sig själv som diskvalificerad 

från att uttala sig med prejudicerande verkan ens när den aktuella frågeställningen ligger i 

gränslandet mellan sakfråga och rättsfråga. 

En annan invändning som gör sig gällande mot att dra långtgående slutsatser av domskäl är att 

det inte finns några garantier för att dessa verkligen avspeglar rättens egentliga resonemang, 

utan att bedömningen i stället i högsta grad vilar på en intuitiv (och därmed subjektiv) grund 

som sedan kläs i en alltigenom objektiv dräkt.27 Om så skulle vara fallet kan det tyckas som att 

man inte kan hämta någon större vägledning i HD:s domskäl. Utgångspunkten i denna uppsats 

är dock att de (dolda) subjektiva inslagen inte minskar värdet av de (förment) objektiva 

resonemangen i domskälen – det är ju trots allt de sistnämnda som kommer att utgöra 

                                                           
22 Lindell, 1992, s. 305. 
23 Andersson, 2014, s. 439. 
24 Lindell, 1992, s. 294 f. 
25 Lindell, a.a., s. 306. 
26 Andersson, 2014, s. 442. 
27 Mellqvist, 2013, s. 777.  
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inspirationskälla och rättesnöre för domare och rättsvetare. Det är, kort sagt, domskälen och de 

rättsregler som kan utläsas ur dessa som är av betydelse, inte eventuella bakomliggande 

sympatier och antipatier vilka inte kommer till uttryck. Här anammas Bergholtz ståndpunkt: 

även i de fall då domskälen eventuellt endast utgör en "rationalisering" – d.v.s. att domaren 

anför bättre skäl än vad hen egentligen har – är denna omständighet inte av betydelse, eftersom 

det viktiga är kvaliteten på de skäl som rent faktiskt anförs. Om de skäl som officiellt framförs 

är goda kan de dolda, subjektiva skälen bortses från.28 Även om domskälen alltså inte utgör 

”historiskt säkra redogörelser” för hur domstolen kom fram till en viss slutsats visar de just av 

denna anledning vilka argument som är acceptabla och, därigenom, vilka 

argumentationsprinciper som bör användas inom ramen för rättstillämpningen.29 

En annan möjlig invändning mot att luta sig mot rättsfall för att finna svar på de aktuella 

frågeställningarna är att de individuella omständigheterna i det enskilda fallet kan komplicera 

bedömningen av vilken del av HD:s slutsats som betingas av dessa och vilka delar som kan 

upphöjas till en klarare regel. Detta är ett generellt problem när det gäller tolkningen av rättsfall. 

Som kommer att framgå nedan görs dock bedömningen att det inte är ett oöverstigligt problem 

i det här fallet, eftersom den praxis som finns är relativt omfattande och dessutom (vilket 

kommer att argumenteras för) tydlig. Däremot bör man naturligtvis iaktta en viss försiktighet 

för att inte ge den regel som man tyckt sig finna en större räckvidd än vad det eller de rättsfall 

från vilka den har härletts motiverar, just eftersom det inte går att helt bortse från de specifika 

omständigheterna.30  

 För att domskälen ska kunna användas som undersökningsmaterial krävs att utgångspunkten, 

rättsteoretiskt sett, är att avgöranden kan rättfärdigas med skäl som är intersubjektivt förståeliga 

och att dessa kan kommuniceras genom motiveringen.31 Med intersubjektivitet avses att något 

är vetbart för flera subjekt,32 d.v.s. i det här fallet just att de går att kommunicera till en 

mottagarkrets utanför själva rätten. Lindell anger dock att intersubjektivitet i stället ska förstås 

som ”prövbarhet”, d.v.s. att andra personer under samma förutsättningar skulle komma fram 

till samma resultat. Det är just detta som leder till att Lindell är skeptisk gentemot det krav på 

objektivitet som uppställs i förarbetena. En sådan prövbarhet, menar han, skulle förutsätta dels 

att alla bedömare använde samma metod, dels att bedömningen kunde återföras och fördelas på 

                                                           
28 Bergholtz, 1987, s. 412 f.   
29 Strömholm, 1996, s. 406. 
30 Strömholm, a.a., s. 502 f. 
31 Strömholm, a.a., s. 21.  
32 Nationalencyklopedin (ne.se), uppslagsord ”intersubjektivitet”, hämtningsdatum 2015-11-09. 



  

8 

 

bestämda omständigheter. Detta svarar enligt honom inte mot hur bevisvärderingen faktiskt går 

till, eftersom det enligt honom alltid finns ett visst mått av svårbeskrivbara omständigheter. Det 

är, hävdar Lindell, inte sådana faktorer som förarbetena kan anses ha åsyftat. Han vänder sig 

också generellt mot ett sådant fokus på de faktorer som kan förklaras för exempelvis andra 

domare (d.v.s. faktorer som är prövbara) eftersom detta skulle innebära en begränsning av den 

fria bevisprövningen – allt relevant material kan ju inte tas med i skrift. I stället är de mer 

generella formuleringarna (”med hänsyn till vad som förekommit i målet” el.dyl.) enligt hans 

åsikt att föredra, åtminstone när det gäller sådana omständigheter som inte kan beskrivas 

närmare. Dessutom bör bestämmelsen om att domskälen ska ange vad som är bevisat anses 

syfta på slutsatsen och inte på grunderna för denna.33  

Som kommer att framgå utgår denna uppsats från en inställning i den här frågan, vilken är av 

betydelse såväl metodologiskt som sakligt sett, nära den uppfattning som företräds av 

Bergholtz. Naturligtvis stämmer det, som Lindell påpekar, att inte alla faktorer som leder fram 

till en viss bedömning kan anges med någon högre grad av exakthet. Detta hindrar dock inte att 

domaren ändå bör ha som mål att så gott det går ange hur hen har kommit fram till en viss 

ståndpunkt.  

Det finns inte heller något som säger att kravet på att ”andra förståndiga personer” ska kunna 

godta skälen bakom avgörandet – vilket är det objektivitetskrav som förarbetena till RB 

uppställer34 - bör översättas som just ”prövbarhet”. I stället ligger det betydligt närmare att tolka 

det aktuella förarbetsuttalandet som ett krav på att förklaringen i sig ska kunna ”följas” av andra 

bedömare, d.v.s. att slutledningen ska följa av premisserna. Som Fitger m.fl. påpekar är syftet 

med domstolens redovisningsskyldighet att skapa förståelse för domslutet. För att uppnå detta 

krävs inte nödvändigtvis en redovisning av varje detalj, inklusive de detaljer som kanske 

svårligen låter sig sättas på pränt, som påverkat bedömningen.35  

En annan fördel med att, trots möjliga invändningar, ändå använda domskäl som material för 

denna undersökning är att en av de funktioner som domskälen fyller är just att de ger möjlighet 

                                                           
33 Lindell, Bengt, Sakfrågor och rättsfrågor: en studie av gränser, skillnader och förhållanden mellan faktum 

och rätt, Iustus Förlag AB, Uppsala, 1987 (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala, 11), s. 109 ff.  
34 SOU 1938:44, Processlagsberedningens förslag till rättegångsbalk, II, Motiv m.m., s. 378. 
35 Fitger, Peter, Sörbom, Monica, Eriksson, Tobias, Hall, Per, Palmkvist, Ragnar & Renfors, Cecilia, 

Rättegångsbalken (nov. 2015, Zeteo), kommentaren till RB 35:1, underrubriken ”Allmänt om bevisvärdering”. 
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att kontrollera rättsskipningen och utgör ett diskussionsunderlag för eventuell kritik mot hur 

rättsskipningen går till.36  

1.3.2.4 Doktrin 

Som nämnts ovan saknas det i lag och förarbeten i stort sett anvisningar om hur beviskravet och 

dess praktiska tillämpning ska hanteras. Förutom praxis blir då i princip den enda tillgängliga 

rättskällan den doktrin som finns på området. Denna måste dock behandlas med en viss generell 

skepsis, just eftersom den som rättskälla är beroende av de primära rättskällorna (författning, 

förarbeten och praxis) vilka i det här fallet inte ger särskilt tydliga besked förutom möjligen när 

det gäller HD:s domar. Även gällande de sistnämnda finns dock, som påpekats ovan, en 

diskussion om vilket värde dessa egentligen kan tillmätas. Det kan därför hävdas att det inte 

finns något material av betydelse att bygga doktrinen på.37 Åsikten har dessutom framförts att 

doktrin och praxis just på bevisrättens område lever förhållandevis ”skilda liv”, i den 

bemärkelsen att någon större påverkan från det förstnämnda till det sistnämnda inte tycks 

förekomma och att det som skrivs på området därför inte skulle utgöra doktrin på så sätt att det 

utgör ett stöd för domstolarnas ställningstaganden i rättsliga frågor.38  

Utgångspunkten för uppsatsen är dock att just den omfattande praxis som finns faktiskt ger 

vägledning för vederhäftiga resonemang inom ramen för doktrin. Framställningen i denna del 

är strukturerad utifrån de beståndsdelar som enligt Diesen tillsammans möjliggör en allsidig 

prövning – utredningskravet samt det positiva respektive det negativa beviskravet. Detta 

innebär dock inte att det rör sig om en redogörelse för den av honom förespråkade 

hypotesmetoden. I stället syftar denna disposition till att belysa vilka olika delar som 

beviskravet kan sägas innehålla. Dessa delar har tagits upp såväl av HD som av Diesen och 

andra författare. Detta upplägg ligger alltså i linje med syftet att närmare undersöka vilka olika 

definitioner av beviskravet som förekommer. Det är därför naturligt att en beskrivning av dessa 

”delkrav” i viss mån överlappar med en redogörelse för hur prövningen, åtminstone enligt vissa, 

bör gå till. 

                                                           
36 Träskman, Per Ole, Rimligt eller inget rimligt tvivel?, Kleineman, Jan, Westerberg, Peter & Carlsson, Stephan 

(red.), Festskrift till Lars Heuman, Jure Förlag AB, Stockholm, 2008, s. 501-511, s. 511.  
37 Axberger, Hans-Gunnar, Mentes, Feryal, Palmgren Goohde, Karin & Västberg, Jens, Felaktigt dömda, 

Juridisk Tidskrift nr 4 2006/07, s. 975-993, s. 985, fotnot 19.  
38 Felaktigt dömda: rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt, Visby, 2006, s. 471.  
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1.3.3 Alternativ argumentation – erkänningsregeln 

För den händelse att inget av de ovan angivna argumenten har övertygat om det lämpliga i att 

använda rättsdogmatisk metod för att besvara uppsatsens frågeställningar finns det ett annat 

möjligt sätt att argumentera för att HD:s praxis i frågan ändå bör beaktas. 

En enkel sökning på söktermen ”NJA 2009 s. 447” (se mer om detta rättsfall nedan) på Zeteo 

ger 571 stycken träffar avseende hovrättsdomar där en hänvisning till detta rättsfall 

förekommer. Motsvarande siffra för NJA 2010 s. 671 är 700 hovrättsavgöranden och för NJA 

1991 s. 83 är det 405 stycken.39 Det är alltså utan tvekan så att HD:s domar tas i beaktande även 

när dessa behandlar frågor som ligger i gränslandet mellan beviskravet och bevisvärderingen, 

rättsfrågan och sakfrågan. HD:s uttalanden på området måste alltså sägas ha en intern auktoritet 

inom juristkåren. Här kan HLA Harts resonemang om den så kallade erkänningsregeln (”rule 

of recognition”) vara till hjälp för förståelsen. Enligt Hart är erkänningsregeln den 

grundläggande regel som förklarar varför vissa andra regler är auktoritativa och andra inte. Det 

är en social regel dels på så sätt att den utgör den interna standarden inom en viss grupp när det 

gäller att göra en bedömning av vilka regler som ska tillmätas auktoritet, dels på så sätt att den 

aktuella gruppen inte bara anser att regeln är tillämplig just för dem, utan även för det 

omgivande samhället i stort.40 I det aktuella fallet kan man alltså säga att eftersom juristerna i 

den svenska rättstillämpande verksamheten behandlar HD:s uttalanden som vägledande är det 

värde som dessa tillmäts en del av den erkänningsregel som gäller i svensk rätt. Detta beror på 

att det just är den aktuella gruppen – svenska jurister – som både skapar och ger uttryck för 

vilka källor som är auktoritativa enligt den erkänningsregel som gäller inom svensk rätt 

1.3.4 Europarättslig metod 

Som medlem av EU har Sverige enligt den så kallade lojalitetsprincipen förbundit sig att 

samarbeta lojalt med unionen.41 Denna skyldighet innebär bl.a. att direktiv kan få direkt effekt 

i Sverige, en skyldighet att tolka nationell rätt i ljuset av EU-rätt samt principen om 

                                                           
39 Zeteo, sökning 24 november 2015 på respektive rättsfallsnamn (till exempel “NJA 2009 s. 447”), avgränsat till 

avgöranden och sedan till avgöranden från hovrätterna.  
40 Scott, Shapiro J., What is the Rule of Recognition (and does it exist)?, Adler, Matthew & Himma, Kenneth 

Einar (red.),  The Rule of Recognition and the U.S. Constitution, Oxford University Press, Oxford, 2009, här 

hämtad via http://ssrn.com/abstract=1304645, hämtningsdatum 2015-12-20 (Public Law & Legal Theory 

Research Paper Series, Research Paper No. 181), s. 4 f.  
41 Fördraget om Europeiska unionen artikel 4.3. 
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statsskadestånd.42 Av detta följer att EU-rätten måste beaktas så snart det rör sig om ett område 

där det finns EU-rättsliga aspekter. 

EU har rätt att fastställa minimiregler på vissa punkter inom straffprocessen, bl.a. i fråga om 

rättigheter i samband med det straffrättsliga förfarandet.43 EU har också möjlighet att utöva 

inflytande över andra delar av det straffrättsliga förfarandet än de som anges specifikt i den 

aktuella artikeln, under förutsättning att det rör sig om en fråga som rådet i förväg reglerat 

genom ett beslut. För att beslutet ska antas krävs enhällighet i rådet samt EU-parlamentets 

godkännande.44 EU har dessutom behörighet att bestämma minimiregler om (bl.a.) fastställande 

av brottsrekvisit rörande vissa angivna typer av allvarlig brottslighet. En sådan behörighet finns 

också på de områden som omfattas av harmoniseringsåtgärder.45 Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna uppställer ett rättighetsskydd på EU-nivå men är endast 

tillämplig när unionsrättsliga frågor aktualiseras.46 Även om det alltså finns en EU-rättslig 

aspekt avseende straff- och straffprocessrättsliga frågor kan inte de frågor som är aktuella i 

denna uppsats besvaras med hjälp av EU-rättskällor. EU-rätten kommer alltså att lämnas åt 

sidan i uppsatsen i övrigt. 

Vad gäller Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna [cit. EKMR], som kommer att behandlas närmare nedan, gäller den 

som lag i Sverige enligt lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Redan innan EKMR 

inkorporerades som en del av svensk rätt hade Sverige dock en folkrättslig förpliktelse att 

respektera konventionens bestämmelse eftersom denna hade ratificerats 1953. EKMR är även 

knuten till svensk rätt genom Sveriges EU-medlemskap eftersom den har företräde framför 

svensk rätt när den tillämpas som en del av EU-rätten.47 EKMR får dessutom genomslag via 

regeringsformen (1974:152) [cit. RF] 2:19 som stipulerar att lag eller föreskrift inte får 

meddelas i strid med Sveriges åtaganden enligt EKMR. Det är således av betydelse att beakta 

de konventionsrelaterade aspekter som kan finnas angående de aktuella frågeställningarna. 

                                                           
42 Åhman, Karin, Lojalitetsprincipen i europarätten och mänskliga rättigheter, Europarättslig tidskrift nr 3 2010, 

s. 637-643, s. 639. 
43 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [cit. FEUF) artikel 82.2. 
44 FEUF artikel 82.3.  
45 FEUF artikel 83.1 respektive 83.2. 
46 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna artikel 51.1. 
47 Crafoord, Clarence, Normprövning och Europakonventionen, Svensk Juristtidning 2007, s. 862-881, s. 862. 
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1.3.5 Rättspolitiska aspekter 

Som nämndes ovan kan de frågeställningar som behandlas i uppsatsen väcka starka känslor och 

de värden som aktualiseras som en del av bedömningen är av stor betydelse Att uppsatsen i viss 

mån har en rättspolitisk aspekt går därför inte att förneka. Denna del har dock efter bästa 

förmåga separerats från den del av uppsatsen som snarare är redovisande eller där det refererade 

materialet analyseras på ett så objektivt sätt som möjligt. De egna ståndpunkterna har i så stor 

utsträckning som möjligt begränsats till den diskuterande delen av uppsatsen. Eftersom 

insamling, granskning och analys av vilket material det vara månde aldrig kan ske på ett 

fullständigt objektivt sätt låter sig inte någon vattentät uppdelning göras. Målet har dock varit 

att komma så nära detta ideal som möjligt. 

1.4 Disposition 

Denna uppsats består i grova drag av två delar: en mer renodlat juridisk del och en (betydligt 

mindre omfattande) vetenskapsteoretisk del. 

För att ge en bakgrund till den fortsatta framställningen kommer vissa grundläggande 

straffrättsliga principer att presenteras. Efter detta följer ett avsnitt om hur beviskravet har 

tolkats och definierats i doktrinen. Där behandlas bl.a. den eventuella betydelsen av 

sannolikhetsaspekter respektive domarens personliga övertygelse. Efter detta redovisas det som 

kan ses som beviskravets olika beståndsdelar: utredningskravet samt den positiva och den 

negativa aspekten av beviskravet. I samband med redogörelsen för det negativa beviskravet 

presenteras de olika synsätt som finns inom doktrinen i frågan om vad som kan krävas av en 

alternativhypotes för att denna ska leda till att åtalet ogillas, vilka alternativhypoteser som bör 

prövas samt frågan om det finns en koppling mellan synen på domarens övertygelse och synen 

på vad som bör krävas av en alternativhypotes. Sedan följer referat och analys av rättsfall från 

HD. Kapitlet som kommer efter detta fokuserar på vad som kännetecknar den vetenskapliga 

(till skillnad från juridiska) prövningen av hypoteser och alternativa hypoteser och avslutas med 

en jämförelse mellan detta vetenskapsteoretiska perspektiv och den straffprocessuella 

hypotesprövningen. Den första delen i det kapitlet är alltså en redogörelse medan den andra 

delen snarast är analyserande. I diskussionskapitlet tas sedan upp vilka konsekvenser som 

respektive synsätt på vad som krävs av friande alternativhypoteser kan leda till. Avslutningsvis 

ges en sammanfattning där svaren på de frågeställningar som uppställdes inledningsvis besvaras 

helt kortfattat. 
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Syftet med den vetenskapsteoretiska delen av uppsatsen är att närmare belysa vilka 

förutsättningar som finns för den juridiska hypotesprövningen, jämfört med vad som anses gälla 

för vetenskaplig hypotesprövning. Målet i den delen är alltså att studera vilka särdrag som 

straffprocessens grundförutsättningar – exempelvis principen om att hellre fria än fälla samt 

tvånget att faktiskt komma fram till ett beslut i det enskilda fallet – medför i jämförelse med 

vetenskaplig hypotesprövning. Visserligen är detta en fråga som kan sägas röra sig i gränslandet 

mellan beviskravet och bevisvärderingen, men som påpekas ovan låter sig gränsen mellan dessa 

två frågor knappast dras med någon större skärpa. För att kunna granska de juridiska 

alternativhypoteserna närmare är det värdefullt att ha klart för sig vilka förutsättningar som 

anses gälla för hypotesprövning inom andra discipliner, eftersom prövningarna kan ha 

betydande likheter.48 I den vetenskapsteoretiska litteratur som har använts tycks 

naturvetenskaperna ha utgjort den naturliga referenspunkten. Likheterna och skillnaderna 

mellan juridisk hypotesprövning och den som sker inom exempelvis socialantropologi eller 

historia kommer alltså inte att tas upp specifikt trots att detta med all säkerhet också skulle 

kunna ge upphov till intressanta jämförelser.  

1.5 Avgränsningar 

Rättsfallsmaterialet är begränsat till brott enligt brottsbalken (1962:700) [cit. BrB] 6:1 och 6:4. 

I de fall då målet rör både våldtäkt (alternativt våldtäkt mot barn) och andra brott kommer endast 

den delen som rör våldtäkt eller våldtäkt mot barn att tas upp. Även om det är just domar i 

sexualbrottmål som kommer att användas för att besvara frågan angående vilka (om några) krav 

som kan ställas på en friande alternativhypotes, finns det rättsfall från HD avseende andra brott 

som kommer att lyftas fram när det gäller mer allmänna frågor. Angående de slutsatser som 

dras av de rättsfall som refereras mer grundligt är bedömningen att de kan tillämpas även 

generellt och inte enbart avseende våldtäkt respektive våldtäkt mot barn, även om diskussionen 

fokuserar på just dessa brott. Endast rättsfall som kommit efter NJA 1980 s. 725 har tagits med, 

eftersom det var i detta mål som beviskravet formulerades av HD. Rättsfallen har hittats genom 

en sökning på Zeteo efter söktermen ”våldtäkt” (för att få med både våldtäkt och våldtäkt mot 

barn), begränsat till avgöranden från HD. Den sista sökningen gjordes den 13 december 2015.  

Man kan naturligtvis fråga sig varför uppsatsens fokus ligger på just sexualbrotten; beviskravet 

är ju generellt formulerat för alla brottstyper (se dock nedan, avsnitt 3.5, angående eventuella 

                                                           
48 Andersson, 2014, s. 429.  
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begränsningar i tillämpningen) och skulle därför kunna analyseras utifrån domar som rör andra 

brottstyper.  

Ett möjligt svar på denna invändning är att en uttrycklig prövning av alternativhypoteser (vilket 

är uppsatsens huvudfokus) tycks ske företrädesvis i just utsagemål, d.v.s. mål där bevisningen 

i huvudsak är begränsad till de inblandades utsagor. När det gäller till exempel misshandelsmål 

tycks inte målsägandeutsagan prövas mot alternativa förklaringar med samma grad av 

noggrannhet.49  

Ett annat möjligt svar är att sexualbrottmål ofta präglas av bevissvårigheter. Andelen fall där 

brottet erkänns ligger bara på 5-10 %.50 I ett stort antal mål är de inblandades egna utsagor den 

enda bevisning som finns tillgänglig.51 Även i de fall där man har tillgång till annan bevisning 

än utsagor finns svårigheten att dessa bevis inte nödvändigtvis härstammar från en ofrivillig 

sexuell handling. Såväl DNA-spår som fysiska skador kan ju lika gärna knytas till frivilligt 

sexuellt umgänge, särskilt om det görs gällande att våldsinslag har förekommit med 

målsägandens samtycke.52 Till detta kan även läggas svårigheten att bevisa den tilltalades 

uppsåt. Det finns dessutom en föreställning om att många våldtäktsanmälningar är falska, trots 

att andelen konstaterat falska anmälningar – d.v.s. sådana där anmälaren blivit helt överbevisad 

– ligger på ca 1-3 %. Andelen felaktiga anmälningar, där det finns tecken på att anmälaren blivit 

våldtagen men där hens berättelse inte kan stämma, anses uppgå till ca 5 %. Detta innebär att 

det finns en föreställning om att falska våldtäktsanmälningar är relativt vanligt förekommande 

trots att det saknas statistiskt stöd för detta.53  

Sammantaget ger alltså sexualbrotten upphov till intressanta bevisrättsliga frågeställningar. 

Målet med denna uppsats är inte att besvara frågan om vad som krävs för en fällande dom i 

våldtäktsmål. Det är alltså inte det som med Diesens terminologi kallas det positiva beviskravet 

– vad behöver åklagaren prestera? – som är uppsatsens ämne. I stället ligger fokus på det s.k. 

negativa beviskravet, d.v.s. på sådana förhållanden som talar mot åklagarens 

gärningsbeskrivning.54  

                                                           
49 Schelin, 2007, s. 40 samt s. 61 fotnot 113. 
50 Sutorius, Helena & Diesen, Christian, Bevisprövning vid sexualbrott, 2 u, Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, 

s. 75. 
51 Sutorius & Diesen, a.a., s. 124.  
52 Diesen & Diesen, 2013, s. 26.  
53 Sutorius & Diesen, 2014, s. 62. 
54 Ekelöf m.fl., 2009, s. 151. 
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Uppsatsen kommer inte heller att behandla alternativa hypoteser som kretsar kring den 

tilltalades bristande uppsåt till de omständigheter som gjorde samlaget eller den därmed 

jämförbara handlingen otillåten, d.v.s. våld, hot eller målsägandens särskilt utsatta situation (se 

t.ex. NJA 1993 s. 310). Visserligen kommer beviskravets (omdiskuterade) tillämplighet på de 

subjektiva rekvisiten att behandlas i samband med beskrivningen av beviskravet i stort, men att 

gå in närmare på hur sådana invändningar bedöms och bör bedömas är inte möjligt av 

utrymmesskäl. Därför kommer inte heller sådana rättsfall att behandlas vilka rör våldtäkt mot 

barn där den springande frågan är om det subjektiva rekvisitet är uppfyllt i förhållande till 

barnets ålder. Av naturliga skäl kommer inte heller de rättsfall att behandlas där det centrala är 

den rent straffrättsliga bedömningen, t.ex. frågan om ett visst handlande är att bedöma som en 

handling jämförlig med samlag eller inte. 

Det finns en omfattande praxis från Europadomstolen angående vad som krävs för att en 

rättegång ska anses som ”rättvis” enligt EKMR artikel 6. I denna uppsats kommer dock bara 

två aspekter av artikel 6 att tas upp; dels domstolens plikt att redovisa skälen bakom sina 

avgöranden (vilken anses vara en del av rätten till en rättvis rättegång), dels den 

oskuldspresumtion som kommer till uttryck i artikel 6.2. 

1.6 Kort anmärkning om språket 

Av enkelhetsskäl kommer ordet ”hen” att användas när syftningen är just könsneutral. Samma 

sak gäller i referat av litteratur och rättsfall, dock inte i direkta citat. När det gäller användningen 

av begreppen ”trovärdighet” respektive ”tillförlitlighet” kommer det förstnämnda att användas 

som ”en beskrivning av en persons karaktär eller egenskaper i största allmänhet eller i en 

särskild kontext” medan det sistnämnda syftar på bedömningen av en utsaga.55 I de fall då HD 

har använt uttrycken på ett annat sätt följs dock domstolens språkbruk i rättsfallsreferaten. 

 

 

 

 

                                                           
55 Mellqvist, 2013, s. 757.  
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2. Straffprocessuella förutsättningar 

2.1 Den fria bevisvärderingen 

Att bevisvärderingen i svensk rätt som huvudregel är fri framgår av RB 35:1 1 st. Vad detta 

innebär närmare förklarades i samband med att den nya RB introducerades, nämligen att 

domstolen inte är bunden av några särskilda regler när det gäller hur den framlagda bevisningen 

ska värderas (fri bevisvärdering). Det finns inte heller några formella begränsningar avseende 

vilka källor som bevisningen får hämtas ur (fri bevisföring). När det gäller bevisvärderingen 

sägs dock att denna inte får grunda sig på domarens egna subjektiva uppfattningar, utan måste 

baseras på resonemang som kan godtas av ”andra förståndiga personer”.56 Samma krav på 

objektivitet hade redan tidigare kommit till uttryck redan i Processkommissionens utredning, 

där det uttalades att den frihet i bevisprövningen som infördes inte innebar fritt spelrum för 

domarens godtycke eller för ”instinktiva försanthållanden”.57 När det gäller påståendet att 

bedömningen inte får grundas på subjektiva slutsatser har Lindell dock hävdat att en sådan 

begränsning inte vore förenlig med just den frihet i bedömningen som RB stipulerar. Han menar 

även att användningen av allmänna erfarenhetssatser i sig leder till en viss subjektivitet från 

domarens sida eftersom dessa ofta är vaga och därför lämnar ett betydande utrymme för 

domarens skön. 58  

En erfarenhetssats kan definieras som ett generellt tillämpligt påstående om sambandet mellan 

två företeelser.59 Till de ramar som gäller för bevisvärderingen hör att allmänna 

erfarenhetssatser, d.v.s. sådan kunskap som ligger inom ”området för allmän bildning och 

kunskap” får tas i beaktande även om de inte förts in i målet; RB 35:2, som anger att det inte 

krävs bevisning angående omständigheter som är allmänt veterliga (notoriska omständigheter) 

anses omfatta såväl faktiska omständigheter som allmänna erfarenhetssatser.60 

Erfarenhetssatser som faller utanför detta område – så kallade särskilda erfarenhetssatser – ska 

föras in i målet från experthåll.61 Allmänna erfarenhetssatser omfattas inte av förbudet för 

                                                           
56 SOU 1938:44, s. 377 f. 
57 SOU 1926:32 Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning, andra delen, 

Rättegången i brottmål, s. 255.  
58 Lindell, 1987, s. 98.  
59 Ekelöf m.fl., 2009, s. 15.  
60 Gärde, Natanael, Engströmer, Thore, Strandberg, Tore & Söderlund, Erik, Nya rättegångsbalken, 

faksimilupplaga, Norstedts Juridik, Stockholm, 1994, s. 477 (originalupplagan utgiven 1949). 
61 SOU 1938:44, s. 378.  
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domaren att använda sig av sitt privata vetande.62 Lindell varnar för risken att ogrundade 

generaliseringar behandlas som allmänna erfarenhetssatser och anser därför att de 

erfarenhetssatser som omständigheterna i målet aktualiseras ska behandlas kritiskt.63  

En annan begränsning som slås fast i förarbetena är att bevisvärderingen inte får bestå av en 

helhetsbedömning av det framlagda materialet, utan att de olika skäl som lett till den aktuella 

värderingen måste klargöras, både för domaren själv och i domskälen.64 Detta är skillnaden 

mellan vad som kallas holistisk respektive atomistisk bevisvärdering. Den holistiska metoden 

fokuserar just på helhetsintrycket av vad som sägs ha inträffat, medan domaren enligt den 

atomistiska metoden ska analysera bevis (och rekvisit) separat från varandra.65 Av 

Processlagsberedningens uttalande framgår alltså att det är den atomistiska metoden som ska 

användas i svensk rättstillämpning, vilket är en omständighet som utgör en indirekt begränsning 

av principen om den fria bevisvärderingen.  

Det finns inte några föreskrifter om att ett visst bevismedel ska tillmätas större betydelse än ett 

annat.66 Sammanfattningsvis kan alltså sägas att domaren har en ”frihet under ansvar” när det 

gäller bevisvärderingen. Hen får i princip fritt söka de referenser som ska användas för 

bedömningen i målet i syfte att komma fram till en materiellt riktig dom, under förutsättning 

att det finns en viss likformighet i bedömningsgrunderna vilken är gemensam för alla domare. 

Detta är nödvändigt för att rättstillämpningen ska kunna leva upp till kravet på objektivitet.67  

Att utan vidare säga att bevisvärderingen är helt fri ens inom dessa ramar kan dock sägas vara 

en förenkling. Det finns ett flertal rättsfall från HD som berör frågor på detta område, varav 

några kommer att refereras nedan. Även om åsikterna går isär när det gäller frågan om vilka 

slutsatser som kan dras av denna praxis måste den sägas vara relativt omfattande för att vara på 

ett område där huvudregeln sägs vara domarens fria skön.68  

Frågan kompliceras också av att principen om den fria bevisvärderingen av vissa anses innebära 

ett förbud mot att införa regler för denna genom andra rättskällor. Detta får naturligtvis till följd 

att det skulle strida mot principen om fri bevisvärdering om HD meddelade prejudikat på detta 

område69 liksom att lagstiftaren mot bakgrund av denna princip är förhindrad att ge bindande 

                                                           
62 Ekelöf m.fl., 2009, s. 30.  
63 Lindell, 1987, s. 223.  
64 SOU 1938:44, s. 378.  
65 Diesen, Christian, Bevis. 10, Bevisprövning i brottmål, 2 u, Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 31.  
66 Schelin, 2007, s. 23.  
67 Diesen, 2015, s. 52.  
68 Felaktigt dömda, s. 54.  
69 Ekelöf m.fl., 2009, s. 173.  
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instruktioner för bevisvärderingen i förarbeten.70 Denna strikta tolkning av vad principen om 

den fria bevisvärderingen innebär står dock inte oemotsagd. 71 Det kan också tilläggas att det 

framgår av RB 35:1 2 st att principen bara gäller så länge den inte motsägs av någon lagregel – 

det finns alltså inga hinder mot att införa sådana begränsningar. Även EKMR uppställer 

vissabegränsningar avseende så väl den fria bevisvärderingen som den fria bevisföringen.72  

2.2 Redovisningskravet 

Ett krav som uppställs enligt förarbetena till RB är det så kallade ”redovisningskravet”.73 Redan 

i Processkommissionens utredning anfördes att domaren borde vara skyldig att redogöra för 

vilka grunder hen bygger sin slutsats på.74 Kravet framgår också indirekt av RF – kontrollen av 

att domstolarna faktiskt är självständiga, tillämpar likabehandlingsprincipen och håller sig till 

rättskällorna (RF 1:1, 1:9 och 11:3) är endast möjlig om domar faktiskt motiveras.75 Enligt RB 

30:5 1 st p. 5 ska domskälen ange vad som är bevisat i målet. Lagtexten uppställer visserligen 

inte något uttryckligt krav på att rätten ska förklara hur den har kommit fram till slutsatsen 

ifråga, men en sådan skyldighet bör ändå anses föreligga.76 

Den redovisningsplikt som åvilar domstolen framgår också av EKMR artikel 6, som uppställer 

ett krav på rätten till en rättvis rättegång. En del av denna rättighet anses nämligen vara att 

skälen för domstolens avgörande i princip redovisas fullständigt. Det är inte tillräckligt att 

rättvisa rent faktiskt har skipats, utan detta faktum måste också komma till synes just genom 

motiveringar i både bevis- och rättsfrågor.77  

Att en dom motiveras väl bidrar till likhet inför lagen och till kontinuitet. När domstolens skäl 

för avgörandet presenteras öppet kan kritik av dessa på längre sikt leda till förändringar i 

rättssystemet.78 Genom denna öppna redovisning av skälen bakom avgörandet legitimeras den 

maktutövning som domen innebär från det allmännas sida.79 I samband med att HD:s roll som 

prejudikatinstans renodlades genom 1971 års reform av RB tycks domskälen ha utvecklats på 

                                                           
70 Heuman, Lars, Otillåtna inskränkningar av bevisföringen och bevisvärderingen, Advokaten 1986:52, s. 40-54, 

s. 45.  
71 Andersson, 2014, s. 433.  
72 Andersson, 2014, s. 439.  
73 SOU 1938:44, s. 377 f. samt Lindell m.fl., 2005, s. 398.  
74 SOU 1926:32, s. 255. 
75 Bergholtz, 1987, s. 97 f.  
76 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik & Pauli, Mikael, Rättegång. H. 5, 8 u, Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, 

s. 273. 
77 Bergholtz, 1987, s. 102 f.   
78 Bergholtz, a.a., s. 19.  
79 Bergholtz, a.a., s. 358.  
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ett sätt som tyder på en ambition att klarlägga vilka faktiska överväganden som ligger bakom 

en viss bedömning.80  

Eftersom den auktoritet som rätten förfogar över härleds från rättsnormer måste avgöranden 

som rätten kommer fram till baseras på sådana skäl som är acceptabla utifrån dessa rättsnormer. 

Att så verkligen är fallet måste också redovisas.81 För att skälen ska anses vara juridiskt 

acceptabla krävs att de fakta som läggs till grund för dessa antingen framgår av utredningen i 

målet eller är notoriska. Det krävs även att skälen är juridiskt giltiga. Med ”juridisk giltighet” 

avses att de godkänns enligt den vedertagna rättskälle- och metodläran.82 Medvetenheten om 

dessa krav är redan från processens början en integrerad del av beslutsfattandet, vilket begränsar 

vilka möjligheter som finns för detta.83  

 Redovisningsplikten är också ett sätt att förmå domstolen att ta ställning till det material som 

förts in under processens gång samt ett sätt att bidra till en större rationalitet i rättsordningen 

genom juridiskt goda avgöranden. På grund av redovisningsplikten måste domstolen besvara 

frågan ”varför?” angående hur man kommit fram till den slutsats som blev resultatet. Detta svar 

ges inte bara i förhållande till den utomstående betraktaren, utan utgör även en del av domarens 

eget beslutsfattande. Genom kravet på motivering förhindras domaren (förhoppningsvis) från 

att komma fram till ett resultat som inte går att motivera84 och domskälen möjliggör för den 

som hyser en annan åsikt än den som domstolen kommit fram till att argumentera mot 

avgörandet, eftersom de konkreta argument och påståenden som förs fram i domen likaledes 

kan vederläggas.85 Domarens eget rättfärdigande inför sig själv äger då rum genom en process 

genom vilken hen antingen kan formulera juridiskt sett godtagbara skäl för sin ståndpunkt eller 

inser att detta inte låter sig göras och att ståndpunkten därför måste ändras.86 Betydelsen och 

konsekvenserna av detta rationalitetskrav kommer även att behandlas längre fram.  

Som framgått kommer denna uppsats huvudsakligen att behandla prövningen av alternativa 

hypoteser i brottmål. Även när det gäller redovisningskravet kan en hypotesaspekt lyftas fram; 

genom att domstolen öppet redovisar vilka skäl som lett till att just den aktuella hypotesen valts 

som grund för rättens bedömning kan den valda hypotesen också falsifieras av utomstående 

                                                           
80 Strömholm, 1996, s. 383. 
81 Bergholtz, 1987, s. 368.  
82 Bergholtz, a.a., s. 421 f.  
83 Bergholtz, a.a., s. 417.  
84 Bergholtz, a.a., s. 24.  
85 Bergholtz, a.a., s. 17.  
86 Bergholtz, a.a., s. 378. 
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kritiker.87 Åsikten har också framförts att domskälen kan tillmätas större tilltro om de är 

utförligt skrivna.88 En förutsättning för detta är naturligtvis att det verkligen sker en sådan öppen 

redovisning och att domaren inte väljer att dölja eventuellt kontroversiella ståndpunkter bakom 

skenbart neutrala formuleringar.89 Att sådana skenbart neutrala motiveringar förekommer kan 

bero på att en uttrycklig förklaring av avgörandet skulle kunna tänkas vara sårande eller 

kränkande för någon av de inblandade.90  

Sammantaget kan alltså sägas att redovisningsplikten utgör ett skydd mot att rättstillämpningen 

baseras på godtyckliga överväganden.91 För att skälen ska vara godtagbara krävs att de ges på 

det individuella planet, i det enskilda fallet. De ska dels vara generaliserbara, dels knyta 

samman den regel som tillämpas med omständigheterna i det fall som är för handen.92 Att 

inskränka redovisningsplikten skulle inte vara förenligt med ett rationellt synsätt på dömandet 

enligt vilket avgöranden nås fram till genom att skälen formuleras, prövas och eventuellt 

förkastas. Däremot talar det för en syn på skälen som godtyckliga, subjektiva värdeomdömen 

vilka inte bör formuleras uttryckligen.93 

2.3 Oskuldspresumtionen och åklagarens bevisbörda (in dubio pro reo) 

Medan beviskravet kan definieras som den norm som uppställs avseende vilken styrka 

bevisningen måste ha, anger bevisbörderegler vem som måste lyckas bevisa ett visst faktum för 

att domen ska få grundas på detta94 eller, med andra ord, vem en bristande uppfyllelse av detta 

krav går ut över.95 I brottmål ligger bevisbördan på åklagaren, vilket är ett uttryck för principen 

om in dubio pro reo.96 Bakom principen om in dubio pro reo – ”i tveksamma fall till förmån för 

den tilltalade” – ligger grundtanken att man inte kan acceptera felaktigt fällande domar i 

brottmål97 och att denna risk måste minimeras så långt som möjligt, vilket är anledningen till 

att beviskravet i brottmål är så högt ställt som det är.98 Att rätten vid tvekan i bedömningen ska 

                                                           
87 Bergholtz, a.a., s. 366.  
88 Peczenik, Aleksander, Juridikens metodproblem: rättskällelära och lagtolkning, 2 u, AWE/Gebers, 

Stockholm, 1980, s. 128. 
89 Bergholtz, 1987, s. 382.  
90 Bergholtz, a.a., s. 427.  
91 Bergholtz, a.a., s. 27.  
92 Bergholtz, a.a., s. 394.  
93 Bergholtz, a.a., s. 122.  
94 Ekelöf m.fl., 2009, s. 79.  
95 Diesen, 2015, s. 123.  
96 Lindell m.fl. behandlar in dubio pro reo resp. åklagarens bevisbörda som två skilda principer (Lindell m.fl., 

2005, s. 399). I Ekelöf m.fl., 2009, s. 150 uttrycks åklagarens bevisbörda just genom principen om in dubio pro 

reo, vilket är det upplägg som har följts här.  
97 Ekelöf m.fl., 2009, s. 150.  
98 Diesen, 2015, s. 138.  
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låta detta komma den tilltalade till godo gäller både sakfrågan och rättsfrågan. För att försäkra 

sig om att principen får vederbörligt genomslag på detta sätt ska den tillämpas även avseende 

enskilda bevis (eller snarare på den erfarenhetssats som förbinder bevisfaktumet med 

bevistemat) eftersom den osäkerhet som de enskilda bevisen är behäftade med annars skulle 

riskera att inte föras över till helhetsbedömningen. Såväl erfarenhetssatser som utsagor kan, om 

de är vaga, tillmätas ett högsta eller ett lägsta värde. I enlighet med principen om in dubio pro 

reo ska då valet mellan dessa två alternativ (högt eller lågt värde) göras utifrån om tveksamheten 

är till förmån för den tilltalade eller tvärtom.99 Den tilltalade har alltså givits en mer gynnsam 

ställning i processen än åklagaren, vilket inte strider mot den i vanliga fall gällande principen 

om ”equality of arms”, d.v.s. parternas likställdhet i processen.100 Av detta följer att den 

tilltalades uppgifter ska läggas till grund för rättens bedömning, under förutsättning att dessa 

inte har motbevisats eller av någon annan anledning kan lämnas utan avseende.101 Om det finns 

ett tredje alternativt händelseförlopp – d.v.s. ett som varken presenterats av åklagaren eller av 

den tilltalade – uppstår frågan om domen ska grundas på det mest sannolika eller det för den 

tilltalade mest gynnsamma. Av principen om in dubio pro reo torde följa att det är det 

sistnämnda alternativet som rätten bör välja; den tilltalade ska inte drabbas av att hen inte 

förstått att hens invändningar hade bort inriktas på ett delvis annat bevistema.102 Åklagarens 

bevisbörda avser även, förutom själva gärningsmannaskapet, omständigheter som gör att brottet 

ska räknas som grovt103 samt frånvaron av ansvarsfrihetsgrunder (NJA 1990 s. 210).  

EKMR artikel 6 uppställer ett krav på rätt till en rättvis rättegång. En aspekt av detta har redan 

redogjorts för i avsnittet om redovisningskravet (se ovan). En annan aspekt framgår av artikel 

6.2 som stipulerar att var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till 

dess hens skuld lagligen fastställts, vilket innebär en presumtion för den tilltalades oskuld. 

Artikeln har genom Europadomstolens praxis givits innebörden dels att bevisbördan i brottmål 

ligger på åklagaren, dels att en princip om fri bevisvärdering inte kan rättfärdiga vilka slutsatser 

som helst.104 Som huvudregel innebär oskuldspresumtionen att den tilltalade inte får åläggas att 

                                                           
99 Lindell m.fl., 2005, s. 399 f. Det kan tilläggas att det inte är oomstritt huruvida principen verkligen gäller både 

rättsfakta (”de materiella förutsättningarna för rättsföljdens inträde”) och bevisfakta eller om det bara gäller det 

sistnämnda. Här följs dock Lindells definition (Lindell, 1987, s. 297 fotnot 53).  
100 Lindell m.fl., 2005, s. 33.  
101 Gregow, Torkel, Några synpunkter på frågan om bevisprövning och bevisvärdering i mål om sexuella 

övergrepp mot barn, Svensk Juristtidning 1996, s. 509-523, s. 517. För en annan uppfattning, se Fitger m.fl., 

Rättegångsbalken (nov. 2015, Zeteo), kommentaren till RB 35:1, underrubrikerna ”Bevistemat”, ”Beviskravet” 

och ”Allmänt om bevisvärdering”.  
102 Heuman, Lars, Kringgås principen om åklagarens bevisbörda?, Olle Höglund (red.), Festskrift till Lars 

Welamson, Norstedts Förlag, Stockholm, 1987, s. 251-279, s. 265 ff.  
103 Ekelöf m.fl., 2009, s. 158.  
104 Nowak, Karol, Oskyldighetspresumtionen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2003, s. 192.  
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själv undanröja brottsmisstanken105 samt att den tilltalade har rätt att förhålla sig passiv under 

rättegången.106 Detta är som sagt endast en huvudregel. Det kan exempelvis vara acceptabelt 

att kriminalisera ett objektivt faktum (exempelvis droginnehav), även när detta inte skett med 

vare sig uppsåt eller oaktsamhet. Tillåtligheten av en sådan reglering är dock beroende av att 

vissa andra förutsättningar är uppfyllda, bl.a. att rätten till försvar tillgodoses samt att det inte 

finns allvarliga risker för att tillämpningen leder till orättvisa resultat. Det måste också vara 

förhållandevis enkelt för den tilltalade att bryta presumtionen, d.v.s. att exculpera sig.107 Det 

finns alltså ett visst utrymme för att tillämpa en omvänd bevisbörda och ett objektivt 

straffansvar.108 Exempelvis har en viss börda ansetts kunna åläggas den tilltalade om hens 

beteende innehållit ”ett medvetet riskfylld [sic] förhållningssätt”.109 Vad som däremot inte är 

förenligt med oskuldspresumtionen är ett renodlat objektivt straffansvar, där det saknas 

möjlighet för den tilltalade att exculpera sig.110 Vilket beviskrav som krävs för en fällande dom 

regleras inte av EKMR artikel 6.2 eller av dess tillämpning i Europadomstolens praxis.111  

2.4 Övriga krav enligt EKMR 

Enligt EKMR, som denna har tolkats av Europadomstolen, har konventionsstaterna inte endast 

ett ansvar för att inte själva bryta mot de förbud som konventionen uppställer. De har även ett 

ansvar att beivra rättighetskränkningar som riktas av en individ mot en annan. För 

sexualbrottens del kan förbuden mot kränkande behandling (artikel 3) och ingrepp i privatlivet 

(artikel 8) noteras. För att uppfylla sina så kallade positiva skyldigheter enligt konventionen 

krävs, när det gäller artikel 8, att det finns effektiva ”avskräckningsmedel” (”deterrence”) 

avseende exempelvis våldtäkt. En förutsättning för det är ett effektivt straffrättsligt skydd. Detta 

ger alltså upphov till ett krav gentemot konventionsstaterna att såväl lagstifta mot våldtäkt som 

att tillse att lagstiftningen tillämpas i praktiken.112 

 

                                                           
105 Träskman, Per Ole, Presumtionen om den för brott misstänktes oskyldighet, Olle Höglund (red.), Festskrift till 

Lars Welamson, Norstedts Förlag, Stockholm, 1987, s. 469-489, s. 472.  
106 Träskman, a.a., s. 474.  
107 Nowak, 2003, s. 193.  
108 Träskman, 1987, s. 475.  
109 Träskman, a.a., s. 484.  
110 Nowak, 2003, s. 410 f.  
111 Träskman, 1987, s. 478.  
112 M.C. mot Bulgarien, 04/12/2013. 
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3. Hur har beviskravet i brottmål definierats närmare i doktrin 

och praxis? 

3.1 Allmänt 

Av RB 35:1 1 st framgår att rätten ska avgöra vad som är ”bevisat” i målet, d.v.s. huruvida 

beviskravet är uppnått eller inte. Avgörande för vilken nivå beviskravet placeras på är hur stor 

risk för felaktiga slutsatser som anses godtagbar.113 Med Boldings formulering bör avgörandet 

om domen ska bli friande eller fällande fattas utifrån en jämförelse mellan å ena sidan hur stor 

risken för misstag är och å andra sidan hur stor risk för misstag som kan accepteras.114 Varken 

för tvistemål eller för brottmål finns någon närmare bestämning av beviskravet fastslagen i 

lagstiftning eller förarbete, utan frågan har överlämnats till rättspraxis. Av denna anledning är 

HD:s avgöranden i frågor som rör just beviskravet av stor betydelse.115  

Att det i brottmål är beviskravet ”utom rimligt tvivel” som gäller slogs fast i NJA 1980 s. 725 

(se mer om detta rättsfall nedan). Uttrycket är ursprungligen hämtat från amerikansk rätt.116 

Synonymt kan även uttrycket ”bortom rimligt tvivel” användas utan någon betydelsebärande 

skillnad.117 Denna nivå på beviskravet ses som en garanti för en rättssäker domstolspraxis.118 

Visserligen framgår inte beviskravets nivå vanligtvis av Europadomstolens praxis men för att 

oskuldspresumtionen (se ovan) ska medföra ett meningsfullt rättssäkerhetsskydd för den 

enskilde krävs att beviskravet placeras på en tillräckligt hög nivå för att stå i överensstämmelse 

med denna princip.119 De rättssäkerhetsrisker som kan aktualiseras inom ramen för 

domstolsprövningen anses vara knutna till just frågorna om beviskravet och 

bevisprövningen.120 Det är därför av stor betydelse att närmare definiera och granska 

beviskravet, eftersom det ofta är oklart vad detta innebär för bedömningen i det enskilda 

fallet.121 Någon närmare definition av beviskravet gavs dock inte i det rättsfall varigenom det 

                                                           
113 Diesen, 2015, s. 138. Se även Lindell m.fl., 2005, s. 421.  
114 Bolding, Per Olof, Sannolikhet och bevisvärdering i brottmål, Svensk Juristtidning 1953, s. 305-338, s. 309.  
115 Ekelöf m.fl., 2009, s. 76.  
116 Diesen, Christian, Brun, Hans & Olsson, Thomas, Bevis. 5, Bevispraxis: svensk bevispraxis 1948-1999, 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2000, s. 77.  
117 Diesen, Christian, Bortom allt tvivel?, Andersson, Ulrika, Wong, Christoffer & Örnemark Hansen, Helén 

(red.), Festskrift till Per Ole Träskman, Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 148-167, s. 151.  
118 Frände, Dan, Brott och rättegång, Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten, Helsingfors, 2003 (Forum 

Iuris), s. 285. 
119 Nowak, 2003, s. 419.  
120 Rättssäkerheten i brottmål, s. 38.  
121 Lambertz, 2009, s. 1.  
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för första gången slogs fast av HD för svensk rätts räkning. HD har inte heller senare angett 

uttryckligen hur starkt tvivlet ska vara för leda till ett ogillande av åtalet.122  

Åsikten har framförts att försök att närmare precisera det angivna beviskravet enbart leder till 

nya och komplexa uttryck.123 Att definiera ett abstrakt begrepp riskerar naturligtvis att leda till 

en ”ask-i-en-ask-situation”, där en definition ger nästa och denna därefter ger upphov till nästa 

utan att den som ska tillämpa dem blir särskilt mycket klokare. Mot detta kan dock invändas att 

det inte är ett alternativ att ge upp försöken att ringa in vad beviskravet faktiskt innebär. Detta 

skulle lämna en kunskapslucka som med nödvändighet skulle fyllas av samtliga 

begreppsanvändares separata definitioner, med den enda skillnaden att diskussionen inte skulle 

föras öppet. Genom att försöka granska vilka förslag till (eller påståenden om) definitioner som 

har framförts finns en möjlighet att nå något slags samsyn kring vad beviskravet faktiskt kan 

tänkas innebära.124 

En definition av detta beviskrav som fått starkt genomslag och som tycks vara allmänt godtagen 

och etablerad i svensk rätt125 är den som lanserats av Gregow, nämligen att det praktiskt sett 

ska framstå som uteslutet att den tilltalade är oskyldig.126 Den artikel där Gregow lanserade 

denna definition anses ha en stark ställning som rättskälla i domstolarna och den definition som 

framförs i artikeln bör alltså kunna användas som en utgångspunkt för försök att definiera 

beviskravet127.  

3.2 Betydelsen av domarens övertygelse 

Vid sidan av Gregows definition (”praktiskt taget uteslutet”) har föreslagits tolkningen att 

domaren ska vara ”övertygad” om att den tilltalade verkligen är skyldig. Då avses vanligtvis 

inte en instinktiv, känslomässig övertygelse om detta, utan en övertygelse baserad på de 

framförda argumentens styrka.128 Likaså förekommer lokutionen ”mycket övertygande” 

                                                           
122 Ekelöf m.fl., 2009, s. 153.  
123 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (nov. 2015, Zeteo), kommentaren till RB 35:1, underrubriken ”Allmänt om 

bevisvärdering”. 
124 Se Bolding, Per Olof, Bevisbörda och beviskrav, Juridiska Föreningen i Lund, Lund, 1983 (Skrifter utgivna 

av Juridiska Föreningen i Lund, nr 61), s. 23: ”Vid ställningstagande till frågor om bevisbörda och beviskrav är 

det önskvärt att domaren är medveten om att flera skilda hänsyn måste vägas samman. Och det är önskvärt att 

rättspraxis och doktrin bidrar till att dessa hänsyn blir väl preciserade och värderade i förhållande till varandra.” 
125 Lambertz, Göran, Bevisprövning och utredningskrav i brottmål, Gernandt, Johan, Kleineman, Jan & 

Lindskog, Stefan (red.), Festskrift till Torkel Gregow, Norstedts Juridik, 2010, s. 183-202, s. 201.  
126 Gregow, 1996, s. 510.  
127 Lambertz, 2010, s. 183 ff. samt Mellqvist, 2013, s. 758.  
128 Stening, Anders, Bevisvärde, Uppsala universitet, Uppsala, 1975 (Studia Iuridica Upsaliensia), s. 50.  
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angående den bevisning som krävs för en fällande dom.129 Även Gregow accepterar i viss mån 

begreppet ”övertygad” som en synonym till att det inte föreligger rimligt tvivel. Detta görs dock 

med reservationen att det inte får röra sig om en ”allmän känsla” om den tilltalades skuld utan 

att det måste finnas objektiva och tillräckliga skäl för en sådan uppfattning.130 Det bör 

observeras att Gregow på denna punkt endast uttalar sig om fallet att en fällande dom baseras 

på domarens övertygelse. Huruvida detta krav på en objektiv förankring för domarens 

övertygelse även gäller när övertygelsen handlar om den tilltalades oskuld framgår inte av hans 

artikel. Även Gärde m.fl. använder uttrycket ”övertygelse” men uppställer ett krav på att denna 

måste vara objektivt grundad på en samvetsgrann prövning.131  

Lambertz skiljer, när det gäller domarens personliga övertygelse, mellan å ena sidan det fall då 

hen är övertygad om den tilltalades skuld och å andra sidan det fall då övertygelsen gäller den 

tilltalades oskuld. I det första fallet lyfter han fram risken att rätten påverkas såväl av tryck från 

medierapporteringen som av fördomar kring den tilltalades trovärdighet. En sådan övertygelse 

utgör då ett problem för rättssäkerheten. När det gäller motsatt förhållande – en övertygelse om 

den tilltalades oskuld – är det, som Lambertz påpekar, inte ett problem ur rättssäkerhets- men 

väl ur rättstrygghetssynpunkt.132 Diesen menar att även om övertygelsebaserade tvivel kan 

utgöra ett gott incitament för en skeptisk och grundlig prövning av bevisen är det inte tillräckligt 

för en friande dom.133 Också Bolding är skeptisk till att hänvisa till domarens övertygelse som 

måttstock.134 Samma skepsis gentemot en subjektivt grundad övertygelse som bas för fällande 

dom återfinns hos Träskman, som framför åsikten att rättssäkerheten inte garanteras genom ett 

beviskrav av detta slag.135 

Det finns dock andra som knyter beviskravet till domarens subjektiva övertygelse. Klami m.fl. 

anser att ett beviskrav (allmänt sett) uttrycker ”tillräcklig visshet” avseende ”beslutsfattarens 

subjektiva övertygelse”.136  

                                                           
129 Mellqvist, 2013, s. 759.  
130 Gregow, 1996, s. 511.  
131 Gärde, 1994, s. 475. 
132 Lambertz, 2009, s. 8. Det kan påpekas att Lambertz formuleringar i denna del i stort sett är identiska med de 

som förekommer i JK-rapporten Rättssäkerheten i brottmål, där han under sin tid som justitiekansler ingick i 

projektgruppen som stod bakom rapporten, se Rättssäkerheten i brottmål, s. 50. 
133 Diesen, 2011, s. 151.  
134 Bolding, Per Olof, Den felaktiga domen, Svensk Juristtidning 1965, s. 465-475, s. 471.  
135 Träskman, 2008, s. 504.  
136 Klami, Hannu Tapani, Marklund, Mikael, Rahikainen, Marja, Sorvettula, Johanna, Ett rationellt beviskrav, 

Svensk Juristtidning 1988, s. 589-609, s. 589.  
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3.3 Andra definitioner av beviskravet 

”Ställt utom rimligt tvivel” är språkligt sett en negativ formulering av beviskravet, vilken 

inriktas på de förhållanden som talar i en annan riktning än åklagarens gärningspåstående.137 

Motsvarigheten i positiva termer kan sägas vara att åklagarens påstående om hur brottet har gått 

till kan ”hållas för sanningen” eller ”hållas för visst”.138 Det sistnämnda uttrycket kan sägas 

betona dels att det rör sig om ett sanningssökande (och inte en sannolikhetsbedömning), dels 

att det finns en reservation för omständigheter om vilka rätten inte har kännedom.139 Denna 

distinktion mellan vad som kan kallas det positiva och det negativa beviskravet och hur de kan 

användas som komplement till varandra behandlas mer ingående nedan. 

En annan definition av beviskravet i brottmål som vunnit starkt stöd är den som framförts av 

den finske rättsvetaren Frände, nämligen att det ska röra sig om ”beaktansvärt tvivel”. Detta är 

enligt Frände den nivå på beviskravet som ligger mest i linje med principen om in dubio pro 

reo och som till och med går längre än denna princip.140 Detta är en definition som hänvisas till 

även inom den svenska processrättsliga litteraturen.141 Den bör alltså kunna tillmätas betydelse 

även avseende svensk processrätt. 

Beviskravet kan också definieras som att rätten ska kunna utesluta andra tänkbara förklaringar 

än den som framförs av åklagaren.142 Besläktat med denna definition kan sägas vara kravet att 

”utrymmet för en alternativ slutsats av rimlig karaktär ska vara nära nog obefintligt” för att 

beviskravet ska vara uppfyllt.143 Även Lindell pekar på att formuleringen av beviskravet på det 

sätt som skett från HD:s sida innebär att rätten måste kunna utesluta andra ”tänkbara 

förklaringar” till vad som skett än vad som framgår av åklagarens påståenden.144 Diesen är 

däremot skeptisk till en definition av beviskravet där ”rimligt” tvivel anges vara synonymt med 

”tänkbart”.145 Uttrycket ”tänkbara förklaringar” används dock av såväl Heuman146 som av 

författarna till JK-rapporten Felaktigt dömda.  I den sistnämnda används uttrycket ”tänkbart” 

                                                           
137 Ekelöf m.fl., 2009, s. 151 f.  
138 Diesen m.fl., 2000, s. 80, fotnot 50.  
139 Diesen, 2015, s. 142 f.  
140 Frände, 2003, s. 285.  
141 Träskman, 2008, s. 505 samt Diesen, 2011, s. 155.  
142 Lindell, Bengt, Ett rättsfall om resning och beviskravet i brottmål, Andersson, Torbjörn & Lindell, Bengt 

(red.), Festskrift till Per Henrik Lindblom, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2004, s. 431-441, s. 434.  
143 Mellqvist, 2013, s. 759.  
144 Lindell, 2004, s. 434.  
145 Diesen, 2015, s. 181. Diesen pekar dock på att HD använt uttrycket ”tänkbara alternativ” i såväl NJA 1990 s. 

555 som i NJA 1991 s. 83, se fotnot 28 på angiven sida.  
146 Heuman, 1987, s. 278.  
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mer eller mindre som en synonym till att tvivel är ”rimligt”.147 Författarna till nästa rapport i 

JK:s rättssäkerhetsprojekt framförde däremot uppfattningen att en friande förklaring kan vara 

”tänkbar” utan att vara ”rimlig” (och därmed otillräcklig för ett ogillande av åtalet) om 

förklaringen inte har något konkret stöd. Förklaringen måste enligt dem alltså vara ”fullt 

tänkbar” och inte bara ”tänkbar”. Om den är fullt möjlig måste förklaringen antingen godtas 

eller åtminstone testas och sedan avvisas.148 Att ett sådant av risktagande måste tillåtas – d.v.s. 

att rätten inte godtar vilka invändningar som helst och att enstaka personer därför kan bli 

felaktigt dömda – beror på att rättstryggheten inte kan åsidosättas i den omfattning som skulle 

bli följden om det praktiskt taget var omöjligt att fälla någon mot hens nekande. Då följer också 

ett visst risktagande, vilket inte i sig innebär en brist i rättssäkerheten. Ett visst mått av 

risktagande följer nämligen redan av den omständigheten att det ofta endast är de direkt 

inblandade som känner till sanningen om vad som faktiskt har hänt – rätten är ju då tvungen att 

komma fram till en bedömning baserad på de inblandades utsagor och de begränsningar eller 

felaktigheter som dessa kan vara behäftade med.149 

Ett annat sätt att uttrycka beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” kan vara att ta sin utgångspunkt 

i andra begrepp och använda dessa för att positionsbestämma det. Beviskravet i brottmål kan 

då placeras mellan ”tillräckliga skäl” (kravet för att väcka åtal, RB 24:2) och ”uppenbart”.150  

 Andra sätt att beskriva beviskravet är att säga att det inte är uppfyllt om det är ”i praktiken fullt 

möjligt” att det gått till på ett annat sätt än det som åklagaren gör gällande,151 om det ”kan” vara 

som den tilltalade uppger152 eller om de rimliga alternativa förklaringar som finns inte är i det 

närmaste uteslutna.153 Ytterligare en definition är att beviskravet är uppfyllt om möjligheten att 

den tilltalade är oskyldig är så liten att den inte förtjänar att beaktas.154 Enligt ännu en 

formulering krävs det att den bevisning som läggs fram "med styrka ska utesluta alternativa 

händelseförlopp”.155  

Vilken betydelse dessa tolkningar av beviskravet får för bedömningen av friande 

alternativhypoteser kommer att behandlas vidare nedan.  

                                                           
147 Felaktigt dömda, s. 41.  
148 Rättssäkerheten i brottmål, s. 44.  
149 Rättssäkerheten i brottmål, s. 38 f.  
150 Diesen, 2015, s. 142.  
151 Lambertz, 2009, s. 4.  
152 Lambertz, 2010, s. 188.  
153 Lambertz, 2009, s. 7.  
154 Träskman, 1987, s. 479.  
155 Felaktigt dömda, s. 41.  



  

28 

 

3.4 Sannolikhetsaspekter av beviskravet 

Beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” är inte ett sannolikhetsbegrepp i den bemärkelsen att 

det inte skulle vara tillräckligt att åklagarens skildring av det inträffade är mer sannolik än 

möjligheten att det gått till på ett annat sätt.156 Inte heller används i regel numeriska uttryck för 

sannolikhet i syfte att ange en viss sannolikhetsnivå som ska motsvara det semantiskt uttryckta 

beviskravet.157 I doktrinen har resonemang och metoder som bygger på sannolikhet haft ett stort 

inflytande men sådana frekvensbaserade teorier har fått en mindre framträdande roll på senare 

tid.158 

I stället för att avgöra den allmänna sannolikheten för ett visst påstående är rättens uppgift att 

bedöma om åklagarens gärningspåstående överensstämmer med sanningen i det enskilda 

fallet.159 Såväl oskuldspresumtionen som principen om åklagarens bevisbörda innebär dock att 

detta påstående måste förses med en reservation – sanningssökandets betydelse i 

brottmålsprocessen syftar främst till att fällande domar ska vara riktiga, medan de nämnda 

principerna med nödvändighet leder till ett antal materiellt sett oriktiga friande domar.160  

Ursprungssannolikheten, d.v.s. sannolikheten för temat innan någon bevisning har lagts fram,161 

för att den tilltalade gjort sig skyldig till brott av aktuellt slag är inte heller något som bör 

påverka bedömningen.162 Exempelvis är det inte av betydelse i ett mål om stöld där den 

tilltalade är narkoman hur ofta narkomaner generellt sett stjäl, utan det som ska bedömas är om 

åklagarens gärningspåstående stämmer med det verkliga händelseförloppet.163 Den slutsats som 

rätten ska basera sin dom på är inte hur vanlig relationen är mellan bevis och tema är – temat 

utgörs ju i brottmål av åklagarens gärningspåstående – utan en bedömning av vad som hänt i 

det enskilda fallet. Det är risken för felaktiga slutsatser i just den aktuella bevissituationen som 

ska bedömas inom ramen för bevisvärderingen.164 Ursprungssannolikheten för ett visst 

händelseförlopp som görs gällande kan förlora all betydelse genom det bevismaterial som införs 

i målet medan den fortfarande kan ha betydelse om det inte tycks finnas någon bevisning som 

talar i motsatt riktning.165 Det är alltså inte möjligt att uppställa vad Bolding kallar ”en garanti 

                                                           
156 Felaktigt dömda, s. 41.  
157 Ekelöf m.fl., 2009, s. 151.  
158 Ekelöf m.fl., a.a., s 161.  
159 Diesen, 2011, s. 156.  
160 Lindell m.fl., 2005, s. 22.  
161 Ekelöf m.fl., 2009, s. 189.  
162 Diesen m.fl., 2000, s. 79.  
163 Diesen, 2015, s. 40.  
164 Felaktigt dömda, s. 41.  
165 Ekelöf m.fl., 2009, s. 191.  
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för ’de sällsynta fallens’ del”, eftersom detta skulle leda till att det aldrig var möjligt att komma 

fram till en fällande dom.166  

Det finns även de som i princip helt förkastar resonemang i termer av ursprungssannolikhet och 

menar att domaren bara får luta sig mot sådana överväganden om det finns rättsnormer som 

berättigar att hen litar på sådan ”allmän kunskap”.167 Synen på ursprungssannolikhet är också i 

viss mån en vattendelare mellan tema- respektive värdemetoden (se vidare nedan). Enligt 

bevistemametoden förutsätts att det finns en viss ursprungssannolikhet för temat, medan 

bevisvärdemetoden utgår från att man inledningsvis inte har någon kunskap alls om temat.168  

Det är dock inte ovanligt att resonemang i bevisfrågor förs i termer av sannolikhet. Det har 

exempelvis sagts att utsagor inte får vara uppenbart orealistiska om de ska förtjäna tilltro, utan 

i stället måste prövas mot allmänt förnuft,169 vilket måste ses som ett sannolikhetsbaserat 

resonemang. Ekelöf, som ansåg att ursprungssannolikheten var irrelevant i bedömningen av 

rättsfakta, ansåg ändå att bevisvärderingen – d.v.s. slutsatser angående sakfrågorna – måste 

baseras på erfarenhetssatser som i sin tur avser ursprungssannolikhet.170 Det har även uttalats 

från annat håll att beviskravet i brottmål ligger nära den högsta graden av sannolikhet (d.v.s. 

”helt säkert”). Beviskravet har också formulerats som att det är uppfyllt först när sannolikheten 

för att åklagarens påståenden inte stämmer överens med det verkliga händelseförloppet är så 

liten att den i princip kan betecknas som teoretisk. 171 I ett annat sammanhang används uttrycket 

att brottet måste bevisas ”med erforderlig grad av sannolikhet”.172 Dessa sistnämnda uttalanden 

talar för att ”ställt utom rimligt tvivel” – trots att det inte i sig är ett sannolikhetsbegrepp – måste 

relateras till en sannolikhetsskala för att bli åskådligt, även om det inte är tillräckligt att 

åklagarens version av det inträffade är mer sannolik än andra alternativ som kan tänkas. Det 

kan tilläggas att det inte tycks helt ovanligt att svikta mellan ett sannolikhetsbaserat perspektiv 

och att avfärda detsamma. Exempelvis anger Diesen, som på annat håll ger uttryck för en 

skepsis gentemot att bedöma beviskravet i termer av sannolikhet, att beviskravsnormen alltid 

uttrycker någon form av sannolikhet.173 Vidare menar han att prövningen av om tvivel är att 

                                                           
166 Bolding, 1953, s. 309.  
167 Klami m.fl., s. 589.  
168 Ekelöf m.fl., 2009, s. 170.  
169 Mellqvist, Mikael, Värderingar i brottmål, Gernandt, Johan, Kleineman, Jan & Lindskog, Stefan (red.), 

Festskrift till Torkel Gregow, Norstedts Juridik, 2010, s. 263-295, s. 284.  
170 Ekelöf, Per Olof, Om värdering av strukturala bevis, Klami, Hannu Tapani (utgivare), Rätt och sanning: ett 

bevisteoretiskt symposium i Uppsala 26-27 maj 1989, Iustus Förlag AB, Uppsala, 1990, s. 22-28, s. 22.  
171 Nordh, Robert, Bevisrätt B: bevisbörda och beviskrav, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2011 (Praktisk process, 7), 

s. 37 f. 
172 Lindell, Bengt, 1992, s. 303.  
173 Diesen, 2015, s. 147.  
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anse som rimligt eller inte inbegriper sannolikhetsresonemang – under förutsättning att 

bedömaren är medveten om att de sannolikhetsfrekvenser som ingår i prövningen är fiktiva och 

inte verkliga.174 Att de är fiktiva innebär inte att de är påhittade; en fiktiv frekvens är 

”konstruerad utifrån kända och troliga erfarenhetsdata, för vilka det inte finns en statistiskt 

säkerställd frekvens”.175 Som Lindell påpekar närmar sig ju det sannolika det sanna.176  

Mot en skepsis gentemot sannolikhetsinslag i bedömningen kan också invändas att 

bedömningar av vad som är sällan respektive ofta förekommande tillhör den kunskap om 

verkligheten som rätten bör kunna använda sig av i sitt arbete.177 Det har även hävdats att det 

är ofrånkomligt att prövningen sker med hjälp av erfarenhetssatser som är baserade på 

antaganden om frekvensförhållanden.178 Sannolikhetsbedömningar kan alltså sägas vara en 

referenspunkt i det sökande efter sanningen i det enskilda fallet som är brottmålsprocessens 

mål.179 En låg eller hög sannolikhet för ett visst förhållande fungerar enbart som hjälpfaktum, 

inte som bevisfaktum.180 Det kan också hävdas att överväganden kring ursprungssannolikhet 

fungerar som ett sätt att sålla i bevismaterialet för att nå fram till de relevanta delarna. Den kan 

också sägas vara nödvändig för att göra beskrivningar av händelseförlopp begripliga.181  

3.5 Undantag från det generella beviskravet 

Huruvida samma beviskrav alltid gäller i alla brottmål och avseende samtliga rekvisit är en 

omdiskuterad fråga.182 Faktorer som påverkar ifall beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” är 

tillämpligt eller inte har sagts vara ifall det rör sig om ett erkänt brott, ett lindrigt brott eller ett 

brott som handläggs i en summarisk process.183 Vissa rekvisit sägs inte heller omfattas av detta 

höga beviskrav, eftersom det kunskapsteoretiskt inte är möjligt att med en så hög grad av 

säkerhet utesluta alternativa förklaringar. Det rör sig då bl.a. om sådana rekvisit som baseras på 

mentala processer, avvikelser från en norm, kausalitet samt prognoser om framtiden.184 Åsikten 

har framförts att det inte är möjligt att uppnå samma kvalitet i bedömningen avseende de 

                                                           
174 Diesen, a.a., s. 262.  
175 Lindell, 1987, s. 140.  
176 Lindell, Lindell, Bengt, Temametoden och värdemetoden vid juridisk bevisvärdering, Klami, Hannu Tapani 

(utgivare), Rätt och sanning: ett bevisteoretiskt symposium i Uppsala 26-27 maj 1989, Iustus Förlag AB, 

Uppsala, 1990, s. 9-21, s. 12. 
177 Lindell m.fl., 2005, s. 409.  
178 Bolding, 1965, s. 472.  
179 Diesen, 2015, s. 67.  
180 Diesen, a.a., s. 80.  
181 Lindell m.fl., 2005, s. 409.  
182 Ekelöf m.fl., 2009, s. 154.  
183 Diesen, 2011, s. 159.  
184 Diesen, a.a., s. 161.  



  

31 

 

subjektiva rekvisiten som när det handlar om de objektiva.185 När det gäller underlåtenhetsbrott 

är det tillräckligt att en hypotetisk prövning utvisar en hög grad av sannolikhet mellan effekten 

och den underlåtenhet som förekommit.186 Även civilrättsliga förhållanden som är prejudiciella 

i relation till det aktuella brottmålet (t.ex. vem som haft ett föremål i sin besittning vid ett visst 

tillfälle) kan anses omfattas av ett lägre beviskrav än övriga rekvisit. En tidigare tvistemålsdom 

tillmäts vanligtvis stor betydelse för bedömningen i ett senare brottmål trots att beviskravet i 

tvistemål är lägre och det till och med kan röra sig om en tredskodom i det civilrättsliga målet.187 

Detta hänger samman med att motsatt tillvägagångssätt skulle innebära att tvistemålsdomen 

inte blev en slutgiltig reglering av rättsläget mellan parterna.188 Angående beviskravet när det 

gäller ”mentala processer” har dock HD uttalat i NJA 2012 s. 45 att även uppsåtet – d.v.s. just 

en sådan mental process som åsyftats bland de föreslagna undantagen – också det omfattas av 

samma beviskrav som övriga rekvisit.  

En annan grupp av undantag från det beviskrav som generellt gäller i brottmål är 

ansvarsfrihetsgrunderna (BrB 24 kap.). I NJA 1990 s. 210 uttalade HD att det avseende 

nödvärnsinvändningar var tillräckligt att åklagaren förebringade så mycket bevisning att 

invändningen framstod som obefogad. Den bevislättnad som finns avseende 

ansvarsfrihetsgrunderna, beroende på de svårigheter som är förknippade med att bevisa ett 

rättsfaktums icke-existens utom rimligt tvivel, anses av vissa vara generell och inte begränsad 

till vissa av ansvarsfrihetsgrunderna.189 Det har dock ansetts finnas en viss oklarhet kring om 

även nöd och samtycke omfattas av denna bevislättnad.190 Av vikt för just denna uppsats är 

konstaterandet att samtycket har en annan betydelse vid bedömningen av sexualbrott än när det 

gäller andra brott. Medan samtycke i det sistnämnda fallet förvandlar vad som annars skulle 

vara ett brott till en laglig handling (om än inom bara vissa gränser när det gäller t.ex. 

misshandel) utgör själva bristen på samtycke en förutsättning för att rekvisiten i 

våldtäktsstraffbudet över huvud taget ska aktualiseras (om än inte när det gäller utnyttjande av 

en särskilt utsatt situation).191 På annat håll har åsikten framförts att HD:s domskäl i de mål där 

frågor om nödvärn aktualiserats talar för att det inte finns någon generell sänkning av 

                                                           
185 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (nov. 2015, Zeteo), kommentaren till RB 35:1, underrubriken ”Beviskravet” 
186 Ekelöf m.fl., 2009, s. 156.  
187 Nordh, 2011, s. 45.  
188 Nordh, a.a., s. 46.  
189 Nordh, a.a., sid. 60.  
190 Diesen m.fl., 2000, s. 81.  
191 Se Diesen m.fl., a.a., s. 82 samt Berggren, Nils-Olof, Bäcklund, Agneta, Leijonhufvud, Madeleine, Munck, 

Johan, Träskman, Per Ole, Victor, Dag, Wennberg, Suzanne & Wersäll, Fredrik, Brottsbalken: en kommentar 

(nov. 2015, Zeteo)., kommentaren till BrB 6:1 2 st, underrubriken ”Otillbörligt utnyttjande av någon i en särskilt 

utsatt situation”. 
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beviskravet ens när det gäller denna ansvarsfrihetsgrund, utan att bedömningen i denna fråga 

beror på om åklagaren i det enskilda fallet har svårt att motbevisa en nödvärnsinvändning på 

grund av de specifika omständigheterna i just det enskilda fallet.192  

De avsteg som görs från beviskravet när det gäller (åtminstone vissa) av 

ansvarsfrihetsgrunderna och vid vissa andra tillfällen är dock undantag – generellt sett är 

bevissvårigheter inte en tillåten anledning att göra avsteg från kravet ”ställt utom rimligt 

tvivel”.193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
192 Ekelöf m.fl., 2009, s. 155 samt NJA 1990 s. 210  
193 Diesen, 2015, s. 148.  
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4. Beviskravets delar 

4.1 Utredningskravet 

Med utredningskravet avses den räckvidd och det djup som utredningen måste ha för att en 

prövning av beviskravet över huvud taget ska vara möjlig, om bevisvärderingen ska kunna 

anses vara godtagbar. Det rör sig alltså om en norm avseende vilka krav som uppställs för att 

kvarstående tvivel ska kunna elimineras eller åtminstone begränsas. Det kan också sägas utgöra 

ett mått på hur stor den kvarvarande osäkerheten får vara i det enskilda fallet.194 Ett sådant krav 

är nödvändigt för att bevisvärderingen avseende temat (gärningsbeskrivningen) ska kunna ske 

på goda grunder.195 Utredningen måste alltså vara robust, vilket innebär att det inte ska finnas 

ytterligare bevisning som kan påverka bevisvärdet i någon riktning.196 Utredningsbördan – 

ansvaret för att uppfylla utredningskravet – ligger i brottmål på åklagaren. Detta innebär att det 

är hen som bär risken för att eventuella friande alternativ inte är prövbara, vilket är fallet när 

det i något relevant avseende saknas processmaterial vid huvudförhandlingen.197 Det 

processmaterial som saknas kan avse såväl prövbara alternativa förklaringar som ett eller flera 

rekvisit i gärningsbeskrivningen.198 När det gäller utredningsinsatser som inte har lett till att 

något beaktansvärt stöd för en alternativhypotes har hittats torde det vid huvudförhandlingen 

vara tillräckligt att åklagaren redogör för dessa – det krävs alltså inte att bevisning förs om 

själva bristen på utredningsresultat för att denna ska få beaktas.199 Att sådana utredningsinsatser 

görs, och att rätten upplyses om detta, är nödvändigt dels för att kunna hitta tvivel (kvarvarande 

osäkerhet), dels för att rimligheten i tvivlet ska kunna prövas.200  

Åsikterna går isär i frågan huruvida utredningskravet (prövningen av utredningens robusthet) 

ska ses som ett separat steg eller om det är en del av bevisprövningen, d.v.s. frågan om 

beviskravet är uppnått. Diesen och Lindell m.fl. menar att bedömningen av utredningens 

kvalitet och vilken kvarstående osäkerhet denna eventuellt lämnar utrymme för bör ske 

(åtminstone teoretiskt sett) som ett separat första steg och inte är direkt kopplad till beviskravet 

”ställt utom rimligt tvivel.”201 Enligt Lindell bör frågan om robusthet inte ses i första hand som 

                                                           
194 Nordh, 2011, s. 60. 
195 Diesen, 2015, s. 226. 
196 Ekelöf m.fl., 2009, s. 187. 
197 Diesen, 2015, s. 182 f. 
198 Diesen, a.a., s.187. 
199 Diesen, a.a., s. 195. 
200 Diesen, a.a., s. 227. 
201 Diesen, 2011, s. 155 respektive Lindell m.fl., 2005, s. 412 f. (se särskilt fotnot 49 på s. 412). 
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ett bevisproblem.202 Om Lindells och Diesens synsätt anammas leder en bristande uppfyllelse 

av utredningskravet till att bevisningen inte behöver prövas.203 Detta beror på att andra 

förklaringar till det inträffade än den som presenteras i gärningsbeskrivningen inte kan uteslutas 

med den säkerhet som beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” förutsätter om inte utredningen 

ger stöd för att slutsatsen kan dras med denna grad av säkerhet.204 Utredningskravet anger 

nämligen enligt detta synsätt vad som krävs av bevisningen för att bevisvärdering över huvud 

taget ska kunna genomföras.205 För att åtalet ska ogillas med hänvisning till att utredningskravet 

inte är uppfyllt måste det handla om konkreta utredningsmöjligheter som har underlåtits – det 

får inte handla om att domstolen laborerar med hypotetiska bevisfakta.206 Enligt Lindell skulle 

ett sådant tillvägagångssätt nämligen strida mot regeln i RB 35:1, d.v.s. att det som domstolen 

ska beakta är de omständigheter som framkommer under förhandlingen (”vad som 

förekommit”).207 Det krävs också att bristerna i utredningen är relativt uppenbara. Ett ogillande 

av åtalet som baseras på att utredningskravet inte är uppfyllt kan då förklaras med att relevant 

underlag för bedömningen saknats, medan ett ogillande av åtalet med hänvisning till att 

beviskravet inte är uppfyllt handlar om att bevisningen visserligen varit tillräcklig för en 

prövning men inte varit tillräckligt stark för en fällande dom.208  

Andra menar att den osäkerhet som en bristfällig utredning ger upphov till i sig innebär att det 

finns rimligt tvivel och att det därför inte rör sig om två olika prövningar.209 Åsikten har 

framförts att en sådan praktisk ”sammanblandning” av begreppen är naturlig och att det i båda 

fallen finns utrymme för tvivel om åklagarens gärningspåstående, d.v.s. att även brister i 

utredningen – precis som ett dåligt bevisläge i allmänhet – försvagar åtalet.210 Även Diesen 

menar att det i praktiken inte går att skilja utredningskravet från beviskravet, eftersom 

prövningen handlar om ett samspel mellan båda faktorerna. Frågan om utredningens robusthet 

aktualiseras ofta inte förrän frågan uppstår huruvida det kvarstående tvivlet är att betrakta som 

                                                           
202 Lindell, 1990/91, s. 18. 
203 Diesen, 2015, s. 123 f. 
204 Diesen, a.a., s. 176. 
205 Diesen, a.a., s. 180 f. 
206 Diesen, a.a., s. 184 f. 
207 Lindell, 1990/91, s. 17. 
208 Diesen, a.a., s. 180 f. 
209 Felaktigt dömda, s. 51. Se även Fitger, m.fl., Rättegångsbalken (nov. 2015, Zeteo), kommentaren till RB 

35:1, underrubriken ”Allmänt om bevisvärdering”, där domare sägs vara benägna att kräva en mer robust 

bevisning för att anse att de rimliga tvivlen är undanröjda om det rör sig om ett allvarligt brott. Detta tyder på att 

utredningskravet av författarna betraktas som en integrerad del av beviskravet.  
210 Axberger m.fl., 2006/07, s. 987, fotnot 25.  
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rimligt, d.v.s. under det steg som teoretiskt kan betecknas som kontrollen av det negativa 

beviskravet.211  

Hur högt det utredningskrav är som åklagaren måste uppfylla beror enligt Diesen på om brottet 

är lindrigt eller allvarligt, erkänt eller förnekat. Det är alltså beroende av de specifika 

förutsättningarna i målet och i synnerhet av de invändningar som den tilltalade framför, oavsett 

om dessa är uttryckliga eller underförstådda. Utredningskravet ska då kombinera dels vad som 

i allmänhet krävs för att pröva ett brottspåstående (i förhållande till beviskravet), dels vad som 

krävs i det specifika fallet för att pröva invändningar och kvarvarande tvivel.212 Även Lindell 

skiljer i utredningshänseende mellan de tre kategorier som han benämner lindriga, ordinära 

respektive grova brottmål.213 Hur högt utredningskravet kan ställas – vilken robusthet som ska 

vara det eftersträvade målet – blir då en rättspolitisk fråga, eftersom detta aktualiserar 

samhällsekonomiska överväganden.214 Ekelöf m.fl. pekar på omständigheten att ett erkännande 

i brottmål, om det stöds av annan utredning, kan ligga till grund för ett bifall av åtalet även när 

utredningen inte är fullständig och att erkännanden avseende lindriga brott ofta accepteras utan 

att någon mer ingående kontroll görs.215 Även Fitger m.fl. talar om ett krav på robusthet som 

varierar baserat på målets karaktär.216 Åsikten att utredningskravet varierar stöds av 

förarbetena, där det betonas att kravet på fullständig utredning gör sig starkt gällande när det 

gäller grova brottmål – om samma krav alltid uppställdes på utredningen i brottmål skulle ett 

sådant påpekande ha varit överflödigt.217  

4.2 Det positiva beviskravet  

När rätten väl har funnit att utredningskravet är uppfyllt är nästa steg i bedömningen det positiva 

beviskravet. Hur detta kan definieras har tagits upp ovan (se avsnitt 3.3) och kommer inte att 

behandlas ingående här. Som nämndes bland de begränsningar för uppsatsen som angivits 

kommer det inte heller att avhandlas vad som krävs för att det positiva beviskravet ska anses 

vara uppfyllt, vilket rörande sexualbrott onekligen är en omdiskuterad fråga. 

 Det kan konstateras att fördelen med den dubbla definitionen av beviskravet – såväl positiv 

som negativ – är att uppfyllelsen av beviskravet kontrolleras på två sätt och inte bara utifrån ett 

                                                           
211 Diesen, 2015, s. 180 f. 
212 Diesen, a.a., s. 181. 
213 Lindell, 1987, s. 345. 
214 Lindell, 1990, s. 19 f. 
215 Ekelöf m.fl., 2009, s. 156 f. 
216 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (nov. 2015, Zeteo), kommentaren till RB 35:1, underrubriken ”Beviskravet”. 
217 SOU 1938:44, s. 380. 
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perspektiv. Ekelöf m.fl. menar att båda begreppen bör användas eftersom de förser prövningen 

med modeller som tillsammans gör den säkrare.218 Enligt Diesen är det dock den negativa 

definitionen som har störst betydelse eftersom det enligt honom är behäftat med större 

svårigheter att konstatera att bevisen räcker (det positiva beviskravet) än att felmarginalen är 

för stor (d.v.s. att det negativa beviskravet inte är uppfyllt).219 Den positiva formuleringen 

minskar däremot risken för att kontrollen av själva huvudbevisen försummas, till förmån för 

endast en prövning av alternativa hypoteser.220  

Den positiva formuleringen av beviskravet kan ske genom att domstolarna anger hur hög 

sannolikheten måste vara för den tilltalades skuld för att hen ska kunna fällas till ansvar.221 

Även om brottmålsbeviskravet i sig inte är ett sannolikhetsbegrepp i den bemärkelsen att det 

räcker med en övervägande sannolikhet för en fällande dom (se ovan) är 

sannolikhetsresonemang alltså vanligt förekommande.  

Innan prövningen övergår till de alternativa hypoteserna måste det ske en självständig prövning 

av huvudhypotesens berättigande.222 Detta förhindrar att resultatet av elimineringen av 

alternativhypoteserna (det negativa beviskravet) överdrivs; för att det positiva beviskravet ska 

anses uppfyllt måste det finnas konkret stöd för åklagarens gärningspåstående.223 Som Schelin 

påpekar följer det av principen om åklagarens bevisbörda att någon prövning av den tilltalades 

utsaga (och de alternativhypoteser som denna samt rättens ex officio-prövning kan medföra) 

inte behöver ske förrän man vet om en eventuell målsägandeutsaga tillsammans med övrig 

bevisning i sig uppfyller beviskravet. För att principen ska få genomslag krävs därför att 

huvudfokus i prövningen ligger på just åklagarbevisningen och då inte minst på målsägandens 

utsaga. Vid motsatt förhållande skulle nämligen resultatet bli just ett sådant ”vågskålstänkande” 

som inte är tillåtet inom straffprocessen.224  

Schelin hänvisar till NJA 1980 s. 725 (se referat nedan) när det gäller det faktum att det för en 

fällande dom inte är tillräckligt att den tilltalades egna uppgifter kan lämnas utan avseende. Det 

måste också ske en fristående prövning av huvudhypotesen, d.v.s. åklagarens 

gärningspåstående.225 Risken finns annars att åtalet bifalls endast på den grunden att det inte 

                                                           
218 Ekelöf m.fl., 2009, s. 153. 
219 Diesen, 2015, s. 146.  
220 Diesen, a.a., s. 198.  
221 Ekelöf m.fl., 2009, s. 151.  
222 Schelin, 2007, s. 60.  
223 Diesen, Christian, Bevisvärdering och vittnespsykologisk utsageanalys: metodlikheter och metodskillnader, 

Juridisk Tidskrift nr 2 1999/00, s. 298-311, s. 307.  
224 Schelin, 2007, s. 97.  
225 Schelin, a.a., s. 98.  
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finns några starka skäl som talar mot gärningspåståendet, oavsett hur svag bevisningen för detta 

än är, vilket inte skulle vara förenligt med beviskravet i brottmål. Den positiva formuleringen 

av beviskravet är även av stor betydelse när det gäller brottmål som prövas i summarisk form, 

eftersom det på grund av den begränsade utredningen inte kan sägas röra sig om någon vidare 

grundlig prövning av alternativa hypoteser på det sätt som det negativa beviskravet 

förutsätter.226 En prövning som baseras på det positiva beviskravet grundas huvudsakligen på 

de så kallade huvudbevisen i målen – d.v.s. de bevis som verkar för åtalet – respektive på vad 

som kallas ”ordinär motbevisning”.227 Med ”ordinär motbevisning” avses bevis och hjälpfakta 

som försvagar den bevisning som framförs från åklagarhåll. Detta ska skiljas från så kallad 

motsatsbevisning, vilket är ett begrepp närmare kopplat till det negativa beviskravet och som 

syftar på bevis som utesluter gärningspåståendet i åtminstone någon del om de är tillräckligt 

starka.228 Motsatsbevisning är alltså bevisomständigheter som stödjer ett annat, alternativt 

tema.229  

Sammanfattningsvis utgör alltså det positiva beviskravet en spärr mot att fällande domar 

baseras på alltför svag bevisning. Detta är av vikt bl.a. i de situationer där den alternativa 

hypotesen visserligen är vag men ändå inte har kunnat elimineras och den tilltalades utsaga 

visserligen inte har något stöd i processmaterialet men ändå inte är orimlig i sig och inte kan 

bemötas med något annat än indirekt bevisning från åklagarens sida.230  

4.3 Det negativa beviskravet 

4.3.1 Allmänt 

Det så kallade negativa beviskravet syftar till att alternativa hypoteser uppställs, prövas och 

eventuellt elimineras. I brottmålsprocessen kan en alternativhypotes definieras som en hypotes 

som skiljer sig från den som åklagaren anger i gärningspåståendet.231 Beteckningen 

”alternativhypotes” kan användas oavsett om förklaringen framförs från försvararhåll eller ex 

officio av rätten.232 Av bestämmelsen i RB 30:3, som anger att domen i brottmål inte får avse 

något annat än vad som framgår av åklagarens gärningsbeskrivning, följer att 

alternativhypoteser endast kan uppställas till förmån för den tilltalade. Att eliminera alternativa 

                                                           
226 Diesen, 2015, s. 228.  
227 Diesen, a.a., s. 230.  
228 Ekelöf m.fl., s. 24 samt Diesen, 2015, s. 250.  
229 Diesen, 2015, s. 268.  
230 Diesen, a.a., s. 264.  
231 Diesen, a.a., s. 243.  
232 Diesen, a.a., s. 245.  
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hypoteser innebär inte att man kan bedöma säkerheten i själva huvudhypotesen, utan bara att 

denna prövas indirekt genom en granskning av om alternativhypoteserna kan förkastas eller 

inte.233 

 För att en alternativhypotes ska vara till förmån för den tilltalade krävs inte nödvändigtvis att 

den går ut på att hen är fullständigt oskyldig, utan det kan även röra sig om att hen begått ett 

annat brott som inte omfattas av gärningsbeskrivningen.234 Vare sig alternativhypotesen 

framförs från försvararhåll eller från rättens sida ska prövningen ske genom att fakta i målet 

”på försök” förs till den eller de alternativa förklaringarna, för att kontrollera om fakta även kan 

hänföras till alternativhypotesen och inte bara till åklagarens gärningspåstående. 

Alternativhypotesprövningens syfte är alltså att kontrollera huruvida processmaterialet låter sig 

förklaras på ett annat sätt än det som framgår av gärningsbeskrivningen.235 Enligt Lambertz 

beror rättens skyldighet att på eget initiativ pröva friande förklaringar i hög grad av åklagarens 

bevisning för den tilltalades skuld – om denna är mycket stark finns det helt enkelt inget rimligt 

alternativ att pröva. Även motsatsen gäller enligt honom; om åklagarens bevisning är svag eller 

innehåller luckor som i sig gör tvivlet rimligt behöver alternativhypotesen inte prövas 

närmare.236 Med andra ord kan man alltså säga att i de fall då det positiva beviskravet inte är 

uppfyllt behöver prövningen inte fortskrida till det negativa beviskravet. Att en 

alternativhypotes kan uteslutas medför inte i sig att huvudhypotesen – åklagarens 

gärningspåstående – verifieras utan endast ett konstaterande att man kunnat utesluta 

konkurrerande hypoteser, d.v.s. att dessa kunnat falsifieras.237 

Ett argument som inte sällan lyfts fram mot att lägga betoningen på just hypotesprövningen, 

d.v.s. det negativa beviskravet, är att ett fokus på prövningen av alternativhypoteser riskerar att 

leda till att prövningen av huvudhypotesen – åklagarens gärningspåstående – åsidosätts. Nordh 

motiverar sin grundläggande skepsis mot en hypotesprövningsbaserad bedömning med att 

prövningen i stället bör vara inriktad på huruvida åklagarens gärningspåstående kan verifieras. 

Risken med att i stället basera bevisprövningen på en falsifiering av åklagarens 

gärningspåstående, genom alternativa hypoteser, skulle då exempelvis vara att ett rättsintyg 

som varken stödjer eller talar mot målsägandens utsaga av domstolarna skulle anses underbygga 

målsägandeutsagan. Däremot, menar Nordh, kan det finnas situationer där verifiering av det 

                                                           
233 Diesen, a.a., s. 264.  
234 Ekelöf m.fl., 2009, s. 152 och Diesen, a.a., s. 245.  
235 Diesen, a.a., s. 246 f.  
236 Lambertz, 2009, s. 8.  
237 Diesen, Christian, Utom rimligt tvivel – om beviskrav och bevisvärdering i brottmål, Juridisk Tidskrift nr 2 

1996/97, s. 525-535, s. 533.  
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händelseförlopp som åklagaren gör gällande är i princip omöjlig och där prövningen därför av 

nödvändighet måste inriktas på elimineringen av alternativa förklaringar. Ett exempel på detta 

anges vara bedömningen i uppsåtsfrågan, framför allt gällande den eventuella förekomsten av 

likgiltighetsuppsåt.238  

Schelin delar i viss mån denna försiktighet när det gäller att basera prövningen på en eliminering 

av alternativa hypoteser. Bland de problem som ett sådant tillvägagångssätt kan vara behäftat 

med lyfter hon fram dels att det kan finnas svårigheter att avgöra vilka hypoteser som är 

relevanta för prövningen i en specifik situation, dels risken att hypoteser som avviker från 

huvudhypotesen inte tas i tillräckligt beaktande och att bedömaren därför riskerar att 

huvudsakligen uppställa sådana alternativa förklaringar som bygger på lättillgänglig 

information. Schelin menar dock att det trots denna kritik inte finns någon tvekan om att 

hypotesprövning utgör en del av bevisprövningen.239  

Även Fitger m.fl. hänvisar just till svårigheten att kunna precisera samtliga alternativhypoteser 

som kan vara relevanta i ett visst fall. Kritik framförs även mot risken att elimineringen av de 

alternativa förklaringarna mer eller mindre kan bestå av en hänvisning till att det finns bevisning 

till stöd för den huvudhypotes som framförs av åklagaren, d.v.s. en typ av cirkelresonemang. 

En tredje punkt i kritiken är risken för att den sammanvägda osäkerheten, som elimineringen 

av de olika alternativhypoteserna lämnar, inte beaktas i tillräckligt stor utsträckning. Denna 

skepsis handlar dock huvudsakligen om den s.k. hypotesmetoden och inte mot att en friande 

dom skulle kunna grundas på ”hållbara alternativ” till gärningspåståendet, d.v.s. en 

undersökning av alternativa hypoteser, så länge inte detta sker på bekostnad av en prövning av 

själva gärningspåståendet.240 

4.3.2 Vad krävs av en friande alternativhypotes?  

4.3.2.1 Förankring i processmaterialet 

Diesen uppställer ett flertal krav som han anser måste vara för handen för att en 

alternativhypotes ska kunna leda till att åtalet ogillas. För det första måste det enligt honom röra 

sig om en rimlig förklaring. Med detta avses att den ska vara förenlig med åtminstone vissa 

delar av processmaterialet (fakta i målet). Det ska alltså inte röra sig om rena spekulationer. 

Inte heller ska det handla om att förutsätta förekomsten av alternativa bevisfakta, d.v.s. 

                                                           
238 Nordh, 2011, s. 39 f. 
239 Schelin, 2007, s. 66.  
240 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (nov. 2015, Zeteo), kommentaren till RB 35:1, underrubriken ”Allmänt om 

bevisvärdering”. 



  

40 

 

spekulationer om bevis som rent faktiskt inte finns, utan alternativhypotesen ska formuleras 

som ett bevistema. Detta tema ska dessutom vara juridiskt relevant för bedömningen av 

målet.241 Tvivlet ska alltså kunna motiveras logiskt (vara rationellt) och underbyggas av fakta i 

målet (vara konkret) för att det ska kunna sägas vara rimligt.242 Dessa krav benämns i vissa 

sammanhang som en ”falsk bevisbörda” vilken åvilar den tilltalade. Enligt Diesen rör det sig 

dock snarare om att hitta de sakomständigheter i processmaterialet som ger någon typ av stöd 

för alternativhypotesen.243 Prövningen av alternativhypotesen sker då genom att rätten försöker 

knyta fakta i målet till en annan erfarenhetssats än den som framgår av åklagarens 

gärningsbeskrivning.244 Förfarandet kan också beskrivas som en undersökning av om det finns 

någon pusselbit i processmaterialet som inte passar in i det pussel som åklagaren lägger inom 

ramen för sin gärningsbeskrivning.245 Även om tvivlet ska kunna konkretiseras står det enligt 

Diesen inte därmed klart att det måste komma till uttryck i domskälen.246 Enligt Schelin (som 

tycks ansluta sig till Diesens ståndpunkt angående alternativhypotesens förankring i 

processmaterialet) måste rätten, för att det ska vara möjligt att komma fram till en fällande dom, 

kunna konstatera att det inte finns konkreta omständigheter i processmaterialet som kan 

hänföras till friande alternativa förklaringar. 247  

Trots en viss allmän skepsis mot att lägga alltför stor tonvikt på prövningen och den eventuella 

elimineringen av alternativa hypoteser talar Fitger m.fl. om möjligheten att pröva åklagarens 

gärningspåstående i förhållande till ”hållbara alternativ”.248 Detta uttryckssätt får anses antyda 

en viss grad av kvalificering angående vilka alternativhypoteser som bör leda till att åtalet 

ogillas, även om författarna inte går närmare in på vad som gör ett alternativ ”hållbart”.  

Ekelöf m.fl. är däremot kritiska till Diesens åsikt att tvivlet i fråga måste vara av en viss art 

(rationellt och konkret) för att kunna leda till att åtalet ogillas och menar att det räcker med en 

abstrakt möjlighet att den tilltalade inte har begått den aktuella gärningen. Finns det en tänkbar 

förklaring som skapar rimligt och beaktansvärt tvivel ska domen bli friande.249 Här ser vi alltså 

                                                           
241 Diesen, 2015, s. 246. 
242 Diesen, 2011, s. 155.  
243 Diesen, 2015, s. 269.  
244 Diesen, a.a., s. 247.  
245 Diesen, a.a., s. 249.  
246 Diesen, a.a., s. 133.  
247 Schelin, 2007, s. 60.  
248 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (nov. 2015, Zeteo), kommentaren till RB 35:1, underrubriken ”Allmänt om 

bevisvärdering”.  
249 Ekelöf m.fl., 2009, s. 153. Ekelöf tycks dock ge uttryck för en avvikande uppfattning på annat håll: ”Jag anser 

emellertid att om man ej undersökt vad som talar för de olika alternativhypoteserna, så skall dessa inte beaktas i 

processen.” (Ekelöf, Per Olof, Bevisvärdemodellen kontra bevistemamodellen, Svensk Juristtidning 1989, s. 26-

38, s. 38 fotnot 17). 
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återigen ”tänkbar” som beskrivning av vad som krävs av den alternativa förklaringen, precis 

som hos författarna till JK-rapporten Felaktigt dömda. De sistnämnda menar att det skulle vara 

förknippat med en försvagning av beviskravet att uppställa någon typ av krav för att en 

alternativhypotes ska kunna leda till en friande dom.250 

Även Lambertz är skeptisk till att det skulle krävas förankring i processmaterialet för att 

alternativhypotesen skulle leda till en friande dom. Som ett exempel på en situation där en 

friande alternativhypotes måste beaktas lyfter han fram situationen att det i ett mål angående 

våld mot tjänsteman å ena sidan finns samstämmiga uppgifter från två eller fler poliser om våld 

utövat av den tilltalade och å andra sidan ett entydigt förnekande från den tilltalades sida. Han 

menar att det i den situationen skulle innebära en omfördelning av bevisbördan om man från 

rättens sida krävde en förankring i fakta i målet för att kunna komma fram till antagandet att 

poliserna inte talar sanning.251    

I detta sammanhang ska även Mikael Mellqvists resonemang kring vad han kallar målspecifika 

trovärdighetsbedömningar tas upp. Trovärdighetsbedömningar får visserligen säga vara en 

fråga som är relaterad till bevisvärderingen, vilket inte är vad denna uppsats behandlar, men av 

hans inställning i denna fråga kan också hans åsikt när det gäller alternativhypotesens eventuella 

förankring i processmaterialet utläsas. Med ”målspecifik trovärdighetsbedömning” åsyftar 

Mellqvist en bedömning av hur förhörspersonen förhåller sig till det aktuella målet. En 

målsägande som för skadeståndstalan eller biträder åtalet har enligt honom direkta 

partsintressen i målet, precis som den tilltalade. Den lägre målspecifika trovärdigheten följer 

dessutom redan av att hen inte talar under sanningsplikt. Detta är fallet även då målsäganden 

inte biträder åtalet eller för skadeståndstalan, även om trovärdighetssänkningen i det fallet 

möjligen är mindre.252 Vad är då kopplingen mellan detta och Mellqvists syn på 

alternativhypoteser, som den får utläsas utifrån dessa resonemang? Svaret på denna fråga är att 

redan målsägandens processuella roll enligt Mellqvist påverkar bedömningen – den sänkta 

trovärdigheten är inte beroende av om hen visat sig ha några (exempelvis) ekonomiska intressen 

av att få till stånd en felaktigt fällande dom genom en icke sanningsenlig utsaga. Av detta följer 

att skälen för att bedöma målsägandeutsagan med skepsis enligt Mellqvist inte behöver 

förankras i processmaterialet, utan dessa följer redan av målsägandens roll. Just 

                                                           
250 Axberger m.fl., 2006/07, s. 988. 
251 Lambertz, Göran, 2010, s. 190. Se även s. 189 i samma artikel, där vissa av grunderna för denna bedömning 

(att polisen ibland använder övervåld och att kolleger ibland pratar ihop sig) tycks formuleras som allmänna 

erfarenhetssatser. 
252 Mellqvist, 2010, s. 289.  
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skadeståndsintresset är ju en av de alternativhypoteser som ofta lyfts fram och av Mellqvists 

resonemang i trovärdighetsfrågan följer att det enligt honom inte krävs något (ens svagt) stöd 

för att detta ska påverka bedömningen. Klart är i vilket fall att alternativhypotesen 

”målsäganden motiverad av möjligheten till skadestånd” utifrån Mellqvists perspektiv är en 

faktor i bedömningen oavsett om stöd för hypotesen finns i processmaterialet eller inte. Detta 

motsägs dock i viss mån senare i samma artikel, när Mellqvist talar om omständigheter som 

”kan ge anledning till tvivel om utsagans riktighet”, vilket måste tolkas som ett krav på stöd för 

sådant tvivel, även om ”kan ge anledning” måste sägas vara ett lågt ställt krav.253  

En liknande ambivalens kan skönjas hos författarna till rapporten Felaktigt dömda. Å ena sidan 

anger författarna (i en svarsartikel som publicerades i samband med den debatt som följde på 

rapportens offentliggörande), som tidigare nämnts, att det skulle innebära en försvagning av 

beviskravet att uppställa krav på hur en alternativhypotes ska vara beskaffad för att leda till en 

friande dom.254 Å andra sidan sägs i själva rapporten att formuleringen av beviskravet (”ställt 

utom rimligt tvivel”) leder till att prövningen ska ”klarlägga risken för fel i just den enskilda 

bevissituation som ska bedömas” (min kursivering).255 Detta uttalande måste tolkas som att 

rapportförfattarna är av åsikten att det ska röra sig om en individualiserad bedömning baserad 

på omständigheterna i just det specifika fallet. Dessa två ståndpunkter är svåra att förena med 

varandra – å ena sidan får rätten inte ställa krav på att en alternativ version av händelseförloppet 

ska ha någon typ av förankring i processmaterialet (vilket ju är just omständigheterna i målet), 

å andra sidan ska bedömningen vara individualiserad, vilket med nödvändighet förutsätter att 

det inte ska handla om typiserade utgångspunkter av typen ”det kan aldrig uteslutas att 

målsäganden kommer med falska anklagelser för skadeståndets skull”.  

4.3.2.2 Alternativhypotesens styrka 

Enligt Diesen är de krav som bör ställas på den friande alternativhypotesen betydligt lägre än 

de som gäller för att åklagarens gärningspåstående ska anses vara bevisat. Det behöver inte röra 

sig om bevis för den alternativa förklaringen men det ska åtminstone handla om ”konkreta 

uppslagsändar”.256 Det räcker nämligen att det finns ”någon bevisomständighet med något 

bevisvärde i något rekvisit” (min kursivering) som talar i alternativhypotesens riktning för att 

åtalet ska ogillas.257  

                                                           
253 Mellqvist, a.a., s. 289.  
254 Axberger m.fl., 2006/07, s. 988.  
255 Felaktigt dömda, s. 41. 
256 Diesen, 2015, s. 259.  
257 Diesen, 2011, s. 157.  
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Schelin å sin sida framhåller att de krav som kan ställas på motbevisningen (exempelvis den 

utsaga som utgör grunden för en friande alternativhypotes) är högre ju starkare 

huvudbevisningen är.258 När det gäller situationen att den enda utsaga som finns tillgänglig är 

den tilltalades kan det därmed förekomma skillnader i vilka krav som ställs på motbevisningen 

(stödet för den friande alternativhypotesen) beroende på detta. Om huvudbevisningen nätt och 

jämnt räcker för att beviskravet ska anses vara uppfyllt är det tillräckligt att det inte kan uteslutas 

att den tilltalades utsaga är sann för att åtalet ska ogillas. Om det däremot finns ett 

bevisövervärde – d.v.s. att huvudbevisningen överstiger beviskravet – krävs betydligt mer av 

den tilltalades uppgifter.259 Trots att Schelin själv endast tar upp denna skillnad när det gäller 

de mål där den tilltalades uppgifter utgör den enda tillgängliga utsagan bör denna regel för 

bedömningen kunna tillämpas även mer generellt, vilket kommer att behandlas nedan i den 

diskuterande delen av uppsatsen. 

Schelin menar att även en motsägelsefull utsaga från den tilltalade, vilken i sig ger upphov till 

tvivel, måste beaktas om inte huvudbevisningen är helt övertygande. Det räcker inte heller att 

hens uppgifter vederläggs i viss mån, utan för att de ska anses motbevisade krävs att den 

bevisning varigenom de vederläggs har ”tillräcklig styrka” (RH 2002:55).260 

4.3.2.3 Självmant framförda alternativhypoteser respektive ex officio-hypoteser 

När det gäller vilka krav som kan uppställas på en alternativ förklaring skiljer Diesen mellan 

sådana alternativa förklaringar som framförs av den tilltalade respektive sådana som lyfts fram 

ex officio av rätten. Medan den alternativa förklaringen i det första fallet måste elimineras för 

att åtalet ska kunna bifallas gäller enligt honom inte per automatik samma sak för ex officio-

alternativen. I det fallet måste rätten även beakta eventuella anledningar till att förklaringen 

faktiskt inte har framförts av den tilltalade. Diskrepansen mellan den tilltalades version (eller 

hens brist på friande förklaringar) och den som rätten uppställer ex officio måste kunna 

förklaras. Om detta inte låter sig göra, menar Diesen, kan ex officio-hypotesen inte vara rimlig. 

Däremot stärks det friande alternativ som rätten lyft fram ex officio om det går att finna en 

möjlig förklaring till varför denna inte framställts från den tilltalade.261 Detta stöds av NJA 1980 

s. 725, där HD framförde en möjlig förklaring till att den tilltalade inte själv lyft fram den 

alternativa förklaring på vilken rätten sedan baserade sitt ogillande av åtalet.  

                                                           
258 Schelin, 2007, s. 90. 
259 Schelin, a.a., s. 91.  
260 Schelin, a.a., s. 94 f.  
261 Diesen, 2015, s. 268. Som påpekas av Diesen m.fl., 2000, s. 78, förs dock ingen sådan förklaring fram i NJA 

1990 s. 555 när HD friar med hänvisning till en alternativhypotes som förts fram ex officio.  
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Ett liknande resonemang förs av Bolding. Eftersom även den tilltalades tystnad ska betraktas 

som en kunskapskälla bör rätten fråga sig varför den tilltalade inte åberopat eller ens nämnt en 

hypotes som vore till fördel för denne. Detta gäller framför allt om hen i övrigt tycks angelägen 

om att tillvarata sina intressen. Däremot bör det faktum att hypotesen inte framförts från den 

tilltalades sida bör tillskrivas mindre betydelse om hen verkar likgiltig inför en fällande dom 

eller till och med tar på sig brottet.262  

4.3.2.4 Domarens intuition som grund för rimligt tvivel 

Enligt Diesen ska det ”rimliga tvivlet” som sagt eftersökas inom ramen för det processmaterial 

som krävs för att utredningskravet ska vara uppfyllt. Konsekvensen av motsatt förhållande, 

d.v.s. att även ”spekulativt tvivel” som ligger utanför detta material får beaktas, skulle enligt 

Diesen bli att det uppställs ett för högt krav med innebörden att allt rimligt tvivel ska elimineras. 

Att grunda domen på sådant spekulativt tvivel skulle i sin tur leda till att magkänslan och 

intuitionen fick fritt spelrum. Det intuitiva tvivlets enda roll bör i stället vara att uppmana 

bedömaren till en skeptisk prövning men ”det rimliga tvivlet återfinns i processmaterialet och 

inte i bedömarens hjärta” och ska kunna konkretiseras och förklaras för en utomstående 

person.263 Påståenden om vilka motiv som skulle kunna ligga bakom en falsk anklagelse från 

målsägandens sida bör då inte anses tala för att brott inte har begåtts, utan motiverar endast att 

det sker en djupgående utredning.264 Även Träskman är av uppfattningen att bedömningen av 

om det finns något beaktansvärt tvivel om den tilltalades skuld måste vara en slutsats baserad 

på empiriska fakta i processmaterialet.265 

Bolding menar att även om intuitionens betydelse för bedömningen inte kan förnekas, bör 

prövningen av det kunskapsmaterial (de bevisfakta) som finns ske genom medvetna 

tankeoperationer.266 Den intuition som tillämpas får inte vara av ett sådant slag att den saknar 

kontakt med den verklighet som vi har erfarenhet av, utan det måste finnas något slags koppling 

till rationella argument.267 Att bevisvärderingen är fri innebär inte att domaren, i strid med en 

”fullt tydlig erfarenhetssats” får finna en omständighet vara sannolik när erfarenhetssatsen säger 

att så inte är fallet.268 Han menar också att domaren i sökandet efter alternativa förklaringar 

                                                           
262 Bolding, 1953, s. 336 f.  
263 Diesen, 2011, s. 150.  
264 Diesen, a.a., s. 278.  
265 Träskman, 2008, s. 505.  
266 Bolding, 1953, s. 306.  
267 Bolding, a.a., s. 310.  
268 Bolding, a.a., s. 321.  
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måste utsätta både sin övertygelse och sitt tvivel för en kritisk analys.269 Dessa uttalanden får 

tolkas som att prövningen generellt, och därmed undersökningen av möjliga alternativa 

förklaringar, måste ske på så rationell grund som möjligt och inte baseras på rena spekulationer. 

Mot bakgrund av Fitgers m.fl. påpekande att domarens övertygelse inte får baseras på personligt 

tyckande får förmodas att det även från detta håll uppställs någon typ av krav på att en friande 

förklaring ska kunna motiveras med annat än domarens intuition, d.v.s. att det måste finnas 

sakliga grunder för bedömningen.270  

Som nämndes ovan pekar Lambertz även på risken för att domarens personliga övertygelse om 

(i det här fallet) den tilltalades oskuld kan leda till rättstrygghetsförluster. Att ogilla ett åtal där 

bevisningen ”tydligt” räcker för en fällande dom anses mot bakgrund av detta inte vara 

godtagbart. Även om det är ofrånkomligt att bedömningen i viss mån blir subjektiv bör domaren 

så gott det går ha som mål att lyfta fram de omständigheter som är relevanta objektivt sett. En 

övertygelse bör därför i princip kunna motiveras utifrån relevanta omständigheter för att det ska 

vara acceptabelt att den påverkar domen.271 Enligt Lambertz är det i princip irrelevant vilket 

tvivel domaren personligen hyser om detta tvivel inte är baserat på bevisningen.272 Detta tyder 

alltså på en skeptisk inställning till att använda intuitionen som utslagsgivande 

bedömningsgrund.  

Även Lindell är kritisk till att ”blotta aningar” som saknar förankring i omständigheterna i målet 

skulle få påverka bedömningen.273 Detta får naturligtvis till följd att även Lindell måste anses 

uppställa ett krav att alternativhypotes måste ha någon typ av stöd för att kunna leda till att 

åtalet ogillas. 

Mellqvist menar att det är ”aningen förrädiskt” att, som Diesen gör, uppställa de tidigare 

nämnda kraven att tvivlet ska vara rationellt och konkret. Detta riskerar enligt Mellqvist att leda 

till ett synsätt där det inte bara läggs en börda på den tilltalade att skapa sådant tvivel hos rätten, 

utan även att det uppställs krav på att tvivlet ska vara av en viss kvalificerad natur. Problemet 

skulle då bli att domstolen måste motivera en friande dom med hänvisning till rationella och 

konkreta skäl, vilket enligt Mellqvist endast gäller för det fall att domen är fällande. Denna 

skepsis mot att uppställa krav på att en friande alternativ förklaring i någon mån ska kunna 

                                                           
269 Bolding, 1982, s. 14. 
270 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (nov. 2015, Zeteo), kommentaren till RB 35:1, underrubriken ”Allmänt om 

bevisvärdering” 
271 Lambertz, 2009, s. 8 f.  
272 Lambertz, 2010, s. 184. 
273 Lindell, 1987, s. 357.  
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motiveras rationellt tycks hänga samman med uppfattningen att även känslogrundat tvivel från 

domarens sida medför en plikt att ogilla åtalet.274 Det kan noteras att Mellqvists åsikt i denna 

fråga förefaller vara av relativt sent datum. Endast två år innan den nyss refererade artikeln 

publicerades gav han uttryck för en mer tveksam hållning, där han (precis som senare) menade 

att övertygelse visserligen inte räcker för en fällande dom medan han då förhöll sig öppen till 

frågan huruvida en ”allmän känsla” hos domaren däremot är tillräcklig för en friande dom.275  

Som antyddes ovan anser även författarna till JK-rapporten Felaktigt dömda anser att det är 

tillräckligt att fakta i målet inte utesluter det som ligger till grund för tvivlet. I likhet med 

Mellqvist anser de att tvivlet mycket väl kan vara baserat på domarens känsla och inte 

nödvändigtvis på konkreta omständigheter.276  

4.3.2.5 Osannolika alternativhypoteser 

När det gäller hur rätten ska behandla alternativhypoteser som förefaller osannolika tycks 

Lambertz inta en skeptisk attityd. Med hänvisning till Gregows definition av beviskravet, d.v.s. 

att det ”praktiskt sett skall framstå som uteslutet att den åtalade är oskyldig” menar han att 

ytterst osannolika förklaringar vanligtvis kan avfärdas om de inte har något stöd. Ifall 

förklaringen däremot ter sig fullt möjlig (min kursivering) måste den prövas innan den 

eventuellt kan avfärdas. I denna sista del hänvisar Lambertz till HD:s uttalande i NJA 1990 s. 

210 (angående nödvärn och nödvärnsexcess) där HD lade den tilltalades version till grund för 

sin bedömning utifrån slutsatsen att det kunde ha gått till som den tilltalade berättat. Detta 

uttryck, anser Lambertz, motsvarar ungefär att den alternativa förklaringen är ”fullt tänkbar” 

eller ”inte otänkbar”.277 För att en alternativhypotes ska prövas måste den enligt Lambertz vara 

såväl fullt tänkbar som praktiskt fullt möjlig.278  

Även Schelin menar att uppgifter från den tilltalade som helt saknar substans eller är helt 

osannolika kan avfärdas utan prövning. De måste ha ”någon rimlig verklighetsförankring”, 

menar hon, och hänvisar till RH 14:85, där den tilltalade ansågs vara tvungen att framföra någon 

omständighet till stöd för påståendet att hans bil endast stått parkerad för på- eller avlastning, 

vilket var en av de få situationer där den aktuella uppställningen av bilen skulle ha varit tillåten. 

Detta innebär inte att huvudbevisningen ökar i värde genom att en orimlig eller osannolik utsaga 

från den tilltalades sida sänker hens trovärdighet. Den omständigheten beaktas endast när det 

                                                           
274 Mellqvist, 2013, s. 758 f.  
275 Mellqvist, 2010, s. 268 (se särskilt fotnot 13).  
276 Axberger m.fl., 2006/07, s. 988.  
277 Lambertz, 2009, s. 4.  
278 Lambertz, a.a., s. 13.  
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gäller bedömningen av just personens egen utsaga och bedömningen av de alternativhypoteser 

som denna kan ge uttryck för. På motsvarande sätt som Lambertz och de andra medarbetarna 

bakom rapporten Rättssäkerheten i brottmål gör en åtskillnad mellan ”tänkbar” och ”fullt 

tänkbar” (där det sistnämnda, men inte det förstnämnda, alternativet är tillräckligt för att en 

alternativhypotes ska beaktas) skiljer Schelin mellan å ena sidan situationen att den tilltalades 

uppgifter är ”helt osannolika” och å andra sidan att hens uppgifter enbart är ”osannolika”. 

Medan rätten i det första fallet som sagt kan avfärda förklaringen måste den i det andra fallet 

kunna konstatera att uppgifterna har motbevisats av åklagaren för att resultatet ska kunna bli en 

fällande dom.  Hon hänvisar i detta sammanhang till NJA 1990 s. 370, där den tilltalades 

uppgifter inte kunde anses vederlagda i några relevanta avseenden, även om de ”varken 

framstod som övertygande eller särskilt sannolika”. Det bör tilläggas att hennes uttalanden i 

denna fråga endast gäller de fall när den utsaga (och därmed de alternativhypoteser) som 

bedöms härrör från den tilltalade i ett förnekat mål.279  

Lindell menar att även om alternativa hypoteser måste läggas fram så är frågan hur rimliga 

dessa faktiskt är. Enligt Lindell innebär inte ”rimligt tvivel” att hur långsökta möjligheter som 

helst ska läggas till grund för domen, eftersom tvivlet då inte längre är rimligt. I stället måste 

man, när alternativhypoteser uppställs, granska ifall dessa leder till ”mycket ansträngda, 

konstiga och långsökta” förklaringar när hypotesen ska konkretiseras.280 Denna åsikt ligger nära 

den inställning som Diesen ger uttryck för; denne menar nämligen att rätten skapar en obalans 

i bedömningen om den nöjer sig med att uppställa alternativa förklaringar men underlåter att 

pröva rimligheten i dessa.281 Lindell m.fl. menar även att man får förmoda att bedömningen av 

alternativhypotesen sker på olika sätt beroende på dels hur rimlig den är, dels hur relevant den 

är mot bakgrund av processmaterialet som helhet.282 På annat håll ger dock Lindell uttryck för 

uppfattningen att rätten inte får uppställa krav på att ett händelseförlopp ska vara förutsägbart 

eller rimligt, utan ska begränsa sig till att undersöka om det är möjligt.283 

4.3.2.6 Stöd i allmänna erfarenhetssatser 

Lindells svar i övrigt på frågan om vad som krävs av en alternativhypotes utgör ett tredje 

alternativ i förhållande till de tidigare redovisade ståndpunkterna hos andra författare, d.v.s. 

antingen att alternativhypotesen måste vara förankrad i processmaterialet eller att inga krav 

                                                           
279 Schelin, 2007, s. 92 f.  
280 Lindell, 1992, s. 303 f.  
281 Diesen, 2015, s. 79.  
282 Lindell m.fl., s. 412, fotnot 49. 
283 Lindell, 2004, s. 433.  



  

48 

 

över huvud taget kan ställas för att den ska leda till att åtalet ogillas. Med hänvisning till HD:s 

bedömning i NJA 1990 s. 555 menar han nämligen att i de fall då det inte finns någon 

omständighet som direkt talar i alternativhypotesens riktning kan det vara tillräckligt att den 

har stöd i allmänna erfarenhetssatser.284 För att den allmänna erfarenhetssatsen ska få beaktas i 

bedömningen krävs då att den har anknytning till målet men denna anknytning måste inte vara 

till konkreta bevis i detsamma.285  

4.3.2.7 Sammanräkning av alternativhypoteser 

Ytterligare en begränsning som Diesen uppställer när det gäller vilka alternativhypoteser som 

ska kunna leda till att åtalet ogillas är att rätten, enligt hans bedömning, inte får väga samman 

inbördes oförenliga alternativhypoteser genom ett konstaterande att dessa tillsammans ger 

upphov till en alltför stor kvarvarande osäkerhet. Detta, menar han, skulle leda till att den 

tilltalade ges en alltför stor fördel i processen. I stället bör endast alternativa förklaringar som 

går att förena med varandra kumuleras. Exempelvis är det då inte möjligt att både beakta 

möjligheten att den tilltalade agerat utan erforderligt uppsåt och möjligheten att agerandet är ett 

annat – om än i sig straffbart – än det som påstås i gärningsbeskrivningen.286 Alternativa 

förklaringar som utesluter varandra måste enligt detta synsätt alltså vara tillräckligt starka på 

egen hand för att kravet på rimligt tvivel ska anses uppfyllt.287 Ekelöf m.fl. menar tvärtom att 

en av riskerna med en bedömning som i alltför hög grad fokuserar på hypotesprövningen är just 

att de brister som finns i åklagarsidans bevismaterial inte vägs samman, trots att varje 

alternativhypotes lämnar kvar ett visst mått av osäkerhet även när den huvudsakligen kan 

bortses från.288 Detta får tolkas som en skeptisk inställning till ett sådant ”förbud” mot en 

sammanvägning av inbördes oförenliga alternativhypoteser. 

Även Bolding menar att de alternativa hypoteserna ska vägas samman (kumuleras) eftersom de 

har det gemensamt att de konkurrerar med åklagarens gärningspåstående. Han varnar dock för 

att ett sådant synsätt riskerar att leda till en ”legitimation för ett okritiskt förhållningssätt till 

materialet”.289 Också Heuman menar att rätten inte enbart ska beakta om de andra 

förklaringarna kunnat uteslutas med högre eller lägre grad av säkerhet, utan att även antalet 

                                                           
284 Lindell, Bengt, Vem förde bilen? En fråga om bevisbörda och beviskrav i ett mål om rattfylleri, Juridisk 

Tidskrift nr 3 1990/91, s. 481-485, s. 484 f. 
285 Lindell m.fl., 2005, s. 412, fotnot 49.  
286 Diesen, 2015, s. 260 f.   
287 Diesen m.fl., 2000, s. 79.  
288 Ekelöf m.fl., 2009, s. 168. 
289 Bolding, 1953, s. 336, Bolding, 1983, s. 14 samt Bolding, Per Olof, Osannolikhet eller ovisshet? En fråga om 

behandlingen av alternativhypoteser vid bevisvärderingen, Svensk Juristtidning 1988, s. 606-609, s. 608 f. 
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alternativa förklaringar måste vara en del av bedömningen eftersom huvudhypotesen är mindre 

säker ju fler alternativa förklaringar som finns.290  

4.3.3 Vilka alternativhypoteser ska prövas? 

Vilka alternativhypoteser som rätten ska undersöka för att gärningspåståendet ska kunna anses 

ställt utom rimligt tvivel bör enligt Lambertz begränsas till de som är ”någorlunda 

närliggande”.291 När det gäller alternativhypoteser som kretsar kring motiv för målsäganden att 

framföra en osann eller felaktig berättelse anser Schelin att det alltid är viktigt att utreda denna 

möjlighet. Bland de alternativa hypoteser som inte sällan har prövats i mål avseende sexualbrott 

finns frågan huruvida gärningsmannen kan vara någon annan än den som pekats ut av 

målsäganden, huruvida dokumenterade skador kan ha uppkommit på ett annat sätt än genom 

sexuella övergrepp samt huruvida målsäganden haft andra motiv till anklagelsen än vad som 

framförs från åklagarhåll.292 Gregow tar upp vilka motiv till en falsk tillvitelse från 

målsägandens sida som domstolen bör ta i beaktande och nämner då personliga motsättningar 

mellan målsäganden och den tilltalade, påverkan utifrån (framför allt när det gäller barn som 

målsägande) samt möjligheten till höga skadestånd. Han tar även upp den alternativa 

förklaringen att anklagelserna kan bero på psykisk ohälsa hos målsäganden och att dessa alltså 

inte är medvetet osanna.293 Även Svensson tar upp möjligheten till skadestånd (eller i 

förlängningen brottsskadeersättning) som en faktor som kan påverka målsägandens vilja att tala 

sanning.294  

Bland de alternativhypoteser som Diesen tar upp när det gäller sexuella övergrepp mot barn 

återfinns bl.a. feltolkningar av barnets uppgifter från omgivningen sida (d.v.s. att övergrepp 

antingen inte har begåtts eller har skett på ett annat sätt än vad åklagaren gör gällande), att 

uppgifterna har sin grund i antingen påverkan från en tredje person eller i barnets fantasi samt 

slutligen att barnet för fram de aktuella uppgifterna i hämndsyfte eller för att åstadkomma 

fördelar för sig själv.295  

                                                           
290 Heuman, 1987, s. 277 f.  
291 Lambertz, 2009, s. 7.  
292 Schelin, 2007, s. 64.  
293 Gregow, 1996, s. 519.  
294 Svensson, Bo, Felaktigt dömda – några synpunkter med anledning av en rapport från JK:s 

rättssäkerhetsprojekt, Juridisk Tidskrift nr 2 2006/07, s. 375-383, s. 382.  
295 Diesen, 1999/00, s. 305.  
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Som möjliga alternativhypoteser, förutom ekonomisk vinning (se föregående del) lyfter 

Mellqvist fram andra typer av fördelar för målsäganden, t.ex. social vinning eller framgång i ett 

samtidigt pågående vårdnadsmål.296  

4.3.4 Kopplingen mellan syn på domarens övertygelse och bedömning av 

alternativhypoteser  

Som redovisats ovan är uppfattningarna delade i frågan om en av de godtagbara definitionerna 

av beviskravet är att bevisningen är ”övertygande” samt i frågan huruvida denna övertygelse 

måste vara grundad på konkreta omständigheter i målet eller om det är tillräckligt med en 

känslomässig övertygelse från domarens sida. Detta är naturligtvis nära kopplat till frågan om 

vilka krav som kan ställas på alternativhypotesen – om tvivel baserat på domarens känsla eller 

intuition är tillräckligt för att rätten ska ogilla åtalet följer av detta att inga krav på förankring i 

processmaterialet kan ställas på de alternativa förklaringarna.  

Trots att Gregow, när det gäller fällande domar, betonar vikten av att domarens övertygelse inte 

är av en subjektiv natur, utan att övertygelsen grundas på objektiva skäl (se ovan), tycks han 

inte hysa samma skepsis mot ”övertygelsebaserat” dömande när det gäller friande domar. Så 

länge det finns ”någon som helst tvekan” om den tilltalades skuld bör åtalet ogillas. Denna 

tvekan tycks inte behöva vara av något särskilt slag.297 Detta överensstämmer med den 

inställning som Mellqvist har givit uttryck för, nämligen att det endast är fällande domar som 

måste kunna motiveras med konkreta argument, medan samma krav inte kan uppställas för en 

friande dom.298 Man kan dock fråga sig om denna ”breda” syn på tvivlet som Gregow i denna 

del ger uttryck för verkligen står i överensstämmelse med den definition av beviskravet som 

han har formulerat och som fått stor spridning, nämligen att det ska vara ”praktiskt taget 

uteslutet” att den tilltalade inte har gjort sig skyldig till brott i enlighet med 

gärningsbeskrivningen. Denna formulering tycks nämligen placera ett slags ribba för att tvivlet 

ska anses vara just rimligt, vilket inte kan sägas om uttrycket ”någon som helst tvekan”. 

 

 

                                                           
296 Mellqvist, 2010, s. 289.  
297 Gregow, 1996, s. 523. 
298 Mellqvist, 2013, s. 759 (se särskilt fotnot 12). 
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5. Hur har HD hanterat frågan om alternativhypoteser i 

våldtäktsmål?  

5.1 Rättsfallsreferat och delanalys 

5.1.1 NJA 1980 s. 725 – ”samtycke har förelegat” respektive ”sexuellt umgänge har inte 

förekommit” 

I målet behandlades två olika händelseförlopp. Den ena delen rörde målsäganden Marianne N, 

som den tilltalade R.A. påstods ha våldtagit medan den andra delen rörde målsägandena U-B.J. 

och Maria N som uppgavs ha blivit våldtagna av L.L. respektive R.A. De båda tilltalade 

förnekade brott; R.A. uppgav att något sexuellt umgänge inte hade förekommit över huvud 

taget med vare sig Marianne N eller Maria N. L.L. uppgav att hans sexuella umgänge med U-

B.J. hade skett med hennes samtycke.  

Gällande åtalet avseende Marianne N konstaterade HD att det inte fanns något i hennes 

berättelse som framstod som svårförklarligt eller som gav upphov till misstanken att den inte 

avspeglade det verkliga händelseförloppet. Inte heller ansågs det ha framkommit något 

beaktansvärt skäl till att hon skulle vilja sanningslöst tillvita R.A. brottslig gärning. R.A. 

dömdes därför för våldtäkt. 

Avseende den del av målet som rörde U-B.J. och Maria N skulle båda våldtäkterna ha ägt rum 

när de alla fyra befann sig i samma säng men flickorna sade sig inte ha varit medvetna vid den 

tidpunkten om att den andra utsattes för ett övergrepp. Båda flickornas berättelser om 

händelseförloppet under kvällen avvek på vissa punkter från vad de hade uppgivit tidigare och 

var i vissa delar oklara. HD konstaterade att R.A.:s uppgift om att han inte varit intresserad av 

de närmanden som Maria N gjorde enligt honom var så osannolik att de kunde lämnas utan 

avseende. Detta innebar dock inte att målsägandens uppgifter om hans agerande utan vidare 

skulle läggas till grund för domen, utan som en tredje möjlighet måste beaktas att det kunde ha 

förekommit frivilligt sexuellt umgänge mellan Maria N och R.A., eller åtminstone att hon inte 

hade gjort ”fullt klart” för honom att hon inte önskade detta. Den ”särskilda anledningen” till 

att R.A. själv inte framfört denna förklaring skulle vara att han tidigare dömts för otukt med en 

trettonårig flicka. Vad gällde anledningen till att flickorna skulle ha kommit med falska 

anklagelser hänvisade HD till försvarets argument att U-B.J. ”bort kunna räkna med” betydande 

obehag om hon inte hade någon förklaring till varför hon varit frånvarande under natten från 

den familj där hon bodde. Anmälan gjordes tillsammans med dottern i denna familj. U-B.J. 

lämnade vid detta tillfälle endast ett fåtal uppgifter och ville vid ett senare förhör inte lämna 
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några uppgifter (och inte heller kontaktuppgifter till Maria N). Maria N:s uppgifter om sexuella 

övergrepp skulle syfta till att utgöra ett stöd för U-B.J.:s berättelse om hur hon hade tillbringat 

den aktuella natten. HD konstaterade att det visserligen inte var ett orimligt antagande att 

händelseförloppet varit det som flickorna uppgivit men att detta inte var tillräckligt för en 

fällande dom, precis som det inte heller var tillräckligt att deras uppgifter möjligen kunde anses 

förtjäna tilltro framför männens. I stället krävdes det att de tilltalades skuld kunde anses vara 

ställd utom rimligt tvivel. I detta fall ansågs det finnas betydande utrymme för sådant tvivel och 

åtalet ogillades följaktligen i denna del.  

Det kan konstateras att HD i den del av domen som fått störst spridning, d.v.s. det avsnitt i 

vilket den ogillade delen av åtalet behandlades, lyfte fram omständigheter ur processmaterialet 

till stöd för slutsatsen att det var möjligt att händelseförloppet varit det som framgick av den 

alternativhypotes som domstolen uppställde. Det kan hävdas att dessa skäl var vaga och inte 

kunde utgöra en grund för de slutsatser som rätten drog av denna. Det kan också anses att 

påståendet om att U-B.J. ”bort kunna räkna med” ett betydande obehag om hon inte kunnat 

förklara sin frånvaro inte var en omständighet som framgick ur processmaterialet, utan enbart 

ett påstående från försvarets sida.299 Faktum är ändå att dessa skäl framfördes som argument 

för bedömningen. Detta talar för att endast den teoretiska möjligheten att ex officio-hypotesen 

stämde inte hade varit tillräcklig för att åtalet skulle ogillas. Tilläggas kan även att domstolen 

tog upp vilka skäl R.A. kunde tänkas ha för att inte själv ha framfört den friande förklaringen. 

Detta föranleder slutsatsen att en alternativhypotes som uppställs av rätten måste kombineras 

med en förklaring till varför denna inte framförts av den tilltalade själv om den ska kunna leda 

till en friande dom (se ovan angående Diesens åsikt på denna punkt). 

Ett uttalande i rättsfallet som har fått stor spridning är att ”[det inte räcker] att flickornas 

berättelse må anses förtjäna tilltro framför männens” Detta kan möjligen tolkas som att HD inte 

ansåg att det positiva beviskravet var uppfyllt. Att den alternativa hypotesen kunde leda till en 

friande dom trots att förankringen i processmaterialet måste sägas ha varit svag kan därför 

förklaras med att huvudhypotesen inte styrkts, d.v.s. att det positiva beviskravet inte var 

uppfyllt. Anledningen till att åtalet ogillades var i så fall snarare att målsägandenas uppgifter 

bedömdes som alltför otillförlitliga för att kunna ställa de tilltalades skuld utom rimligt tvivel 

än att alternativhypotesen i sig ledde till den friande domen. 

                                                           
299 Sutorius & Diesen, 2014, s. 87. 
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5.1.2 NJA 1988 s. 40 – ”sexuellt umgänge har inte förekommit”  

N.K., som ägde ett gymnastikinstitut där han även bedrev massage, åtalades bl.a. för våldtäkt 

av A.G. genom att han under massagen skulle ha hållit fast henne samt med sin kropp ha hindrat 

henne från att komma loss och på detta vis tvingat henne till samlag. N.K. förnekade att han 

hade befunnit sig i det aktuella rummet tillsammans med A.G. men bemötte inte A.G.:s 

påståenden närmare. HD slog fast att såväl det faktiska handlandet som att N.K. ”haft detta klart 

för sig eller i vart fall räknat med det” måste vara ställt utom rimligt tvivel för att åtalet skulle 

kunna bifallas. Mot bakgrund av innehållet i A.G.:s utsaga samt det sätt på vilken den framförts 

ansågs inte föreligga tvivel om att samlag förekommit. Hennes uppgifter lades alltså till grund 

för en fällande dom. 

Här kan det konstateras att den enda alternativhypotes som togs upp i HD:s domskäl var den 

som får anses framgå av den tilltalades uppgifter, d.v.s. att inget sexuellt umgänge förekommit 

mellan honom och målsäganden över huvud taget. I detta fall skedde ingen bedömning av vilka 

skäl målsäganden skulle ha att uppge osanna uppgifter angående den tilltalade. Inte heller 

framfördes från rättens sida någon hypotes om att sexuellt umgänge förekommit med samtycke. 

Förklaringen till detta får troligen sökas dels i att målsäganden inte ansågs ha någon anledning 

(vare sig stark eller svag) till falsk tillvitelse såvitt framgick av vad som införts i målet, dels i 

att det till skillnad från i NJA 1980 s. 725 inte fanns någon ”särskild anledning” för den tilltalade 

att inte uppge att det rört sig om ett frivilligt samlag om så hade varit fallet.  

5.1.3 NJA 1991 s. 83 – ”anledning att falskeligen tillvita brott” 

Målsäganden H.H. och den tilltalade R.H. var gifta när R.H. enligt åtalet (bl.a.) våldtog H.H. 

vid ett flertal tillfällen. R.H. själv uppgav i tingsrätten att deras sexuella samvaro ”fungerade 

perfekt”, vilket får tolkas som att allt sexuellt umgänge mellan makarna skett med bådas 

samtycke. HD konstaterade inledningsvis att det faktum att det, som ofta i denna typ av brott, 

inte fanns någon direkt vittnesbevisning eller någon teknisk bevisning inte hindrade att brottet 

kunde anses vara ställt utom rimligt tvivel. H.H. ansågs inte ha någon beaktansvärd anledning 

att sanningslöst vilja tillvita R.H. de brott som gjordes gällande och hennes utsaga bedömdes 

som trovärdig. Det ansågs därför ställt utom rimligt tvivel att R.H. gjort sig skyldig till (bl.a.) 

våldtäkt, om än inte i den omfattning som uppgivits. 

Det kan noteras att uttrycket ”beaktansvärd anledning” användes även i detta fall när HD 

avfärdade alternativhypotesen ”anledning att beljuga”, precis som i NJA 1980 s. 725 
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5.1.4 NJA 1992 s. 446 – ”annan skadeorsak”, ”annan gärningsman” m.m. 

H.E. åtalades för (bl.a.) grov våldtäkt av sin dotter C. HD bedömde C:s utsaga som trovärdig 

och pekade på att den var sammanhängande, detaljerad och lång. I målet prövades ett flertal 

alternativhypoteser. För det första behandlade HD frågan om de skador som vid 

läkarundersökning observerats vid slid- respektive analöppningen kunde ha orsakats på något 

annat sätt än genom sexuellt umgänge. Den sakkunnige överläkaren uppgav att skadorna 

möjligen kunde ha orsakats genom mycket kraftig förstoppning men enligt HD:s bedömning 

fanns det inget stöd för att det var skadeorsaken i detta fall. För det andra uppställde HD frågan 

vem, förutom H.E., som möjligen kunde ha orsakat skadorna. En av de psykologiskt sakkunniga 

som anlitats i målet hänvisade till möjligheten att de kunde härröra från sexuellt umgänge med 

en pojkvän. Detta ansågs dock motsägas av bevisningen i målet, eftersom C enligt de vittnesmål 

som förekom under huvudförhandlingen inte hade visat något intresse för pojkar. En annan 

möjlighet var att skadorna orsakats i samband med en våldtäkt begången av okända 

gärningsmän som C berättat om tidigare för några väninnor. Vid samtliga förhör uppgav dock 

C att denna historia hade varit påhittad. En av de sakkunniga ansåg dock att det inte torde röra 

sig om rent fabulerande. HD däremot gjorde bedömningen att det av ett flertal skäl kunde starkt 

ifrågasättas att denna våldtäkt ägt rum. För det tredje bedömde HD att ingen av de teorier som 

den psykologiskt sakkunnige framfört som förklaring till varför C skulle rikta falska anklagelser 

mot sin far var beaktansvärd. Sammanfattningsvis konstaterade HD att rimligt tvivel kunde 

anses föreligga avseende omfattningen av de övergrepp som förekommit men inte angående 

själva omständigheten att övergrepp förekommit i viss omfattning.300  

Att HD avfärdade de av den sakkunnige framförda teorierna kring varför C skulle ha lämnat 

falska uppgifter med hänvisning till att dessa förklaringar inte var ”beaktansvärda” måste anses 

innebära att även alternativhypoteser som framför av en sakkunnig också de måste vara 

beaktansvärda för att de ska få påverka rättens bedömning. I detta fall kan även konstatera att 

det faktiskt fanns visst stöd för två andra alternativhypoteser. Den första var som sagt att de 

skador som observerats vid analöppningen orsakats av kraftig förstoppning (och alltså inte 

genom övergrepp) och den andra att våldtäkten hade begåtts av andra gärningsmän. Avseende 

att skadorna uppstått på grund av förstoppning hade målsäganden själv uppgivit att hon hade 

besvär med detta men då just till följd av övergreppen. När det gällde möjligheten att våldtäkten 

begåtts av andra våldtäktsmän var det en historia som målsäganden själv i ett tidigare stadium 

hade förmedlat till några vänner. Det kan alltså konstateras att HD i detta fall valde att bedöma 

                                                           
300 Ekelöf m.fl., 2009, s. 153.  
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denna berättelse som påhittad, trots att det fanns ett visst stöd i processmaterialet genom 

målsägandens tidigare berättelse. 

5.1.5 NJA 1993 s. 68 – ”annan gärningsman”, ”anledning att beljuga” m.m. 

M.R. hade enligt åklagarens gärningspåstående gjort sig skyldig till (bl.a.) grov våldtäkt 

gentemot sin styvdotter E.J. Den tilltalade förnekade att han skulle ha haft vare sig samlag eller 

annat sexuellt umgänge med E.J. På grund av psykiska besvär hördes målsäganden inte 

personligen under rättegången i de olika instanserna, bortsett från ett kortare förhör i tingsrätten. 

I stället användes de polisförhör som genomförts under förundersökningen. Hennes utsaga 

bedömdes av HD som trovärdig. Den ansågs få stöd av det medicinska sakkunnigutlåtandet 

som inhämtats, enligt vilket de (läkta) skador som E.J. hade i underlivet inte bedömdes ha 

kunnat åstadkommas genom frivilligt samlag eller av målsäganden själv eftersom detta skulle 

ha medfört en betydande smärta. HD drog därför slutsatsen att det var så osannolikt att skadorna 

orsakats på något annat sätt än genom övergrepp att denna möjlighet kunde bortses från. 

Därefter övergick rätten till frågeställningen huruvida någon annan än M.R. kunde tänkas ha 

åstadkommit skadorna. E.J. förnekade i förhören att hon haft sexuellt umgänge med någon 

annan man än M.R. Eftersom många detaljer i E.J.:s utsaga ansågs ha en stark anknytning till 

hennes hem ansåg rätten det vara i det närmaste uteslutet att de skulle ha ägt rum någon 

annanstans. Utredningen bedömdes inte tyda på att någon annan man haft tillträde till hemmet 

på ett sådant sätt att han skulle ha haft möjlighet att begå de aktuella handlingarna. Även 

alternativhypotesen ”annan gärningsman” avfärdades därför. En tredje alternativhypotes, som 

framfördes av M.R., var att E.J. genom att falskeligen anklaga honom för övergrepp försökte 

få till stånd en återförening mellan sina föräldrar. HD konstaterade dock att E.J. berättat om 

övergreppen först när hon fått veta att hennes mor och M.R. skulle skiljas. Mot bakgrund av 

detta och ”vad som i målet blivit upplyst om förhållandet mellan E.J.:s föräldrar” bedömdes 

förklaringen som icke beaktansvärd. Någon annan anledning för E.J. att rikta falska anklagelser 

mot M.R. ansågs inte heller föreligga. En fjärde alternativhypotes, som även den framfördes av 

M.R., var att E.J.:s psykologiska besvär skulle ha givit upphov till en bristande 

verklighetsuppfattning och därigenom till oriktiga anklagelser. Den överläkare och 

barnpsykiater som yttrade sig i målet ansåg dock inte att E.J. skulle vara oförmögen att skilja 

mellan fantasi och verklighet. HD drog slutsatsen att ”vad som förekommit i målet” inte gav 

anledning att ifrågasätta denna bedömning. Sammanfattningsvis ansågs inget ha framkommit i 

målet som tydde på att E.J. (medvetet eller omedvetet) lämnat falska uppgifter om övergreppen 

och hennes berättelse lades därför till grund för en fällande dom.  
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I detta fall använde HD en rad olika uttryck i samband med bedömningen av de olika 

alternativhypoteser som granskades: ”osannolikt”, ”i det närmaste uteslutet”, ”inget i 

utredningen tyder på att”, ”inte beaktansvärd”, ”vad som förekommit i målet” samt att ”inget 

har framkommit i målet” (till stöd för alternativhypotesen). Samtliga dessa uttryckssätt tycks 

förutsätta att HD uppställt någon typ av krav på de aktuella alternativhypoteserna och att detta 

krav inte ansetts uppfyllda i detta fall.  

5.1.6 NJA 1993 s. 616 – ”sexuellt umgänge har inte förekommit” resp. ”anledning att 

beljuga” m.m.  

Enligt åklagarens gärningspåstående hade den tilltalade J.S.G. gjort sig skyldig till (bl.a.) 

våldtäkt gentemot S.E., som var ett barn i hans bekantskapskrets. J.S.G. förnekade brott och 

hävdade att han aldrig gjort något sexuellt med något barn. Förhören med S.E. och S.L. (som 

var vän med S.E. och som enligt gärningspåståendet också hade utsatts för vissa övergrepp av 

J.S.G.) hade skett under förundersökningen och videoinspelningen av dessa spelades upp under 

huvudförhandlingen. Försvaret hade innan huvudförhandlingen fått möjlighet att gå igenom 

förhöret och begära komplettering men några fler förhör hade inte skett. Förhören ansågs av 

HD, inklusive av de ledamöter som var skiljaktiga på andra punkter, ha genomförts på ett 

kompetent sätt. Majoriteten (till vilken JustR Gregow får räknas i detta sammanhang eftersom 

hans skiljaktighet endast rörde brottsrubriceringen) var av uppfattningen att båda flickornas 

berättelser var att betrakta som trovärdiga och tillförlitliga. Det ansågs ”svårförklarligt” att S.E., 

som haft en god relation till J.S.G., skulle komma med de aktuella beskyllningarna mot honom 

om de inte vore sanna. Någon annan omständighet än de påstådda övergreppen som skulle ha 

kunnat försämra deras relation ansågs inte ha framkommit i målet. Visserligen hade J.S.G. haft 

ett sexuellt förhållande med S.E.:s mor men både modern och J.S.G. var av uppfattningen att 

S.E. inte känt till detta. En alternativhypotes som prövades mindre uttryckligt var att hennes 

utsaga skulle ha kunnat påverkas av föräldrarnas inflytande. Föräldrarna uppgav dock att de 

hade varit noggranna med att undvika en sådan påverkan och det fanns enligt majoriteten ”inte 

anledning att misstro” deras uppgifter.  

JustR Vängby var, till skillnad från JustR Gregow, skiljaktig även i skuldfrågan. Han framhävde 

omständigheterna kring förhören med de två flickorna, nämligen att barnen inte hade medverkat 

under domstolsförfarandet och att försvaret inte hade kunnat hålla motförhör med dem. Såväl 

deras närvaro som deras medverkan i förhör under huvudförhandlingen hade varit uteslutna 

med tanke på barnens ålder. Han ansåg dock att dessa brister på något sätt måste kompenseras 

för att en fällande dom skulle vara möjlig. Det fanns inte heller någon stödbevisning i form av 
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en läkarundersökning eller en psykologisk utredning. Mot bakgrund av detta ansåg han inte 

händelseförloppet vara ställt utom rimligt tvivel. Även om man bara kunde spekulera i varför 

S.E. möjligen skulle ha lämnat oriktiga uppgifter var det enligt Vängby inte försvarets sak att 

påvisa alternativa förklaringar, utan det var tillräckligt att sådana förklaringar inte kunde 

uteslutas.  

Här kan pekas på majoritetens användning av ordet ”svårförklarligt” för att beskriva 

alternativhypotesen att målsäganden skulle ha lämnat falska uppgifter om den tilltalades 

agerande. Motsatsvis torde detta innebära att en alternativhypotes av denna typ måste vara 

”förklarlig”. Som Schelin påpekar kan HD:s beaktande av den tidigare goda relationen mellan 

målsäganden och den tilltalade ses som ett negativt hjälpfaktum i förhållande till denna 

alternativhypotes.301 När det gällde möjligheten att målsäganden hade påverkats av sina 

föräldrar använde majoriteten som sagt uttrycket att det inte fanns ” anledning att misstro” 

föräldrarnas uppgifter. Detta tyder på att det skulle ha krävts något slags stöd för att anledning 

till misstro skulle uppstå, d.v.s. i förlängningen ett stöd för alternativhypotesen ”påverkan från 

föräldrarna”. När något sådant stöd inte fanns kunde alltså alternativhypotesen avfärdas.  

JustR Vängbys särskilda yttrande är särskilt intressant mot bakgrund mot detta, eftersom han 

uttryckligen framförde åsikten att det inte krävs något stöd – eller en förklaring – för 

alternativhypotesen ”falsk målsägandeutsaga”. Hans formulering att det inte är ”försvarets sak 

att påvisa” alternativa förklaringar får tolkas som att han ansåg att detta skulle utgöra en 

omkastning av bevisbördan och att det därför ålåg åklagaren att motbevisa denna möjliga 

förklaring. En fråga som kan ställas är om hans inställning i denna fråga är generell eller om 

den är kopplad till vad man kan kalla möjligheten att uppfylla det positiva beviskravet i ett fall 

som detta, där den huvudsakliga bevisningen utgjordes av målsägandens utsaga (med viss övrig 

bevisning bestående av kringomständigheter men utan läkarintyg el.dyl.) men där försvaret inte 

har haft fullgoda möjligheter att ifrågasätta denna. Detta kan möjligen knytas samman med 

Vängbys ståndpunkt att dessa brister i försvarets möjligheter att utsätta målsägandeutsagan för 

prövning måste kompenseras på något annat sätt för att rätten ska kunna fälla den tilltalade. Ett 

sätt att uppnå en sådan kompensation vore just att ställa högre krav för att alternativa 

förklaringar ska kunna avfärdas i de fall där uppfyllandet av det positiva beviskravet anses vila 

på en svagare grund (endast målsägandeutsaga). I diskussionsdelen nedan kommer de möjliga 

konsekvenserna av ett sådant synsätt att tas upp. Det kan dock redan här konstateras att dessa 

                                                           
301 Schelin, 2007, s. 64.  
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omständigheter inte sällan förekommer när det gäller sexualbrott mot barn, d.v.s. att dessa inte 

är närvarande under huvudförhandlingen och därför inte utsätts för direkta förhör av försvaret 

i samband med denna (RB 36:4).  

5.1.7 NJA 1994 s. 268 – ingen uttrycklig hypotesprövning 

O.S. åtalades för att, enligt åklagarens gärningspåstående, ha våldtagit den vid tillfället tvååriga 

V.S. O.S. förnekade att något som helst övergrepp skulle ha ägt rum. Bevisningen i målet 

utgjordes dels av moderns observationer av vad dottern sagt efter att denna hade tillbringat tid 

med O.S. och av hennes observationer av dotterns kropp, dels av vittnesmål från en väninna till 

modern som också hade observerat V.S.:s kropp vid detta tillfälle. HD ansåg att moderns 

uppgifter var trovärdiga och därför kunde ligga till grund för prövningen. Målsäganden hade på 

grund av sin ålder inte kunnat höras vare sig under förundersökningen eller vid 

huvudförhandlingen. HD ansåg att uppgifter och andra reaktioner från ett så ungt barn inte 

ensamma kunde läggas till grund för en fällande dom, utan att det krävdes stöd av exempelvis 

en läkarundersökning eller DNA-spår. Något sådant stöd fanns inte i detta fall. 

Sammanfattningsvis ansågs det inte ställt utom rimligt tvivel att O.S. hade agerat i enlighet med 

gärningsbeskrivningen. O.S. hade visserligen lämnat olika och motstridiga uppgifter men hans 

bristande trovärdighet ansågs inte i sig (min kursivering) tillåta slutsatsen att han handlat på det 

sätt som åklagaren gjort gällande. Med hänsyn till hur gärningsbeskrivningen var utformad 

ansågs den inte ge utrymme att döma för annat brott. 

Inte heller i detta fall skedde alltså någon uttrycklig hypotesprövning. Här rörde 

alternativhypotesen naturligtvis inte samtycke från målsägandens sida, eftersom hon var i 

tvåårsåldern när de aktuella händelserna påstods ha ägt rum, utan i det fallet måste 

alternativhypotesen som indirekt prövats av HD anses vara att något agerande i enlighet med 

gärningsbeskrivningen inte skett över huvud taget. Eftersom det enligt HD krävdes ytterligare 

bevisning för en fällande dom, med hänsyn till målsägandens mycket låga ålder, behövde någon 

uttrycklig prövning av alternativa förklaringar inte ske. Det positiva beviskravet ansågs alltså 

inte vara uppfyllt. Detta kan jämföras med domskälen i hovrätten. Hovrätten, som 

uppenbarligen ansåg att den framlagda bevisningen var tillräcklig för att åtalet skulle vara styrkt 

utom rimligt tvivel (d.v.s. att det positiva beviskravet var uppfyllt), tog upp alternativhypotesen 

att målsägandens mor skulle ha lämnat falska uppgifter i syfte att den tilltalade skulle förpliktas 

att betala skadestånd. Denna alternativhypotes avfärdades dock med hänvisning till att det inte 

framkommit något som tytt på bristande vilja eller förmåga att lämna en sanningsenlig utsaga 

och även med hänvisning till att det inte var tänkbart, mot bakgrund av de konsekvenser som 
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uppgifter om ett övergrepp skulle få för dottern i det somaliska samhället, att modern skulle ha 

lämnat falska uppgifter i vinningssyfte. 

Två saker kan noteras angående HD:s domskäl. För det första uttryckte HD på ett kategoriskt 

vis att det i ett läge som detta inte är tillräckligt för en fällande dom med yttranden och 

reaktioner som härrör från ett mycket ungt barn. Frågan kan här ställas ifall HD:s uttalande är 

att anse som en instruktion avseende bevisvärderingen (vilken principiellt ska vara fri, enligt 

RB 35:1 1 st) eller som en praktisk förklaring, i form av ett exempel, av vad som krävs för att 

beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” ska vara uppfyllt. Oavsett vilket illustrerar rättsfallet att 

gränsdragningen mellan dessa två frågor knappast låter sig göras med någon större exakthet. 

För det andra pekar rättsfallet mot att någon prövning av eventuella alternativa hypoteser inte 

är nödvändig om åklagarens bevisning i sig inte är tillräcklig för en fällande dom.  

5.1.8 NJA 1996 s. 176 – ingen uttrycklig hypotesprövning  

Målsäganden E.A. uppgav att hon blivit våldtagen av F.E.E. Såväl F.E.E. som dennes vän S.B. 

hävdade att det i stället var S.B. som hade haft samlag med E.A. och att detta varit frivilligt från 

hennes sida. I detta fall ansågs målsägandens berättelse vara svårförenlig med de utlåtanden 

från Statens kriminaltekniska laboratorium som hade avgivits i HD. Enligt dessa påträffades 

bl.a. en blandning av DNA från E.A. och S.B. på det täcke som undersökts. Mot bakgrund av 

dessa motstridigheter ogillades åtalet. 

 Här kan samma slutsats dras som av NJA 1994 s. 268: eftersom det positiva beviskravet inte 

ansågs vara uppfyllt behövde någon uttrycklig hypotesprövning inte ske. I det här fallet tycks 

bristerna i bevisningen ha bestått av motsägelserna mellan å ena sidan den berättelse som E.A. 

lämnat och å andra sidan utlåtandena från SKL. På grund av dessa kunde inte 

målsägandeutsagan läggas till grund för en fällande dom ens med stöd av vittnesmålet från den 

polis som samtalat med E.A. i samband med brottsanmälan. Det kan konstateras att HD inte 

uttryckligen prövade den alternativhypotes som F.E.E. och S.B. framförde, d.v.s. att hon haft 

frivilligt samlag med S.B. men inte över huvud taget haft något sexuellt umgänge med F.E.E. 

Detta behövdes inte heller eftersom bevisningen i sig inte ansågs vara tillräcklig.  

5.1.9 NJA 2005 s. 712 – ”alkoholisters bristande trovärdighet” 

L.G. åtalades (bl.a.) för våldtäkt av sin hustru C.G. HD konstaterade att det i C.G.:s utsaga 

avseende denna punkt saknades detaljer i fråga om de omständigheter som förelegat före och 

efter övergreppet samt även avseende när under det aktuella året som den skulle ha inträffat. 

Den väninna till C.G. som vittnade berättade att C.G. uppgivit att hon inte fick vara i fred 
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sexuellt, men detta ansågs av HD inte nödvändigtvis syfta på att en våldtäkt begåtts. Någon 

annan bevisning än C.G.:s egna uppgifter fanns därför inte. Detta, i kombination med den 

bristande tidsbestämmelsen för brottet, ledde till att det inte ansågs ställt utom rimligt tvivel att 

L.G. begått brottet. Åtalet ogillades därför.  

Precis som i NJA 1994 s. 268 tycks HD i detta fall ha ansett att bevisningen i sig var otillräcklig 

för att den tilltalades skuld skulle anses vara ställd utom rimligt tvivel. Alternativhypoteserna 

låg alltså inte i fokus för prövningen. Det kan dock konstateras att HD redan inledningsvis, i 

den del av domskälen där C.G.:s allmänna trovärdighet behandlades, avfärdade ett 

läkarutlåtande i vilket det gjordes allmänna uttalanden om alkoholisters bristande trovärdighet. 

HD konstaterade att utlåtandet inte grundades på någon undersökning av eller möte med C.G. 

Intyget kunde därför inte tillmätas betydelse i målet. Den alternativhypotes som kan utläsas ur 

detta måste anses vara ett påstående om att C.G., som hade haft alkoholproblem under den 

aktuella perioden, just p.g.a. detta inte var trovärdig. Att HD avfärdade intyget med hänvisning 

till att det var generellt utformat och inte rörde C.G. specifikt får tolkas som att det inte räcker 

att en alternativhypotes stöds av allmänna påståenden om en viss grupp målsägande. Detta 

påminner om domstolens inställning i NJA 1992 s. 446, där domstolen krävde stöd i 

processmaterialet för att alternativhypoteser skulle beaktas även när dessa framfördes av en 

sakkunnig såsom särskilda erfarenhetssatser.  

5.1.10 NJA 2009 s. 447 I & II – ingen uttrycklig hypotesprövning 

Eftersom det inte i något av fallen (I respektive II) skedde någon uttrycklig prövning av någon 

alternativhypotes kommer dessa fall endast att refereras mycket kortfattat, trots den betydelse 

de troligen haft för rättstillämpningen i underinstanserna. Gemensamt för fall I och fall II var 

att det i båda dessa fanns omständigheter som inte hade utretts. I den del av domskälen som var 

gemensam för båda målen uttalade HD att det generellt måste krävas att målsägandens 

berättelse så långt det är praktiskt möjligt har kontrollerats under förundersökningen, även om 

brister på denna punkt inte nödvändigtvis måste leda till att åtalet ogillas. I båda fallen hävdade 

den tilltalade att det sexuella umgänge som förekommit hade skett med målsägandens 

samtycke, medan målsäganden i fall I hävdade att hon hade hotats med kniv och målsäganden 

i fall II att den tilltalade hade betvingat henne med sin kroppstyngd. Med hänvisning till dels 

de omnämnda utredningsbristerna, dels vissa oklarheter i respektive målsägandeutsaga 

ogillades båda åtalen.  
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Här kan konstateras att det finns en likhet med både NJA 1994 s. 268 och NJA 1996 s. 176 – 

eftersom det positiva beviskravet inte ansågs uppfyllt behövdes uppenbarligen inte någon 

uttrycklig prövning av alternativa hypoteser.  

En annan sak som kan noteras i NJA 2009 s. 447 I & II är att domskälens utformning tycks tala 

mot att prövningen av utredningskravet ens teoretiskt skulle utgöra ett moment som är skilt från 

prövningen av det positiva beviskravet. I fall nummer I förefaller den bristande utredningen ha 

vägts samman med de övriga oklarheterna och tillsammans med dessa ha givit upphov till 

rimligt tvivel.302 Samma sak kan sägas avseende fall nummer II. Det kan konstateras att frågan 

huruvida utredningskravet är ett separat steg i prövningen eller en del av den allmänna 

prövningen av om åtalet är ställt utom rimligt tvivel snarast är av teoretisk natur. Av HD:s 

domskäl i detta mål att döma tycks dock någon sådan uppdelning inte vara avsedd. En annan 

sak är naturligtvis att en sådan uppdelning kan vara ett lämpligt sätt att strukturera prövningen.  

5.1.11 NJA 2010 s. 671 – ”inget sexuellt umgänge har förekommit” 

S.P. åtalades (bl.a.) för våldtäkt mot barn gentemot sin son T.P. Av de händelser som åklagaren 

gjorde gällande hade inträffat kunde T.P. berätta i viss detalj om de två första övergreppen samt 

om det sista men hans utsaga bedömdes generellt av HD som kortfattad och vag. Något tydligt 

stöd för målsägandeutsagan ansågs inte finnas i vittnesberättelserna från de personer för vilka 

T.P. angavs ha berättat respektive antytt att övergreppen förekom. Åklagarens övriga bevisning 

rörde huvudsakligen A.P. som person och hans agerande före de påstådda händelserna. HD 

uttalade att den omständigheten att åtalet bestod av ett antal inte individualiserade gärningar 

ledde till att stränga krav måste uppställas avseende bevisningen, eftersom den tilltalade i 

sådana lägen har begränsad möjlighet att förebringa motbevisning. Mot bakgrund av dessa 

omständigheter ansågs bevisningen inte tillräcklig för att ligga till grund för en fällande dom.  

JustR Lambertz uttalade i tillägg följande. När det gäller att bedöma målsägandens utsaga bör 

domstolen beakta bl.a. personliga motsättningar mellan parterna, målsägandens behov av en 

förklaring gentemot sin familj, frestelsen för vissa målsägande att få skadestånd samt andra skäl 

som kan föranleda falska beskyllningar mot den tilltalade. Sådana omständigheter kan tala för 

att uppgifterna är mindre tillförlitliga. En annan faktor som enligt Lambertz bör beaktas är 

”sannolikheten i sig” för respektive parts berättelse. Allmänt sett måste domstolen pröva den 

                                                           
302 ”Det förhållandet att det finns tveksamheter kring hennes uppgifter om knivhotet och att den tekniska 

utredningen inte kunnat belägga detta hot utan i någon mån talar i motsatt riktning i förening med att A.M.:s 

vittnesuppgifter inte kan lämnas helt utan avseende medför ändå att det inte kan anses vara ställt utom rimligt 

tvivel att Y.A. tilltvingat sig samlag genom knivhot på det sätt som åklagaren påstått.” (NJA 2009 s. 447 I, s. 

458). 
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tilltalades invändningar med omsorg och redovisa denna prövning. Detta bör ske även när 

bevisningen för åtalet i övrigt tycks vara mycket stark. 

Inte heller i detta fall krävdes alltså någon uttrycklig prövning av alternativa hypoteser eftersom 

bevisningen för huvudhypotesen ansågs otillräcklig. JustR Lambertz tillägg, som möjligen kan 

sägas vara den del av domskälen som är av störst intresse utifrån de valda frågeställningarna i 

uppsatsen, kommer att behandlas närmare i diskussionskapitlet. 

5.2 Samlad analys och slutsatser 

Tillsammans tyder NJA 1996 s. 176 och NJA 2009 s. 447 I & II på att prövningen av 

alternativhypotesen ser annorlunda ut när den består av ett påstående om att sexuellt umgänge 

visserligen förekommit men att detta skett med målsägandens samtycke än när den handlar om 

exempelvis målsägandens motiv att beljuga den tilltalade. Eftersom våldet, hotet eller det 

otillbörliga utnyttjandet av en särskilt utsatt situation är (alternativa) rekvisit i 

våldtäktsbestämmelsen i BrB 6:1 ligger det på åklagaren att bevisa förekomsten av detta – det 

är ju precis detta element i handlandet som gör det otillåtet, medan det i annat fall naturligtvis 

är fullt lagligt. Dessa omständigheter utgör alltså en del av åklagarens bevisbörda. Hypoteserna 

”samtycke”, ”sexuellt umgänge har inte förekommit respektive ”något otillbörligt utnyttjande 

av en särskilt utsatt situation har inte förelegat” kan därför inte sägas utgöra alternativhypoteser 

i samma mening som ett påstående om en önskan från målsägandens sida att beljuga den 

tilltalade; samtycket står ju i direkt motsättning till att samlaget (eller den därmed jämförbara 

handlingen) genomförts genom våld eller hot. Däremot har ett påstått samtycke inte denna 

betydelse om det rekvisit som görs gällande är att målsäganden befunnit sig i ”en särskilt utsatt 

situation”, eftersom en person som befinner sig i en situation av sådant slag inte kan samtycka 

och ett eventuellt samtycke därför saknar juridisk relevans.303  

Till skillnad från i NJA 1991 s. 83, där åtalet bifölls, ansågs det i NJA 1996 s. 176 och NJA 

2009 s. 447 I & II finnas brister i bevisningen; i NJA 2009 s. 447 fanns det dels 

utredningsbrister, dels vissa oklarheter eller svårförklarliga moment i respektive 

målsägandeutsaga och i NJA 1996 s. 176 lät sig den tekniska bevisningen inte förenas med 

målsägandeutsagan. Av denna anledning behövde man i dessa fall inte ta upp någon annan 

alternativhypotes än att den sexuella samvaron skett med målsägandens samtycke, detta till 

                                                           
303 Se i denna del Berggren m.fl., Brottsbalken: en kommentar (nov. 2015, Zeteo), kommentaren till BrB 6:1 2 st, 

underrubriken ” Otillbörligt utnyttjande av någon i en särskilt utsatt situation”. 
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skillnad från NJA 1991 s. 83 där även hypotesen ”anledning att beljuga” behandlades helt kort 

för att sedan avfärdas. 

För att sammanfatta dras slutsatsen av de refererade domarna att det inte kan uppställas några 

krav för att den friande alternativhypotesen ska leda till ett ogillande av åtalet i de fall där 

alternativhypotesen ifråga går ut på att inget handlande av sexuellt slag förekommit respektive 

att sexuellt umgänge förekommit men att detta skett med samtycke eller att det inte förekommit 

ett otillbörligt utnyttjande av en särskilt utsatt situation. I dessa fall kan inte det positiva 

beviskravet anses vara uppfyllt och i enlighet med principen om åklagarens bevisbörda kan den 

tilltalade inte åläggas en förpliktelse att uppbringa något stöd för alternativhypotesen. Om det 

positiva beviskravet däremot anses vara uppfyllt, företrädesvis genom en tillförlitlig 

målsägandeutsaga i förening med vad som i övrigt framkommit i målet, tycks en mer uttrycklig 

prövning av alternativa hypoteser ske. Det räcker inte att alternativhypotesen stöds av de 

särskilda erfarenhetssatser som införts i målet från experthåll om dessa inte är förankrade i 

processmaterialet (se NJA 1992 s. 446 och NJA 2005 s. 712). En mer kritisk prövning av 

alternativhypotesen, även om den avser t.ex. samtycke, tycks också krävas när hypotesen förs 

fram ex officio av rätten. Den måste då även kombineras med en förklaring till varför den 

tilltalade inte själv presenterat denna alternativhypotes (NJA 1980 s. 725). I dessa fall blir det 

alltså aktuellt att kräva någon typ av stöd för att åtalet ska ogillas.  

En invändning kan tänkas mot dessa slutsatser. En alternativhypotes som består av påståendet 

”anledning att beljuga” kan sägas i praktiken innebära samma sak som alternativhypoteserna 

”inget sexuellt umgänge har förekommit”, ”samtycke har förelegat” eller ”det har inte 

förekommit något otillbörligt utnyttjande” – om målsägandens utsaga är falsk måste väl något 

av dessa alternativ avspegla de verkliga förhållandena? Denna invändning kan besvaras på 

följande sätt. I de fall där det görs gällande att det inte förekommit något brottsligt handlande 

över huvud taget (antingen eftersom ingenting har hänt eller eftersom det som hänt har skett 

med samtycke eller eftersom det inte har rört sig om ett otillbörligt utnyttjande) handlar det om 

omständigheter som är kopplade till den positiva sidan av beviskravet. När ett åtal ogillas med 

hänvisning till att det positiva beviskravet inte är uppfyllt behöver rätten inte uttala sig om vad 

som kan tänkas ha inträffat ”egentligen”. Det räcker med ett konstaterande från rättens sida att 

bevisningen inte är tillräckligt stark för att åklagarens gärningspåstående ska kunna anses vara 

bevisat. Detta kan exempelvis bero på att målsägandeutsagan är vag eller motsägs av eventuell 

teknisk bevisning. Om bevisningen däremot anses tillräcklig i sig sker prövningen av de 

kvarvarande alternativa hypoteserna, t.ex. ”anledning att beljuga”, för att eliminera möjliga 
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felkällor och därmed få till stånd en säkerhetsmarginal i bedömningen. Just detta är nämligen 

den funktion som det negativa beviskravet anses fylla. 

Något stöd för att sammanräkning av inbördes motstridiga alternativhypoteser inte skulle vara 

tillåten har inte gått att hitta i det refererade materialet. Däremot kan det konstateras att det i 

flera av de fall där utgången blev en fällande dom fanns flera alternativhypoteser – till skillnad 

från vad Heuman framfört (se ovan) tycks antalet alternativhypoteser inte tillmätas någon 

betydelse för bedömningen av om beviskravet är uppfyllt eller inte.  
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6. Vetenskaplig respektive straffprocessuell hypotesprövning 

6.1 Hypotesprövning ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv – beskrivning 

En hypotes är ett påstående som inte vare sig verifierats eller falsifierats; när något av dessa 

alternativ inträffar rör det sig inte längre om en hypotes.304 Enkelt uttryckt rör det sig alltså om 

ett påstående (en teori) om hur verkligheten eller en del av denna är beskaffad.305 Hypotesen 

kan även sägas vara en teori om lösningen på det problem som bedömaren står inför.306 Den 

utgör för forskaren en satsning som styr hur hen planerar och handlar.307 Utan att problemet 

ringas in kan någon undersökning inte ske.308 För att hypotesen ska kunna beläggas krävs som 

utgångspunkt att den kan tillmätas en viss, om än minimal, sannolikhet redan innan den har fått 

stöd av några bevis.309  

Hypotesbildningen har störst betydelse när den metod som tillämpas är den så kallade 

hypotetiskt-deduktiva, enligt vilken prövningens första skede utgörs just av att hypotesen 

uppställs och sedan prövas. För att denna ska vara godtagbar krävs dels att den ger en möjlig 

lösning av problemet, dels att den är testbar. Detta tillvägagångssätt skiljer den hypotetiskt-

deduktiva metoden från den induktiva, enligt vilken fokus bör läggas på att i ett första skede 

göra noggranna observationer från vilka problemets lösning sedan härleds.310 Fördelen med den 

hypotetiskt-deduktiva metoden är att den ger ett tillvägagångssätt för att sålla fram vilket 

material som är att anse som relevant, eftersom faktainsamlingen annars riskerar att bli 

slumpmässig.311 Oavsett vilken vetenskaplig metod som används kan det grundläggande kravet 

uppställas att den personliga övertygelsen om hur något ligger till inte används som ett 

vetenskapligt kriterium.312 

För att det ska vara berättigat att välja att sätta sin tilltro till en viss hypotes krävs det att det 

inte finns några alternativhypoteser som kan anses ha en starkare ställning. Vice versa blir 

forskarens hypotes starkare om de alternativa hypoteser som testats visar sig vara svaga.313 

                                                           
304 Diesen, 2015, s 243.  
305 Rosing, Hans, Vetenskapens logiska grunder, Schildt, Helsingfors, 1978, s. 101.  
306 Rosing, a.a., s. 36.  
307 Halldén, Sören, Nyfikenhetens redskap: en bok om kritiskt tänkande inom vetenskapen och utanför, 

Studentlitteratur, Lund, 1980, s. 15.  
308 Halldén, a.a., s. 29. 
309 Halldén, a.a., s. 73.  
310 Rosing, 1978, s. 30.  
311 Rosing, a.a., s. 34.  
312 Rosing, a.a., s. 128.  
313 Halldén, 1980, s. 75.  
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Detta kan sägas vara en ”naturlig bevisväg”, ett slags sicksackmönster där huvudhypotesen nås 

via en prövning av de alternativa hypoteserna.314 Ett sådant tillvägagångssätt minskar risken för 

att huvudhypotesen påstås vara sann enbart med hänvisning till att dess oriktighet inte kan 

bevisas, ett s.k. felslut ”ad ignorantiam”.315 När det gäller vilka hypoteser som ska prövas skiljer 

Rosing mellan å ena sidan en vardaglig problemlösning, där antalet rimliga hypoteser är 

begränsat och där en prövning av dessa därmed möjliggör att den rätta lösningen hittas, och å 

andra sidan en vetenskaplig hypotesprövning där det kanske inte står klart för forskaren själv 

vilka hypoteser som finns, än mindre vilka som är möjliga.316  

En annan risk som måste undvikas är en blindhet inför de egna antaganden som redan från 

början finns i bakgrunden och som förefaller självklara.317 Av denna anledning är det viktigt att 

forskaren gör sig medveten om de antaganden som utgör undersökningens förutsättningar, 

eftersom detta gör det möjligt att konstatera att förutsättningar som tagits för givna i själva 

verket är tvivelaktiga.318 Just denna kritiska inställning till påståenden och teorier är ett 

grundläggande kriterium för att tillvägagångssättet ska kunna sägas vara vetenskapligt.319 Till 

prövningen hör också att hypotesen testas – det är när en teori är väl testad som det kan sägas 

att den utgör en del av vårt vetande.320  

Ytterligare en risk som bör beaktas är möjligheten att man trots att premisserna i sig är sanna 

ändå kan komma till en falsk slutsats.321 Detta gäller dock bara slutledningar som nåtts fram till 

genom en induktiv metod. Denna kännetecknas nämligen av att slutsatsen inte med 

nödvändighet följer av premisserna – bedömaren drar med andra ord slutsatser om sådant man 

inte känner till, grundat på sådant som man faktiskt känner till, med stöd av generaliseringar 

som gjorts utifrån observationer. Detta leder till att risken för felaktiga slutsatser är betydande 

vid användningen av en induktiv metod. För att denna risk ska minimeras krävs för det första 

att det antal observationer som ligger till grund för bedömningen är tillräckligt stort, dels att 

urvalet av observationer är representativt för den grupp som slutsatsen gäller.322 När det gäller 

vilka observationer som kan läggas till grund för en slutsats uppkommer även frågan om 

intersubjektivitet. Med intersubjektivitet avser Rosing att ”varje människa med normala sinnen 

                                                           
314 Halldén, a.a., s. 124.  
315 Rosing, 1978, s. 137.  
316 Rosing, a.a., s. 102.  
317 Halldén, 1980, s. 87.  
318 Rosing, 1978, s. 79.  
319 Rosing, a.a., s. 134.  
320 Rosing, a.a., s. 105.  
321 Rosing, a.a., s. 78.  
322 Rosing, a.a., s. 83 ff.  
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i den aktuella situationen skulle ha gjort samma observation”. Bristande intersubjektivitet talar 

starkt för att observationen är felaktig, även om så inte måste vara fallet eftersom de olika 

bedömarna kan ha varierande personliga förutsättningar att tillgodogöra sig observationerna i 

fråga.323 I princip måste dock observationen kunna upprepas.324  

6.2 Jämförelse mellan vetenskapsteoretisk och straffprocessuell 

hypotesprövning – analys 

En grundläggande skillnad mellan en (natur)vetenskaplig prövning av hypoteser och den som 

sker inom ramen för rättsskipningen är naturligtvis att domarens prövning sker bakåt i tiden, 

medan framför allt naturvetenskapen i huvudsak är framåtsyftande.325 Detta är förstås en 

sanning med modifikation eftersom konsekvensanalyser, som ju är framåtblickande, kan spela 

en roll även i juridiska bedömningar. Som utgångspunkt kan detta dock sägas vara en skillnad 

mellan dessa typer av prövning. Däremot gäller de vetenskapliga kraven på bl.a. 

motsägelsefrihet och fullständighet även för rättstillämparen.326  

Ska den juridiska prövningen ses som induktiv eller deduktiv eller som ingetdera av dessa 

alternativ? Å ena sidan kan den sägas vara snarast deduktiv. Valet av relevanta 

alternativhypoteser styrs av den juridiska relevansen; det är exempelvis relevant att situationen 

i vilken det påstådda brottet begicks kan klassificeras som en nödvärnssituation men inte att 

offret hade respektive inte hade en viss färg på sin jacka (såvida detta inte aktualiseras ur 

bevissynpunkt). På detta vis är urvalet av friande alternativhypoteser uppställt på förhand. Å 

andra sidan har rätten en plikt att se till att målet blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver 

(RB 46:4 2 st) och har i mål om brott som ligger under allmänt åtal en möjlighet att inhämta 

kompletterande bevisning (RB 35:6). Detta antyder möjligheten till ett mer förutsättningslöst 

informationsinhämtande, vilket förhoppningsvis även är vad som präglar den föregående 

förundersökningen. Också i detta fall begränsas dock informationsinhämtandet av vilken slags 

information (bevisning) som är av betydelse för just de juridiskt sett relevanta frågorna – 

informationen ska vara av ”normativ relevans”.327 Domstolens aktivitet kan alltså inte beskrivas 

som ett faktainsamlande på måfå och som redan nämnts är möjligheten att genomföra 

experiment ytterst begränsad – det torde då snarast röra sig om att experiment genomförs av de 

                                                           
323 Rosing, a.a., s. 129.  
324 Rosing, a.a., s. 130.  
325 Rosing, 1978, s. 29.  
326 Strömholm, 1996, s. 69. 
327 Strömholm, a.a., s. 59. 
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experter vars slutsatser förs in i målet som särskilda erfarenhetssatser.328 I den mån den juridiska 

prövningen kan inordnas under någon av de två metoderna får den alltså snarast sägas vara 

hypotetiskt-deduktiv.329 Det kan dock konstateras att den inte med lätthet kan placeras inom 

någon av dessa kategorier. I en juridisk prövning innehåller slutsatsen med nödvändighet mer 

än premisserna, vilket strider mot en av grundförutsättningarna för deduktion (se ovan). I sin 

bedömning går nämligen domstolen från bevisvärdering av enskilda bevisfakta till uttalanden 

om den tilltalades skuld. Å andra sidan är inte heller den induktiva metodens krav uppfyllda, 

eftersom de observationer som ligger bakom slutsatsen inte är prövbara och inte har genomförts 

under kontrollerade former.330 Det kan dessutom påpekas att man även inom ramen för en mer 

renodlat vetenskaplig prövning går från ”enklare skikt” (exempelvis observationer av ett 

vardagligt slag) till mer komplicerade sådana (allmänna teorier och orsaksförklaringar) utan att 

de sistnämnda följer logiskt av de förstnämnda.331 Även om den deduktiva tankeprocessen i sig 

alltså inte är tillräcklig för att domaren ska komma fram till en viss slutsats utgör denna logiska 

aspekt av processen ändå ett negativt kontrollinstrument, eftersom juridiska resonemang som 

är motsägelsefulla inte kan godtas.332 

Som angivits ovan skiljer Rosing mellan å ena sidan vad han kallar en vardaglig 

hypotesprövning och å andra sidan en vetenskaplig sådan, där en grundläggande skillnad är att 

den vetenskapliga är mer förutsättningslös och den vardagliga mer begränsad. Här kan möjligen 

den juridiska hypotesprövningen betraktas som ett mellanting. Å ena sidan måste rätten 

granska, och eventuellt beakta, även mindre sannolika alternativhypoteser eftersom beviskravet 

i brottmål inte är ett sannolikhetskrav – det är det enskilda fallet som ska bedömas.333 

Exempelvis kan HD:s yttrande i NJA 1980 s. 725 noteras: ”Inte heller räcker det att flickornas 

berättelser må kunna anses förtjäna tilltro framför männens.” En sannolikhetsövervikt för 

huvudhypotesen är alltså inte tillräcklig. Å andra sidan leder beslutstvånget och det faktum att 

huvudhypotesen (bestående av åklagarens gärningspåstående) är given på förhand till att 

domaren inte kan genomföra en helt förutsättningslös prövning. Det rör sig alltså, med Diesens 

ord, om ett ensidigt sanningssökande; om åklagarens hypotes inte anses hålla behöver 

                                                           
328 Se, angående den induktiva metoden, Rosing, 1978, s. 34.  
329 Se dock Peczenik, 1980, s. 199, där han menar att juridiska teorier är generaliseringar av juridikens bassatser 

– sådana satser som beskriver juridikens grundmaterial, vilket omfattar bl.a. bokstavstolkning av lagregler – som 

kan grundas på induktion eller på analogislutledningar, vilket enligt Peczenik är en svagare form av induktion. 
330 Se, angående respektive metod, Rosing, 1978, s. 83 ff.  
331 Peczenik, 1980, s. 240. 
332 Strömholm, 1996, s. 451. 
333 Diesen, 2015, s. 221.  
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prövningen inte gå vidare till övriga hypoteser.334 Dessutom medför beslutstvånget att domaren, 

till skillnad från vetenskapsmannen, inte kan lämna en fråga öppen utan måste avgöra målet.335  

Intersubjektivitet är en fråga som har behandlats ovan, både i samband med möjligheten att 

skriva domskäl som avspeglar de verkliga grunderna för bedömningen och i samband med vad 

som krävs för att en observation ska få läggas till grund för en vetenskaplig slutsats. Ett av 

Lindells argument mot att domaren skulle kunna förmedla grunderna för sina slutsatser i 

domskälen är just att det inte rör sig om intersubjektivt vetande, eftersom det inte är prövbart. 

Här måste betonas den omständigheten att rätten inte kan ägna sig åt experiment, än mindre 

upprepade sådana, för att nå fram till sanningen. Den typ av intersubjektivitet som Rosing talar 

om för de vetenskapliga observationernas del är helt enkelt inte möjlig inom juridiken i 

allmänhet och i synnerhet inte inom ramen för den rättstillämpande verksamheten. Detta 

innebär dock inte att grunderna för bedömningen inte kan vara intersubjektiva i den vidare 

bemärkelse som definitionen i Nationalencyklopedin anger, d.v.s. att de är vetbara för fler 

personer än en enda. Naturligtvis gör denna bristande möjlighet till prövning att slutsatserna i 

domen är betydligt osäkrare än vad de skulle vara om det rörde sig om vetenskapliga hypoteser 

som kunde prövas genom väl kontrollerade experiment. Någon sådan möjlighet finns dock inte 

och ett sådant krav kan därför inte uppställas. Det är av denna anledning – risken för felaktiga 

bedömningar – som rättssäkerheten kräver att huvudhypotesen måste ha ett mycket starkt stöd 

(vara ställd just ”utom rimligt tvivel”) för att den ska få läggas till grund för domen. Inom 

vetenskapen är det tillräckligt att en hypotes är starkare än en annan för att den ska ges företräde 

(om än med reservationer) men det är inte möjligt att endast uppställa kravet att åklagarens 

huvudhypotes ska vara starkare än alternativhypoteserna, oavsett om dessa får sammanräknas 

eller inte, se ovan. Trots de mycket disparata åsikter som finns inom doktrinen angående vilka 

krav, om några, som kan ställas på alternativhypoteser tycks även de som principiellt uppställer 

sådana krav vara av åsikten att det är tillräckligt med ett svagt stöd för alternativhypotesen för 

att denna ska leda till att åtalet ogillas. En högre sannolikhet för huvudhypotesen är alltså långt 

ifrån tillräcklig för en fällande dom. Även bevisfakta som endast har ett mindre bevisvärde 

måste beaktas.336  

Denna bristande möjlighet till prövning gäller både slutresultatet (har den tilltalade handlat i 

enlighet med gärningsbeskrivningen eller inte? Är någon av ansvarsfrihetsgrunderna 

                                                           
334 Diesen, a.a., s. 51.  
335 Boman, Robert, Bevisbördan, Klami, Hannu Tapani (utgivare), Rätt och sanning: ett bevisteoretiskt 

symposium i Uppsala 26-27 maj 1989, Iustus Förlag AB, Uppsala, 1990, s. 113-117, s. 113.  
336 Heuman, 1987, s. 275.  
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tillämplig?) och de allmänna erfarenhetssatser som kan tänkas ligga till grund för avgörandet. 

Utmärkande för de allmänna erfarenhetssatserna är som sagt just att de inte behöver föras in i 

målet från experthåll. Av detta följer med nödvändighet att de inte underkastas en vetenskaplig 

prövning eller, i värsta fall, inte ens en kritisk prövning över huvud taget. Gränsen mellan å ena 

sidan tillåtna generaliseringar, som är nödvändiga för att kunna dra slutsatser utifrån den 

verklighet som den åtalade gärningen ska ha begåtts i, och å andra sidan otillåtna och ogrundade 

fördomar är alltså inte något som är givet en gång för alla. Som påpekats ovan måste här samma 

krav uppställas som när det gäller den vetenskapliga prövningen, d.v.s. att bedömaren (i detta 

fall domaren) gör sig medveten om vilka premisser hen lägger till grund för sina slutsatser. 

Risken för att dessa inte underkastas en kritisk prövning ens av domaren själv, än mindre av 

någon annan, är annars betydande. Som Strömholm anför måste även inom juridiken sådana 

utsagor som utgörs av påståenden om verkligheten hanteras (d.v.s. avvisas eller godtas) med 

hänvisning till samma skäl som när det gäller sådana påståenden i allmänhet.337  

Även redovisningsplikten måste beaktas. Även om Lindell med säkerhet har rätt i att inte allt 

som påverkar bedömningen kan preciseras med exakthet och sedan formuleras i skrift måste 

ändå en sådan strävan ses som ett verktyg för domaren att bli varse vilka premisser – 

erfarenhetssatser – hen använder sig av och ställa sig frågan om dessa kan vara behäftade med 

felkällor som bör uppmärksammas. Att, som Lindell tycks vara frestad att föreslå, i stället 

använda sig av till intet förpliktigande standardfraser (”mot bakgrund av fakta i målet” el.dyl.) 

öppnar i stället dörren för godtycke och oreflekterade fördomar. Detta gör sig särskilt gällande 

just mot bakgrund av den bristande möjlighet till efterhandskontroller som finns – bedömaren 

måste redan under prövningen vara medveten om vilka risker som finns för felbedömningar för 

att kunna förebygga att dessa får genomslag.338  

Som nämnts ovan är just prövbarheten grundläggande för vad som kan sägas vara vetenskapligt 

”vetande”. Ur detta perspektiv kan inte juridiska slutsatser sägas innehålla något ”vetande”, 

eftersom de inte är prövbara. Till detta kommer även att principen om in dubio pro reo leder till 

att den materiella sanningen inte alltid kan få genomslag. Den sanning som domstolen söker är 

alltså relativ.339  

 

                                                           
337 Strömholm, 1996, s. 76. 
338 Jfr Edelstam m.fl., 2009, s. 151.  
339 Diesen, 2015, s. 220.  
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7. Diskussion 

7.1 Alternativhypotesens sannolikhet och förankring i processmaterialet 

Till en början kan det vara lämpligt att återknyta till de resonemang kring metod som 

uppställdes inledningsvis och då framför allt till frågan om vilken auktoritet HD:s uttalanden 

kan ha på området. Efter den genomgång som har skett av tillämplig praxis tycks följande 

slutsats kunna dras. Det faktum att HD i många av de refererade fallen konstaterat att det inte 

föreligger några ”beaktansvärda skäl” för målsäganden att beljuga den tilltalade är visserligen 

ett uttryck för domstolens bevisvärderingsverksamhet, d.v.s. en bedömning i en sakfråga. Själva 

det faktum att en sådan bedömning görs talar dock tydligt för att det faktiskt existerar ett sådant 

krav på beaktansvärda skäl för att alternativhypotesen ska leda till att åtalet ogillas. Detta är en 

bedömning i en rättsfråga och omfattas därför av HD:s auktoritet. Trots att lokutionen 

”beaktansvärda skäl” endast förekommer när det gäller alternativförklaringen att målsäganden 

medvetet talar osanning bör samma nivå gälla även andra alternativhypoteser – samma 

avvägning mellan rättstrygghet och rättssäkerhet gör sig nämligen gällande också i övriga fall. 

Detta kommer bl.a. till uttryck i bedömningen i NJA 1993 s. 68 avseende alternativhypotesen 

”annan gärningsman”; utredningen ansågs som sagt inte tyda på att någon annan man haft 

tillgång till den konstaterade brottsplatsen (målsägandens hem) på ett sådant sätt som förutsattes 

för att övergreppen skulle ha kunnat begås där. Även om inte just uttrycket ”beaktansvärda 

skäl” användes i detta sammanhang är det tydligt att kravet även här låg på en liknande nivå. 

Som sagts ovan dras dock slutsatsen att detta inte gäller alternativhypoteser som direkt faller 

under åklagarens bevisbörda, nämligen att den åtalade gärningen över huvud taget inte har ägt 

rum respektive att den skett med målsägandens samtycke. Detta bör även anses gälla 

alternativhypotesen att det inte skett ett otillbörligt utnyttjande av en särskilt utsatt situation, 

även om inget av de refererade rättsfallen gäller just detta; lagtekniskt är ju även detta ett 

rekvisit som åklagaren bär bevisbördan för. 

I linje med Schelins åsikt att kraven på motbevisningen skärps ju starkare huvudbevisningen är 

(se ovan) bör man kunna uppställa ett fluktuerande krav på vilket stöd alternativhypotesen 

måste ha i processmaterialet för att den ska kunna leda till att åtalet ogillas. Faktorerna som 

avgör vilken nivå som kravet ska placeras på i ett specifikt fall skulle då vara dels just styrkan 

i huvudbevisningen, dels den inneboende sannolikheten i den alternativa förklaringen. Som 

nämnts ovan bör Schelins ståndpunkt – att ett bevisövervärde för åklagaren leder till att högre 

krav kan ställas på den tilltalade – kunna appliceras generellt och inte enbart i den situation som 
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hon anger, d.v.s. situationen att den tilltalades utsaga är den enda tillgängliga. Även om 

beviskravet i brottmål är ett sanningskrav och inte ett sannolikhetskrav ter det sig 

verklighetsfrämmande att inte i viss mån beakta sannolikheten som en faktor när det gäller 

bedömningen av alternativhypotesen. Som påpekats ovan utgör överväganden kring 

ursprungssannolikhet ett sätt att sålla i bevismaterialet och göra beskrivningen av händelsen 

begriplig.340 Att då helt bortse från sådana aspekter ter sig verklighetsfrämmande.  

Att rätten bör kunna tillåta sig att beakta dessa omständigheter – förankring i processmaterialet 

samt sannolikhetsgraden – utan att rättssäkerheten träds för när kan förklaras med att det 

negativa beviskravet, som hypotesprövningen är ett uttryck för, framför allt är en 

säkerhetsmarginal. För att ens hamna på detta steg i bedömningen måste såväl utredningskravet 

som det positiva beviskravet vara uppfyllda, vilket innebär att rätten redan har gjort en 

bedömning av åtalet på basis av en utredning som ansetts vara tillräcklig.  

Slutsatsen blir därmed att frågan om krav på alternativhypotesens förankring i processmaterialet 

bör ses som avhängig den aktuella hypotesens karaktär. Detta kan uppställas som en skala, där 

en mindre trolig förklaring kräver mer stöd av fakta i målet medan en förklaring som är trolig i 

sig endast kräver ett mycket svagt stöd, om än något. Det här gäller dock som sagt inte när 

alternativhypotesen rör antingen samtycke eller att sexuellt umgänge över huvud taget inte 

förekommit eller att det inte förelegat ett otillbörligt utnyttjande av en särskilt utsatt situation, 

eftersom det är åklagarens uppgift att motbevisa dessa möjligheter.  

Som konstaterats ovan är det inte tillräckligt att stödet för alternativhypotesen utgörs av 

särskilda erfarenhetssatser, om inte dessa förankrats i omständigheter som finns i materialet (se 

NJA 1992 s. 446 och NJA 2005 s. 712). När det gäller möjligheten att stödja alternativhypotesen 

på allmänna erfarenhetssatser är det i viss mån är oundvikligt att så sker, eftersom de allmänna 

erfarenhetssatserna utgör den ram vi har för att bedöma påståenden om verkligheten. Det bör 

dock krävas att dessa erfarenhetssatser inte utgörs av löst tyckande och fördomar, som 

exempelvis att det skulle vara särskilt vanligt förekommande med falska anmälningar när det 

gäller just sexualbrott.  

7.2 Sammanräkning av alternativhypoteser 

Ett möjligt krav på hypotesprövningen som tagits upp ovan är att rätten inte skulle få väga 

samman flera friande, inbördes oförenliga alternativhypoteser för att se om de tillsammans talar 

                                                           
340 Lindell m.fl., 2005, s. 409.  
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för ett ogillande av åtalet. Detta är dock en förutsättning som, såvitt kan utläsas av de refererade 

rättsfallen, inte tycks ha något stöd i det materialet även om detta inte heller talar för motsatt 

ståndpunkt. Inget i formuleringen ”ställt utom rimligt tvivel” säger något om ifall detta tvivel 

får eller inte får ”räknas samman” utifrån flera hypotetiska scenarion som visserligen motsäger 

varandra inbördes men som samtliga utesluter åtminstone något moment av gärningspåståendet. 

Till skillnad från när det gäller vilka krav på förankring som kan ställas på alternativhypoteser, 

där det hänvisats till HD:s upprepade användning av uttrycket ”beaktansvärda skäl” och 

liknande formuleringar, finns det (i det material som undersökts) inget rättsfall där HD avfärdat 

möjligheten att ta hänsyn till flera friande alternativhypoteser samtidigt. Att uppställa en sådan 

begränsning vore inte förenligt med ett så strängt beviskrav som det nu gällande. Om, som 

Diesen menar, det negativa beviskravet är ett sätt att beakta felmarginalen i bevisvärderingen, 

skulle den felmarginalen tillåtas bli alltför stor i förhållande till det stränga beviskravet om en 

sådan ”sammanräkning” inte tilläts. Det kan dock som sagt påpekas att HD kommit fram till 

fällande domar även i fall där flera olika alternativhypoteser framförts, vilket talar för att antalet 

möjliga alternativa förklaringar inte i sig är av betydelse för om beviskravet kan anses vara 

uppfyllt eller inte. 

7.3 Konsekvenser och avvägningar 

Vilka följder skulle det kunna tänkas få om det inte uppställdes något krav på vilka 

alternativhypoteser som, trots en stark bevisning för åklagarens påstående, skulle leda till att 

åtalets ogillas?  

Det finns ingen teknik som kan säkra bevisning om att ett sexualbrott begåtts när anklagelsen 

bemöts med en invändning om samtycke.341 Om det exempelvis skulle räcka att det ”inte var 

otänkbart” att målsäganden i ett sexualbrottmål falskeligen hade tillvitat den tilltalade brott, 

t.ex. för att erhålla skadestånd, skulle rättstryggheten kraftigt nedprioriteras till förmån för något 

som snarare kan benämnas som rena spekulationer än rättssäkerhet. Denna lösning – som JustR 

Vängby förespråkar i sin skiljaktiga mening i NJA 1993 s. 616, åtminstone i den aktuella 

bevissituation som var för handen i det fallet – öppnar dörren för godtycke och gissningslekar. 

Det skulle dessutom innebära begränsningar i den fria bevisvärderingen i sådana mål som 

endast eller huvudsakligen grundar sig på målsägandens utsaga. Detta skulle strida mot vad HD 

                                                           
341 Kaldal, Anna & Lainpelto, Katrin, Nya sexualbrottsprejudikat?, Juridisk Tidskrift nr 1 2009/10, s. 95-103, s. 

101.  
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har uttalat i exempelvis NJA 2009 s. 447 I & II: ”En alltigenom trovärdig utsaga från mål-

säganden kan i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet – t.ex. om målsägandens 

beteende efter händelsen – vara tillräcklig för en fällande dom.” 

En sådan lösning som Vängby tycks förespråka skulle alltså mer eller mindre omöjliggöra 

fällande domar i sexualbrottmål om den tillämpades generellt och i ett stort antal mål angående 

våldtäkt mot barn om dess användning begränsades till sådana situationer som den i just NJA 

1993 s. 616. I de fall av våldtäkt mot en vuxen person där våldsanvändning påstås ha 

förekommit och där målsäganden uppvisar synliga fysiska skador kan dessa lika väl förklaras 

med frivilligt sexuellt umgänge, eventuellt i kombination med viss likaledes frivillig 

våldsanvändning. Att bevisa ett rättsfaktums icke-existens, vilket är vad Vängby tycks 

förutsätta att åklagaren ska göra för att åtalet ska kunna bifallas, är en bokstavligt talad omöjlig 

uppgift. Det finns ingen anledning att inte applicera samma resonemang som HD använt sig av 

när det gäller nödvärn och nödvärnsexcess, nämligen att ett krav på bevislättnad för åklagaren 

gör sig gällande med särskild kraft när det är fråga om att bevisa att något inte har inträffat. 

Som angivits ovan räcker det då i nödvärnsfallet enligt NJA 1990 s. 210 (om bevissituationen 

är komplicerad) att åklagaren förebringar så mycket bevisning att invändningen framstår som 

obefogad, vilket sägs kunna framgå redan av den allmänna situationen. Även om det är behäftat 

med stora svårigheter att undersöka hur stor del av anmälningarna om våldtäkt som är falska är 

den siffra som den tillämpliga undersökningen kom fram till mycket låg. Då måste också 

beaktas att långt ifrån alla anmälningar går vidare till åtal. Om åklagarens skyldighet att bevisa 

icke-existensen av ett rättsfaktum (som inte ens tillhör rekvisiten för brottet) i just 

sexualbrottmål måste man fråga sig varför detta krav uppställs specifikt i de fallen och inte i 

andra fall där liknande bevissvårigheter förekommer, exempelvis angående just nödvärn. Även 

de krav som EKMR uppställer måste beaktas. Det står klart att ett beviskrav som tillämpas på 

det sätt som Vängby tycks förespråka – d.v.s. att det inte räcker att det inte finns några skäl att 

tro att målsäganden ljuger, utan att detta aktivt måste motbevisas – i praktiken skulle leda till 

att inga fällande domar kom till stånd, vilket naturligtvis skulle strida mot de krav som EKMR 

artikel 3 och artikel 8 medför enligt Europadomstolen. 

Det bör inte anses som ett tillräckligt stöd att, implicit eller explicit, luta sig mot påstådda 

allmänna erfarenhetssatser av typen ”det är inte ovanligt att falska våldtäktsanmälningar sker 

på oegentliga grunder”. Som Diesen påpekat (se ovan) bör förekomsten av sådana 

omständigheter som möjligen skulle kunna utgöra skäl för en falsk tillvitelse endast ses som 

incitament till en fördjupad granskning, inte som en faktor som helt på egen hand stjälper åtalet. 
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Om så skedde skulle det innebära att rätten baserade sin bedömning på en erfarenhetssats som 

visserligen, med hänsyn till svårigheterna att säkerställa ett gott statistiskt underlag, inte 

kategoriskt kan sägas vara falsk men som åtminstone är klart tvivelaktig. Den kan då inte anses 

tillhöra de ”allmänt veterliga” omständigheter som enligt RB 35:2 1 st inte behöver bevisas för 

att de ska få läggas till grund för domen. Denna ståndpunkt får stöd av HD:s yttranden i NJA 

1992 s. 446 där det även angående alternativhypoteser som infördes i målet med stöd av 

särskilda erfarenhetssatser krävdes någon typ av stöd i utredningen för att alternativhypotesen 

skulle leda till att åtalet ogillades. Detta krav gör sig gällande i ännu högre grad när det gäller 

allmänna erfarenhetssatser eftersom dessa inte är utsatta för någon typ av vetenskaplig 

prövning. 

Ståndpunkten att friande alternativhypoteser åtminstone i någon ringa mån måste ha stöd i 

processmaterialet finns även i förarbetsuttalandena som anbefaller en atomistisk syn på 

bevisvärderingen. Dessa uttalanden berör onekligen i första hand just bevisvärderingsprocessen 

men det tycks omöjligt att detta inte också skulle påverka definitionen (eller åtminstone den 

konkreta beskrivningen) av beviskravet och dess beståndsdelar. Om bevisvärderingen ska ske 

del för del och på ett sådant sätt att den kan godtas av ”andra förnuftiga personer” följer med 

nödvändighet av detta att beviskravet inte kan vara uppfyllt om slutsatserna baseras på 

”magkänsla”. Även om följderna av ett sådant magkänslobaserat dömande kan sägas vara 

allvarligare i de fall som det leder till en fällande dom är det otillfredsställande även i motsatt 

fall. Ekelöf m.fl. vänder sig som sagt mot de krav som uppställs på friande alternativhypoteser, 

nämligen att dessa ska vara rationella och konkreta för att åtalet ska ogillas med hänvisning 

härtill. Den naturliga följdfrågan blir då ifall även irrationellt och svävande tvivel – vilket får 

sägas vara de rent språkliga motsatserna till de två begreppen – ska leda till en friande dom. 

Slutsatsen i frågan om alternativhypotesens förankring i processmaterialet kan således sägas 

vara en ståndpunkt både de lege lata och de lege ferenda. HD:s praxis på området talar tydligt 

för att ett sådant krav faktiskt uppställs och ett sådant krav är också en förutsättning för att en 

godtagbar balans ska kunna uppnås mellan rättssäkerhet och rättstrygghet. Här kan också pekas 

på risken för felslut ad ignorantiam, d.v.s. ett påstående om att en hypotes är sann därför att den 

inte kan bevisas vara falsk (se ovan). Visserligen är den straffprocessuella prövningen inte ett 

absolut utan ett relativt sanningssökande; av de processuella reglerna följer att även en 

alternativhypotes som är betydligt svagare än huvudhypotesen ska leda till en friande dom, 

också när bevisningen för huvudhypotesen är övertygande i sig. Risken för felslut ad 

ignorantiam utgör dock ett slags yttersta gräns även i den juridiska hypotesprövningen. Om så 
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inte vore fallet skulle det aldrig vara möjligt att få till stånd fällande domar. Denna ståndpunkt 

omfattar dock inte, som nämnts, sådana fall där alternativhypotesen avser samtycke, att det inte 

skett något otillbörligt utnyttjande av en särskilt utsatt situation eller att något sexuellt umgänge 

inte förekommit. En sådan lösning skulle nämligen strida mot principen om åklagarens 

bevisbörda, med beaktande av våldtäktsbrottets lagtekniska uppbyggnad. 

Inte heller kan det anses tillräckligt som förklaring till en påstådd falsk tillvitelse att 

målsäganden tillhör den grupp som enligt Lambertz särskilda yttrande i NJA 2010 s. 671 tycks 

kräva en särskilt sträng granskning, nämligen ekonomiskt sett svaga personer. Det behövs inte 

många tankesteg för att konstatera att detta skulle leda till en klar särbehandling utifrån 

målsägandens ekonomiska situation. Ifall målsägandeutsagan ska granskas med större skepsis 

om den härrör från en ekonomiskt svag person (och någon annan tolkning av Lambertz yttrande 

låter sig knappast göras) med hänvisning till dennes presumerade önskan om ekonomisk 

vinning, står det klart att bedömningen inte kan bli objektiv. Detta står självfallet i strid med 

det objektivitetskrav som framgår såväl av RF 1:9 som av förarbetena till RB.342  

En annan aspekt som måste beaktas är vilka processuella följder det skulle få om bedömningen 

i den här typen av mål åtminstone delvis skedde med hänsyn tagen till den ”ekonomiska 

vinning” som målsäganden skulle kunna tänkas uppnå genom en falsk tillvitelse. Om det är just 

möjligheten till skadestånd (och då framför allt kränkningsersättning) som kastar en skugga av 

tvivel över målsägandens utsaga, följer av nödvändighet att denna skugga i betydande 

utsträckning minskar om hen inte för någon skadeståndstalan. Enligt förarbetena till 

bestämmelsen om kränkningsersättning är syftet med denna att utgöra en kompensation för de 

känslor som den kränkande handlingen har framkallat hos den skadelidande.343 Att knyta 

bedömningen i det aktuella brottmålet till huruvida målsäganden för eller inte för 

skadeståndstalan skulle då innebära att hen i praktiken uppmuntrades att avstå från den 

ersättning som införts just med det nämnda syftet i åtanke. Med andra ord skulle den faktiska 

rättstillämpningen i brottmålsfrågan stå i strid med de överväganden som ligger bakom 

lagstiftarens beslut att införa kränkningsersättningen. Rättstillämpningen på ett område skulle 

alltså komma att motverka lagstiftarens avsikter på ett annat. I nästa steg skulle detta innebära 

att målsäganden fick en processuell fördel av att inte föra sin skadeståndstalan inom ramen för 

brottmålsprocessen utan i stället avvakta med denna tills brottmålsdomen vunnit laga kraft, 

eftersom en källa till sänkt trovärdighet i rättens ögon skulle ha eliminerats genom att 

                                                           
342 SOU 1938:44, s. 378.  
343 Prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada, s. 48.  
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skadeståndstalan inte förs. Ett sådant tillvägagångssätt skulle naturligtvis medföra 

processekonomiska nackdelar för domstolsväsendet och därigenom för samhället i stort. En 

rättstillämpning som medför den typen av konsekvenser, även om de möjligen skulle vara sällan 

förekommande, kan knappast sägas vara en tilltalande lösning på avvägningen mellan 

rättssäkerhet och rättstrygghet. Som refererats ovan begränsar dock Mellqvist inte 

målsägandens ”målspecifika” trovärdighet till de fall då hen biträder åtalet eller för 

skadeståndstalan. Enligt hans sätt att se på saken skulle det alltså inte vara tillräckligt att 

målsäganden avstod från sin skadeståndstalan – hens trovärdighet skulle ändå anses minskad 

av ”direkta partsintressen”.  

Ståndpunkten att vissa krav bör ställas på vissa typer av alternativhypoteser för att de ska leda 

till att åtalet ogillas innebär inte att beviskravet bör sänkas med hänvisning till att det annars 

skulle bli alltför svårt att fälla till ansvar för brott av den aktuella typen.344 Snarare handlar det 

om att förankra beviskravet i resonemang som tar hänsyn till sannolikhetsbedömningar. Detta 

är inte samma sak som att säga att det räcker med en sannolikhetsövervikt för att den tilltalade 

ska kunna fällas till ansvar för brottmål. Som tidigare nämnts utgör det så kallade negativa 

beviskravet en felmarginal och det är av just den anledningen som det kan tillåtas att 

sannolikhetsaspekter tas i beaktande när prövningen har kommit så långt att man kunnat 

konstatera både att utredningen är av erforderlig kvalitet och att det finns stark bevisning för 

åklagarens gärningspåstående i sig. Rättssäkerhetsövervägandena bör inte dras till en så extrem 

punkt att varje påhittad invändning omöjliggör en fällande dom och därmed omintetgör 

rättstryggheten – alternativet vore att endast de som väljer att erkänna ett begånget brott skulle 

kunna fällas till ansvar.345 I ett sådant system skulle kanske inte ens dessa kunna fällas i och 

med att det fortfarande kan finnas ”tänkbara” (om än inte ”fullt tänkbara”) motiv för ett falskt 

erkännande.  

7.4 Individualiserad eller generaliserad bedömning? 

Som Gregow påpekar måste bedömningen i varje enskilt mål ske förutsättningslöst; 

förhandsuppfattningar om att en viss typ av brott inte förekommer i någon nämnvärd omfattning 

eller, tvärtom, att en viss grupp målsägande aldrig talar osanning i fråga om dessa brott får inte 

påverka bedömningen.346 Gregows yttrande rör specifikt sexuella övergrepp mot barn men det 

                                                           
344 Jfr Lambertz, 2010, s 189.  
345 Rättssäkerheten i brottmål, s. 38.  
346 Gregow, 1996, s. 516.  
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är tveklöst en ståndpunkt som bör tillämpas i alla brottmål – åtminstone i ett rättssystem där 

såväl rättstrygghet som rättssäkerhet anses vara eftersträvansvärda mål. Varje bedömning måste 

helt enkelt ske utifrån de individuella förutsättningarna. Som tidigare har nämnts finns det en 

utbredd (och felaktig) föreställning om att andelen falska anmälningar skulle vara särskilt hög 

när det gäller sexualbrott.347 Det säger sig själv att det inte är förenligt med en objektiv och 

saklig rättstillämpning att ersätta en individualiserad bedömning, grundad på omständigheterna 

i det enskilda fallet, med en generaliserad och felaktig erfarenhetssats. Som Bolding påpekat 

(se ovan) kan inte den fria bevisvärderingen anses innebära att rätten får betrakta en 

omständighet som vanligt förekommande om ”en fullt tydlig erfarenhetssats” säger att så inte 

är fallet. Även om det är svårt att dra statistiska slutsatser i frågor som dessa kan det konstateras 

att det i vilket fall är mycket ovanligt med falska våldtäktsanmälningar, även om de högre av 

de möjliga siffrorna som angivits i inledningen skulle användas. Att trots detta utgå från 

motsatsen, d.v.s. att frekvensen av sådana falska anmälningar skulle vara betydande, vore just 

att sätta en ”fullt tydlig erfarenhetssats” åt sidan till förmån för den egna, felaktiga 

verklighetsuppfattningen. 

I det här sammanhanget ska återknytas till det som Mellqvist kallar ”målspecifik 

trovärdighetsbedömning”. Detta begrepp har, som tidigare nämnts, en tydlig koppling till 

bedömningen av alternativhypoteser. I den tidigare refererade artikeln tar han upp ett antal 

frågor om målsägandens eventuella motiv för att komma med en falsk utsaga som han menar 

att rätten måste ställa sig. Det kan påpekas att enbart det faktum att vissa frågor måste ställas 

för att bedömningen av målsägandeutsagan ska ske på ett mångsidigt och i förlängningen 

rättssäkert sätt – och på denna punkt torde det råda konsensus – inte nödvändigtvis innebär att 

dessa frågor måste besvaras jakande också i de fall då det saknas stöd för detta i 

processmaterialet. Det kan också ifrågasättas i vilken mån denna bedömning verkligen kan 

sägas vara målspecifik om den enbart utgår från bedömarens bild av hur det kan ligga till i ett 

fall som det aktuella. En sådan bristande individualisering av prövningen kan inte sägas vara 

förenlig med idealet om en objektiv och förutsättningslös prövning.  

Det är dessutom symptomatiskt att Mellqvist talar om just ”målspecifik trovärdighet” (min 

kursivering). Som nämnts ovan syftar begreppet ”trovärdighet” på bedömningen av en person, 

medan ”tillförlitlighet” avser utsagan. Medan den ”målspecifika trovärdigheten”, som framgått 

ovan, baseras på de typiska omständigheterna i ett visst slags mål, kräver 
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tillförlitlighetsbedömningen en individualiserad prövning. Det kan därför ifrågasättas i vilken 

mån det ens är lämpligt att tala om bedömningar av trovärdighet och inte enbart tillförlitlighet 

i detta sammanhang, om syftet med prövningen är att bedöma just det enskilda fallet. 

Tillförlitlighetsbedömningen måste sägas vara en oundgänglig del av bevisvärderingen. Det 

som Mellqvist benämner ”målspecifik trovärdighet” har däremot inget att göra med en konkret 

bedömning av den enskilda situationen.  

7.5 Det dunkelt sagda är det dunkelt tänka – domsmotiveringens betydelse 

En annan omständighet som spelar in i bedömningen av vilka krav som kan ställas på 

alternativhypotesen är vilken motiveringsskyldighet som anses åligga domstolen. Som nämnts 

ovan gör sig detta krav gällande med störst skärpa när det gäller fällande brottmålsdomar, 

eftersom konsekvenserna av dessa är den kanske tydligaste manifestationen av statens 

tvångsmakt. Det bör dock inte glömmas bort att även en friande brottmålsdom är ett uttryck för 

maktutövning från domstolens sida. Genom att rättsskipningen har överlåtits åt ett fristående 

domstolsväsende har den enskilde (på ett strukturellt plan) avhänt sig sina möjligheter att ”ta 

rättvisan i egna händer”. Av detta följer att rätten har ett ansvar för att förvalta detta samhälleliga 

förtroendeuppdrag. En av funktionerna som domskälen fyller är ju just att legitimera 

domstolens maktutövning.348 Som nämnts ovan menar Mellqvist att det inte finns någon 

skyldighet för domstolen att motivera en friande dom. Även om man menar att någon sådan 

skyldighet, till skillnad från när domen är fällande, inte kan utläsas ur exempelvis EKMR artikel 

6 bör ett sådant krav ändå anses gälla indirekt. Som Bergholtz påpekat (se ovan) utgör 

domskälen den enda möjligheten för allmänheten att granska huruvida domstolen har uppfyllt 

de krav som följer av RF, t.ex. kravet på objektivitet. Till detta kommer även det krav på 

motivering som förutsätts i förarbetena till RB. En domare som då undandrar sig en kritisk 

granskning av den bedömning hen gjort kan knappast sägas bidra till förtroende för 

domstolarna.  

Om man alltså utgår från att det åtminstone är klart lämpligast att även friande domar i brottmål 

är väl motiverade följer av detta att inte vilka skäl som helst får ligga till grund för 

bedömningen. I de fall då domstolen väljer att fria med hänvisning till en alternativhypotes – 

exempelvis att målsäganden anmält brott på grund av en önskan om skadestånd – måste det 

därför krävas att denna ståndpunkt kan motiveras rationellt. Om rätten friar i ett fall som detta 
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har den grundat sitt ogillande av åtalet på en bedömning av faktorer som är relaterade till 

målsäganden, nämligen bedömningen att hen är sådan att det kan förväntas att anmälan kan ha 

skett av ekonomiska skäl. Av detta följer att domstolen bör förklara hur man har kommit fram 

till denna slutsats. Det ger i sin tur stöd för ståndpunkten att det rimliga tvivlet inte får vara hur 

svävande och oförankrat som helst. Som nämndes tidigare kan en önskan om att inte såra eller 

kränka målsäganden genom ”alltför tydliga” motiveringar av ett ogillande av åtal spela in från 

rättens sida och ge upphov till att bedömningsgrunderna anges på ett så otydligt sätt att de 

knappast kan betraktas som en motivering av avgörandet. Detta är dock ett obehag som 

domaren måste stå ut med. Om resultatet av avgörandet är att åtalet ogillas eftersom rätten inte 

anser det ”praktiskt taget uteslutet” att målsägandens utsaga åtminstone delvis är präglad av, 

exempelvis, en önskan om skadestånd, bör det vara rättens skyldighet både att konstatera detta 

uttryckligt och att ge sina skäl för denna bedömning. Naturligtvis vore en sådan motivering 

kränkande för en målsägande som avgivit en alltigenom sanningsenlig utsaga; som tidigare 

nämnts anser Diesen inte att det faktum att tvivlet ska konkretiseras innebär att denna 

konkretisering nödvändigtvis bör komma till uttryck i domskälen, förmodligen av just den 

anledningen. Detta är dock inte ett hållbart argument för att komma runt denna problematik 

genom att använda sig av till intet förpliktigande formuleringar som ändå utmynnar i och har 

sitt ursprung i samma bedömning – det är bara intellektuellt sett betydligt hederligare att ge 

uttryck för vad som ligger bakom bedömningen. 

I detta sammanhang ska den rättsteoretiska ståndpunkt som Bergholtz företräder lyftas fram, 

d.v.s. att avgöranden kan motiveras genom skäl som är intersubjektivt begripliga.349 Motsatsen 

till ett sådant förhållningssätt är ett slags kunskapsrelativism och en allt dominerande 

skepticism, vilket inte är en hållbar inställning i en verksamhet som handlar om att komma så 

nära den materiella sanningen som möjligt inom de straffprocessrättsliga ramarna. 

Eftersom det ska röra sig om skäl som är vetbara och förståeliga för fler än en person kan det 

helt enkelt inte röra sig om en ”magkänsla” – åtminstone måste beståndsdelarna i denna 

magkänsla kunna bestämmas närmare. Att bedömningen i många fall rent faktiskt i viss mån 

sker just intuitivt torde inte vara ett kontroversiellt påstående. Frågan är dock om en renodlat 

intuitiv bedömning kan accepteras ens när det gäller friande brottmålsdomar. Den ståndpunkt 

som förespråkas här är att så inte är fallet. Som Bergholtz påpekar är legitimitet och rationalitet 

två begrepp som är tätt sammankopplade. Om maktutövningen ska betraktas som legitim av 
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parterna och omgivningen krävs det att avgörandet fattas på grunder som kan kommuniceras 

till omvärlden. Även i de fall då avgörandet har träffats på juridiskt sett fullständigt godtagbara 

grunder är det inte tillräckligt att så har skett rent faktiskt – för att legitimiteten ska upprätthållas 

krävs även att detta är synligt för omgivningen. Det rationella, och därigenom legitima, i 

maktutövningen måste också komma till synes.  

Sammanfattningsvis kan sägas att av kravet på motivering avseende såväl friande som fällande 

domar följer att bedömningen måste vara grundad på just rationella och, så långt som möjligt, 

objektiva faktorer. Det kan också tilläggas att själva det faktum att domen motiveras 

förhoppningsvis leder till att även själva bedömningen präglas av denna saklighet och 

objektivitet. Kanske bör uttrycket ”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta” mana till viss 

eftertanke även när det gäller domsmotiveringar. Förhållandet mellan kravet på motivering och 

kravet på att alternativhypotesen ska vara förankrat (om än med en tunn tråd) i processmaterialet 

kan alltså ses som ett växelspel. Å ena sidan förutsätter motiveringsskyldigheten att det finns 

objektiva skäl som ligger bakom bedömningen, å andra sidan blir motiveringsskyldigheten ett 

sätt för domaren att försäkra sig om att hen inte tar ovidkommande hänsyn.   

7.6 Slutsats 

Av de skäl som nämndes inledningsvis – svårigheterna att säkra annan bevisning än de berörda 

parternas utsagor, själva våldtäktsbrottets lagstiftningstekniska konstruktion samt den 

problematiska uppsåtsbedömningen – finns det betydande hinder mot en effektiv lagföring av 

våldtäkter. När det gäller våldtäkt mot barn minskar visserligen en del av dessa svårigheter 

eftersom eventuellt samtycke då i princip inte har någon betydelse (jfr dock BrB 6:5). Andra 

svårigheter gör sig i dessa fall gällande i stället, kanske framför allt frågan om vad den tilltalade 

insett eller borde ha insett om målsägandens ålder (BrB 6:13). Som konstaterats ovan finns det 

stöd för att uppställa vissa krav för att en alternativhypotes ska leda till att åtalet ogillas, under 

förutsättning att åklagarens bevisning för huvudhypotesen är stark. Detta kommer dock inte att 

lösa de ovan angivna problemen. Lambertz definition av beviskravet, som tycks rimlig mot 

bakgrund av den praxis från HD som refererats ovan, är att beviskravet inte är uppfyllt om det 

finns alternativhypoteser som är ”fullt tänkbara” eller ”fullt möjliga”. Detta är naturligtvis ett 

mycket högt ställt krav som innebär en prioritering av rättssäkerhet framför rättstrygghet. En 

sådan prioritering är nödvändig för att rättstillämpningen ska vara godtagbar i en rättsstat. Att 

uppställa vissa krav angående vissa typer av alternativhypoteser – sådana som inte direkt rör 

rekvisiten för det aktuella brottet – ändrar inte detta och bör inte heller göra det. I stället handlar 
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det om att ersätta godtycke med en strävan efter objektivitet och om att ersätta fördomar med 

fakta i målet.  
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8. Sammanfattning 

Som redovisats har det skett många försök att närmare definiera vad beviskravet ”ställt utom 

rimligt tvivel” innebär. Eftersom HD inte har givit någon konkret bestämning av detta får svaren 

på denna fråga sökas inom doktrinen. En definition som tycks ha vunnit gillande är den som 

framförts av Gregow, d.v.s. att beviskravet är uppfyllt när det praktiskt sett framstår som 

uteslutet att den tilltalade är oskyldig. En annan beskrivning av beviskravet kring vilket det 

finns betydande uppslutning är Frändes formulering att domen ska bli friande om det efter 

prövningen återstår beaktansvärt tvivel om den tilltalades skuld. Det finns också en diskussion 

kring huruvida alla tänkbara förklaringar måste kunna uteslutas för att rätten ska få meddela en 

fällande dom. De olika synsätten på detta påverkar i förlängningen synen på vad som kan krävas 

av en alternativhypotes för att den ska leda till att åtalet ogillas. Andra omstridda 

frågeställningar angående beviskravet är vilken betydelse domarens övertygelse respektive 

olika sannolikhetsöverväganden bör tillmätas.  

Som sagt påverkas synen på alternativhypoteser av huruvida man anser att det räcker att tvivlet 

är ”tänkbart” eller om det krävs något mer, företrädesvis någon typ av stöd i processmaterialet 

eller i erfarenhetssatser. Skeptikerna mot ett sådant krav menar att det skulle leda till att 

beviskravet försvagades, medan förespråkarna menar att rättstillämpningen annars skulle 

präglas av rena spekulationer. Det finns också skilda åsikter i frågan huruvida 

alternativhypoteser som utesluter varandra får sammanräknas eller inte i samband med 

bedömningen av om beviskravet är uppfyllt.  

Av de refererade rättsfallen har slutsatsen dragits att frågan om stöd i processmaterialet beror 

på vilken typ av alternativhypotes det är frågan om. Ifall det rör sig om alternativhypotesen 

”inget sexuellt umgänge har förekommit” respektive ”samtycke har förelegat” tycks inte något 

sådant krav uppställas eftersom det skulle strida mot principen om åklagarens bevisbörda. Detta 

bör även gälla alternativhypotesen ”ej otillbörligt utnyttjande av särskilt utsatt situation”, även 

om detta inte framgår av något av de refererade rättsfallen. Om åklagarens bevisning däremot 

bedöms som tillräckligt stark för att det positiva beviskravet ska vara uppfyllt krävs någon typ 

av stöd i processmaterialet för att alternativhypoteser av typen ”målsäganden tillvitar 

falskeligen den tilltalade brott” ska leda till en friande dom. Detta stöd behöver dock inte vara 

starkt. Däremot har det inte kunnat uppbådas något stöd i den praxis som refererats för åsikten 

att inbördes motstridiga alternativhypoteser inte får räknas samman, men inte heller något som 

talar mot den. 
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Ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv måste den hypotes som uppställs vara prövbar. Den får 

inte baseras på bedömarens personliga övertygelse. Det är också viktigt att bedömaren är 

medveten om de förutsättningar som hen utgår från för att hen ska undvika felslut. Det finns 

flera viktiga skillnader mellan juridisk och vetenskaplig hypotesprövning. Juridiska hypoteser 

kan inte prövas i bokstavlig bemärkelse inom ramen för rättstillämpningen och domare arbetar 

dessutom under ett beslutstvång som gör det omöjligt att lämna den aktuella frågan obesvarad. 

Domaren prövning blir också mer begränsad p.g.a. de materiella och processuella reglerna. Den 

juridiska prövningen går inte att klassificera som vare sig deduktiv eller induktiv, även om den 

ligger närmare deduktionen.  

I diskussionsdelen av uppsatsen hävdas att det krav på förankring i processmaterialet som 

uppställs angående vissa alternativhypoteser är nödvändigt för att uppnå en godtagbar balans 

mellan rättssäkerhet och rättstrygghet. Motsatsen – att det skulle räcka att alternativhypotesen 

var ”tänkbar” – skulle i många fall omöjliggöra fällande domar även när bevisningen var 

mycket stark. Att ett sådant krav kan accepteras beror på att hypotesprövningen sker som ett 

sista steg när åklagarens bevisning väl konstaterats vara hållbar. Av denna anledning bör det 

också accepteras att sannolikhetsöverväganden används i bedömningen av alternativhypotesen. 

Däremot skulle det riskera att leda till en sänkning av beviskravet om inte inbördes motstridiga 

alternativhypoteser fick räknas samman. För att domarens bedömning i möjligaste mån ska 

grundas på en bedömning av det enskilda fallet och inte på tveksamma föreställningar om hur 

det ”kan” ligga till i fall som det förevarande krävs att hen tar plikten att redovisa 

övervägandena bakom domen på allvar. På detta vis förankras bedömningen i omständigheterna 

i det aktuella fallet. Att ett sådant krav på förankring i processmaterialet uppställs avseende 

vissa alternativhypoteser innebär dock inte att beviskravet bör sänkas med hänvisning till 

bevissvårigheterna i sexualbrottmål. Tvärtom måste detta vara högt ställt för att rättssäkerheten 

inte ska trädas för när. 
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