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Summary 
The essay treats the plaintiff’s situation during the trial in a rape case and 
elucidates how the plaintiff’s experience of the process can be changed. The 
proceedings in rape cases are often noticed in the mediums, perhaps due to 
the fact that a rape is a type of crime that everyone can relate to and does not 
leave anyone untouched which leads to that the entire society will be 
interested in what verdict the court of law will come to. 
 
The aim of this essay is that with the base in the legal context in the area of 
sexual offences and rape, to examine the proceedings in rape cases and how 
the courts investigations during the trial can be influenced by the humane 
factor when prejudices in the form of questions of dubious aim is given 
place in the proceedings. The principle of equal treatment and the principle 
of the parties’ equality in the process along with the general ban against 
discrimination sets the rules concerning the parties’ attitude against each 
other during the court proceedings. Evidence that is being presented with a 
dubious aim in order to slander a party’s reputation or character is always 
irrelevant for the settlement of the issue at hand in the trial. A person’s 
personality has little to do with its credibility and particularly not with the 
person’s ability to be reliable in the issue at hand and in its statement. 
 
Of main interest for the essay is the judge’s material process management 
within which the evaluation of evidence, the evaluation of statements and 
dismissal of irrelevant evidence is held. Sexual offence is a type of crime 
that entails special difficulties concerning the evidence which derives from 
the evaluation of evidence that the court must do of the evidence and the 
statements in a trial. The rape cases that are the most difficult to investigate 
are those trials where the plaintiff’s statement stand against the defendants 
statement and the trial therefore is locked in what is generally known as the 
word-against-word situation. Physical evidences in the form of DNA or 
other technology that can be crucial evidence for the court’s judgment and 
verdict are missing in these trials. 
 
The evaluation of evidence deals with an assessment of the credibility of the 
person behind the statements but the main focus of the evaluation lies in the 
assessment of a statement’s specific reliability in an issue. However, there is 
a prevailing confusion concerning the concepts in the country’s courts that 
results in that the concepts of credibility and reliability are not being used in 
a consistent way by the courts in their assessment of a statement. That the 
plaintiff’s statement seems more reliable than the defendant’s is not enough 
for a conviction in a rape trial, all statements must be confirmed before the 
court through some manner of aiding evidence. This means that a single-
handed statement cannot lead to a conviction, the requirements of evidence 
cannot be changed since the interest of a materially correct verdict must 
never be limited with regard for the legal security.  
 

 1



The actions of the judge should always abide under the rules of objectivity 
and neutrality and the judge can reject or disregard evidence and 
circumstances that lacks relevance for the issue of the trial and the criminal 
act that is to be examined. The investigation in the essay points to that with 
regard for the principle of free examination of evidence it seldom happens 
that the judge dismisses evidence. It is not possible to anticipate what effect 
a piece of evidence can have on the process and each new trial arouses new 
questions that each has to be evaluated and decided up on individually. It is 
not possible to create universal rules for which evidences that are relevant 
and which are irrelevant, but general guidelines for the evaluation of 
evidence in the courts of law are a potential alternative. 
 
The conclusion of the essay is that there is a need for indicating that it is the 
issue of the trial and the event of the proceedings that will be investigated 
and that a materially correct verdict of the trial is depending on that focus 
lies on the issue and not elsewhere. There is a need for an account of the 
prejudices that can be found in society concerning women and women’s 
sexuality and how these are given place in the process in the form of 
questions of dubious aim. Such an account would function as an aid for 
professionally active legal advisers to recognize the prejudices and to avoid 
the use of them. 
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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar målsägandens situation under rättegången i 
våldtäktsmål och belyser hur målsägandens upplevelse av processen kan 
förändras. Rättegångar i våldtäktsmål blir ofta uppmärksammade i media, 
kanske för att en våldtäkt är en typ av brott som inte lämnar någon oberörd 
och som ofta engagerar hela samhället.  
 
Syftet med uppsatsen är att utifrån de lagregler som finns på området 
undersöka processen i våldtäktsmål och hur utredningen i målet kan 
påverkas, då fördomar i form av frågor i chikanöst syfte ges plats i målet. 
Likabehandlingsprincipen och principen om parternas jämlikhet i processen 
sätter tillsammans med det generella förbudet mot diskriminering upp 
förhållningsregler angående parternas attityd mot varandra under processen. 
Bevisning som förs fram i chikanöst syfte för att smutskasta en parts 
anseende eller karaktär är alltid irrelevant för avgörandet av sakfrågan i ett 
mål. En persons karaktär och personlighet är inte avgörande för domstolens 
bedömning av trovärdigheten och särskilt inte för personens förmåga att 
vara tillförlitlig i sak och i sin utsaga. 
 
Centrala delar för uppsatsen är domarens materiella processledning inom 
vilken bevisvärdering, utsagevärdering och avvisning av irrelevant 
bevisning ryms. Sexualbrott är en brottstyp med särskilda bevissvårigheter 
som bottnar i den bevisvärdering som rätten måste göra av utsagor och övrig 
bevisning i ett mål. De våldtäktsmål som är svårast att utreda är de mål där 
målsägandens utsaga står mot den tilltalades utsaga och målet är låst i vad 
som brukar kallas ord-mot-ord-situationen. I dessa mål saknas fysiska bevis 
i form av DNA eller annan teknik som kan innebära ett avgörande bevis för 
domstolens avgörande.  
 
Bevisvärderingen handlar i dessa fall om en bedömning av utsagepersonens 
generella trovärdighet men tyngdpunkten ligger vid bedömningen av en 
utsagas specifika tillförlitlighet i sak. Det råder emellertid en 
begreppsförvirrig i landets domstolar som resulterar i att begreppen 
trovärdighet och tillförlitlighet inte används konsekvent vid domstolarnas 
bedömning av en utsaga. För en fällande dom räcker det inte i praktiken att 
målsägandens uppgifter framstår som mer tillförlitliga än den tilltalades, alla 
utsagor måste inför domstolen kunna bekräftas genom någon form av 
stödbevisning. Detta innebär att en ensam utsaga inte kan leda till en 
fällande dom. Beviskraven kan inte ändras eftersom intresset av en 
materiellt korrekt dom aldrig får inskränkas med hänsyn till rättssäkerheten.  
 
Domaren ska alltid förhålla sig objektiv och neutral och kan avvisa eller 
bortse från bevisning och omständigheter som saknar relevans för sakfrågan 
i målet och den påstådda brottsliga gärning som ska prövas. Utredningen i 
uppsatsen tyder på att det med hänsyn till den fria bevisprövningens princip 
sällan sker att domaren avvisar bevis. Det går inte att förutse vilken verkan 
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ett bevis kan komma att få i processen och varje nytt mål väcker nya frågor 
som alla måste avgöras individuellt. Det är inte möjligt att skapa 
allmängiltiga regler för vilka bevis som är relevanta och irrelevanta, men 
allmänna riktlinjer för bevisshanteringen i domstolarna är ett tänkbart 
alternativ. 
 
Uppsatsens slutsats är att det finns ett behov av att markera att det är 
sakfrågan och det föreliggande händelseförloppet som ska utredas och att en 
materiellt korrekt utgång av ett mål är beroende av att fokus ligger på saken 
och inget annat. Det finns ett behov av en beskrivning av de fördomar som 
finns ute i samhället angående kvinnor och kvinnors sexualitet och hur dessa 
ges plats i processen i form av frågor i chikanöst syfte. En sådan 
beskrivning skulle fungera som ett hjälpmedel för yrkesverksamma jurister 
att känna igen fördomarna och på så sätt undvika att använda sig av dem.  
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 Förord 
Detta är för oss, kvinnor, flickor och tjejer överallt som har modet att gång 
på gång stå upp för sig själva och sina rättigheter. Som bjuder hem världen 
till sig på en kopp te och ibland blir gruvligt besviken. Som dansar snyggast, 
skrattar högst och älskar livet mest. Ingen kommer ge oss vår 
självbestämmande rätt, den får vi ta själva. 
 
 
Tack alla ni som stöttat mig, trott på mig, kramat mig och skrattat med mig. 
Utan er hade varken jag eller den här uppsatsen varit där vi är idag. 
You’re the all-singing, all-dancing crap of the world. 
 
Lund, en väldigt vacker vår 2008. 
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Förkortningar 
   
BrB   Brottsbalken 
 
EKMR Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.  

 
HD   Högsta Domstolen 
 
HovR   Hovrätten 
 
NJA   Nytt Juridiskt Arkiv, rättsfall 
 
RB   Rättegångsbalken 
 
TR   Tingsrätten 
 
SOU   Statens offentliga utredningar 
 
SvJT   Svensk Juristtidning 
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1 Inledning  
Sexualbrott och utformningen av sexualbrottslagstiftningen har alltid 
diskuterats livligt i såväl den allmänna debatten som den juridiska 
doktrinen. Den 1 april 2005 trädde en genomgripande reform av BrB 6 kap. 
i kraft. Reformens övergripande syfte var att öka skyddet mot sexuella 
kränkningar och att ytterligare förstärka den sexuella integriteten och 
självbestämmanderätten. Sexuella övergrepp innebär alltid en kränkning av 
den sexuella integriteten men också av den personliga integriteten. Brott 
enligt detta kapitel verkar engagera hela samhället vilket har lett till en 
intensiv mediabevakning av rättegångar i sexualbrottmål.1  
 
Enligt den officiella normen i samhället i dag råder det sexuell jämställdhet 
mellan könen vilket synliggörs i lagstiftningen som är formellt könsneutral 
och ska gälla lika för alla oavsett kön eller social status. Skulle detta även 
gälla som den inofficiella åsikten i samhället så skulle det varken finnas 
orsak, grund eller material till denna uppsats. Att gamla uppfattningar, 
fördomar och föreställningar om kvinnors sexualitet och kön lever kvar ute i 
samhället och riskerar att komma in genom domstolens dörrar är något som 
blir uppenbart när man studerar avkunnade domar i våldtäktsmål. Det blir en 
märklig ”kulturkrock” när en ung kvinna som lever i samhället och arbetar 
eller studerar, är van vid att ansvara för sig själv och sina val och därför ser 
sig själv som en självständig individ med integritet skulle ha oturen att 
hamna som målsäganden i en våldtäktsrättegång. Där löper hon risken att 
konfronteras med attityder som tvingar henne att svara på frågor om hennes 
sexualvanor, hur hon klär sig och om hennes avsikter och beteende under en 
utekväll. Detta är alla högst personliga frågor och med all sannolikhet också 
väldigt oväntade frågor för henne då hon blivit utsatt för ett brott och ett 
övergrepp och således är ett oskyldigt offer. Men det som kommer att 
chocka och uppröra henne mest, hon som tror på den fria viljan, är hur 
domstolen kommer att degradera henne till en kropp och inget mer. Tyvärr 
accepterar domstolarna fortfarande en föreställning om kvinnokroppen som 
sexuellt tillgänglig; frånvaro av uttryckligt motstånd implicerar indirekt att 
kvinnan samtyckt.2  
 
Det låter onekligen som att vi snart kan vänta oss ett samtal från medeltiden 
som vill ha sina värderingar tillbaka; är detta verkligheten i svenska 
rättssalar? Det är omöjligt att som jurist utanför rättssalen påverka 
individers fördomar och åsikter, men genom att använda de verktyg som 
principer och lagar ger juristen kan rättegången fokuseras på saken. Det är 
viktigt att förhindra att fördomar tillåts under rättegången i form av 
irrelevanta frågor, vilket kan ske genom en hänvisning till att det är den 
påstådda brottsliga gärningen som är saken i målet som ska utredas. I varje 
process är det sakfrågan som ska bevisas och inget annat. 

                                                 
1 SOU 2001:14 Sexualbrotten, s. 13. 
2 Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott, s. 44. Andersson, Hans (ord) eller hennes? s. 68, 
264-266. 
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1.1 Bakgrund 
Det finns en bild av att våldtäkter oftast är överfallsvåldtäkter som begås 
utomhus och där gärningspersonen och offret inte känner varandra. De 
utförliga studier av praxis i sexualbrottmål som gjorts sammanfattar en helt 
annan bild. Våldtäkter begås av män mot kvinnor, inomhus utan vittnen, det 
saknas oftast bevisning och offret känner gärningspersonen genom någon 
form av tidigare relation. Som en följd av detta betecknas målsäganden i 
våldtäktsmål oftast som hon vilket också är fallet i denna uppsats. 
Sexualbrott är en brottstyp med särskilda bevissvårigheter och det finns en 
omfattande praxis i våldtäktsmål som ständigt är föremål för diskussion 
inom den juridiska doktrinen.3 Bevisningen består i de flesta våldtäktsmål i 
huvudsak av målsägandes utsaga och kan ibland understödjas av teknisk 
bevisning eller någon annan form av stödbevisning. De mål där 
målsägandes utsaga utgör den enda direkta bevisningen beskrivs ibland som 
ord-mot-ord situationen, eftersom de enda bevis för att ett visst 
händelseförlopp inträffat står mot varandra i form av målsägandes utsaga 
och den tilltalades utsaga. Det är upp till domstolen att avgöra huruvida den 
bevisning som åklagaren åberopar visar att det är ställt utom rimligt tvivel 
att den tilltalade begått det brott han står åtalad för. 
 
Domstolens uppgift är att utreda sanningen i det enskilda fallet och värderar 
och granskar således all bevisning och fakta som presenteras under 
huvudförhandlingen för att avkunna dom och skipa rättvisa. Värderingen av 
bevis och utsagor i våldtäktsmål innebär oftast för domstolen den svåra 
uppgiften att avgöra vilken av två utsagor som är mest tillförlitlig. 
Bedömningen av en persons generella trovärdighet och tillförlitligheten i 
dennes utsaga är komplicerad och innebär en stor utmaning för domstolen 
eftersom rättssäkerheten är beroende av kontinuitet och höga beviskrav. 
Praxis har fastställt utförliga krav vilka måste vara uppfyllda för att en 
utsaga ska kunna läggas till grund för en fällande dom. Bedömningen måste 
alltid ske objektivt och kraven existerar för att säkerställa att ingen fälls till 
ansvar för brott på grund av en felaktig tolkning av trovärdighet och 
tillförlitlighet. Det centrala i varje mål är sakfrågan och endast relevant 
bevisning för målet i fråga får läggas fram under huvudförhandlingen. Ett 
bevis som är utan betydelse i ett mål kan avvisas av domaren eftersom 
beviset är irrelevant för bedömningen av utgången i målet. Att utreda 
skuldfrågan i ett våldtäktsmål är således ett komplicerat tillvägagångssätt 
som styrs av lagregler såväl som krav ställda i praxis. Det intryck jag fått är 
att ett problem som finns vid utsagevärderingen är att en begreppsförvirring 
angående trovärdighet och tillförlitlighet ibland leder till att fokus läggs på 
utsagepersonens historia och karaktär istället för de fakta som förmedlas via 
utsagan. 
 
En våldtäkt innebär ett trauma som kan ge offret men för livet. Kroppsliga 
skador läker men en känsla av otrygghet kan dröja sig kvar och allt för ofta 
påverkas offrets psykiska hälsa i negativ bemärkelse. Den mentala 
                                                 
3 Se exempelvis Diesen, Bevisprövning i brottmål. Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott. 
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påfrestning som många målsäganden utsätts för innan, under och efter 
rättegången är inget som man bör ta lätt på. Då målsägandens utsaga utgör 
huvudbevisningen i ett mål måste tillförlitligheten i utsagan fastställas och 
det sker genom utförlig utfrågning av målsäganden angående det aktuella 
händelseförloppet. Målsäganden måste redogöra för ett traumatiskt och 
smärtsamt händelseförlopp inför främlingar, vilket är en påfrestande 
upplevelse. Målsäganden måste ibland svara på frågor vars syfte inte är 
något annat än att framställa målsäganden som icke trovärdig eller vilka 
enbart syftar till att smutskasta målsäganden. Frågorna som ofta är 
upprörande leder till att målsäganden upplever att hon inte blir trodd, vilket i 
sin tur har lett till att många målsäganden har beskrivit processen i 
domstolen under huvudförhandlingen som den andra våldtäkten4. Att 
säkerställa att endast för målet relevant bevisning förebringas domstolen 
under huvudförhandlingen står helt i enlighet med sentensen att det endast 
är sakfrågan som ska utredas. Att avgöra vad som är oväsentligt och vad 
som är relevant för saken i ett mål är en av de viktigaste uppgifterna för 
domstolen. 
 
Varje person som kommer till en domstol lämnar sina tidigare handlingar 
och sin historia vid dörrarna innan de går in i rättssalen. Den enda gången en 
persons bakgrund berörs är vid påföljdsbestämningen då skuldfrågan redan 
är avgjord och då personalian läses upp. Att säkerställa att ingen döms på 
grund av mänskliga tillkortakommanden som fördomar, förutfattade 
meningar eller de tidigare gärningar personen begått utgör grunden för 
rättssäkerheten. De lagstadgade regler och förhållningsorder som styr den 
rättsliga processen och reglerar arbetsordningen för de yrkesgrupper som 
arbetar för främjandet av rättssamhället kan vara svårförståeliga, för att inte 
säga obegripliga, för den som inte är insatt. Bevekelsegrunder som 
bevistekniska avgöranden och processuella regler betyder inte mycket för 
den som blivit utsatt för och kränkt av en brottslig handling.  
 
Det centrala i en rättegång är således det händelseförlopp som utgör själva 
anledningen till att rättegången hålls. Händelseförloppet är den kärna av 
omständigheter som åklagaren i sitt åtal försöker bevisa med hjälp av 
bevisning och försvararen försöker i sin tur bevisa ett alternativt 
händelseförlopp som talar till den tilltalades fördel. Det handlar om vad som 
ska bevisas och som en följd, hur det ska bevisas. 

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att närmare undersöka 
förhållandena för målsägande under rättegången i sexualbrottmål. 
Sexualbrott är en brottstyp med särskilda bevissvårigheter och dessa 
svårigheter utgör tillsammans med de faktiska juridiska förutsättningarna 
och förhållningsreglerna som styr processen i våldtäktsmål själva 
utgångspunkten för uppsatsen.  
 
                                                 
4 Wennstam, Flickan och skulden, s. 174. 
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Det övergripande syftet för uppsatsen är indelat i tre underliggande syften: 
 
* Avsikten är att undersöka den funktion som begreppen trovärdighet och 
tillförlitlighet har vid bevisvärderingen och utsagevärderingen i 
våldtäktsmål. 
 
* Avsikten är vidare att undersöka reglerna för domarens materiella 
processledning och möjligheten till bevisavvisning av för målet irrelevant 
bevisning. 
 
* Slutligen är avsikten att undersöka de krav på stödbevisning som HD 
genom praxis i sexualbrott har fastställt. 

1.3 Frågeställning 
* Hur påverkas utsagebedömningen av den redan nämnda 
begreppsförvirring som tycks råda i domstolarna angående funktionen av 
begreppen trovärdighet och tillförlitlighet? 
 
* Finns det bevisning som alltid kan anses vara irrelevant för utredningen av 
saken i ett våldtäktsmål? 
 
* Finns det ett krav på stödbevisning i våldtäktsmål i praktiken och om så är 
fallet vilken typ av bevisning kan anses ingå i begreppet stödbevisning? 

1.4 Avgränsning och disposition 
Uppsatsen behandlar endast de rättegångar i brottmål där åtal väckts i 
enlighet med BrB 6 kap 1 §, våldtäkt mot myndig kvinna. Följaktligen står 
all information som behandlas i uppsatsen i anknytning till 
bevisproblematiken i våldtäktsrättegångar. Den praxis som utarbetats sedan 
ikraftträdandet av reformen i landets domstolar har på många håll blivit 
föremål för övergripande och genomgående analyser i doktrin, media och 
offentliga utredningar. Det är endast genom att studera domstolsavgöranden 
som en verklig bild av sexualbrottslagstiftningens tillämpning kan erhållas. 
 
Våldtäktsbrottets konstruktion och diskussionen angående kravet på tvång 
eller bristande samtycke kommer inte att redogöras för i uppsatsen eftersom 
denna främst behandlar bevisvärdering och vad som sker när onödig 
bevisning ges plats i ett mål. I denna uppsats finns inget utrymme för att på 
ett fullgott sätt redogöra för bakgrunden och det historiska perspektivet till 
rättegången och lagstiftningen i våldtäktsmål, därför hänvisar jag till andra 
som utförligt har kommenterat området.5 
 

                                                 
5 Se exempelvis, Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott, Andersson, Hans (ord) eller 
hennes. 
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Uppsatsens tre delsyften med tillhörande frågeställningar är själva 
utgångspunkten för uppsatsen och behandlas löpande genom texten. Varje 
avsnitt i uppsatsen är en viktig del i besvarandet av frågeställningarna. Varje 
nytt avsnitt inleds med en generell beskrivning av vad som kommer att 
avhandlas i den följande texten. Analysen sker löpande genom arbetet i de 
specifika avsnitten och sammanfattas i en slutlig analys.  

1.5 Metod, material och forskningsläge 
I arbetet med uppsatsen har jag använt mig av traditionell rättsdogmatisk 
metod. De rättskällor som ligger till grund för uppsatsen är på sedvanligt vis 
lagtext, förarbeten till lag, praxis, doktrin och forskningsarbeten. På ett av 
uppsatsens centrala områden, begreppen trovärdighet och tillförlitlighet, är 
mitt intryck att det idag råder en begreppsförvirring. Forskning på 
uppsatsens område beskrivs främst inom den processrättsliga doktrinen, 
särskilt vad gäller bevis och bevisvärdering av författare som Fitger, Ekelöf, 
Schelin, Gregow och Diesen. RättsPM 2007:13 från åklagarmyndighetens 
utvecklingscentrum i Göteborg har varit till stor nytta vid arbetet med 
uppsatsen då den består av en utförlig kartläggning av praxis i sexualbrott 
som är långt mer utförlig än vad jag själv av tidstekniska skäl haft möjlighet 
att göra. Uppsatsen innehåller också en närmare analys av två aktuella 
rättsfall rörande våldtäkter som uppmärksammats mycket i media. 
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2 Legalitet och rättssäkerhet   
Legalitetsprincipen (se BrB 1:1) tillhör grunderna för svensk 
straffrättsskipning och ställer krav på skriftligt lagstöd vid bestämmande av 
vad som utgör ett brott och att all lagstiftning ska vara klar och tydlig. Den 
uttrycker även ett förbud mot analogisk rättstillämpning och förbud mot 
retroaktiv rättstillämpning.6 
Att skapa en konkret definition av vad begreppet rättssäkerhet innebär är 
inte möjligt då begreppets användningsområde är så omfattande. 
Rättssäkerhet består av många principer på offentligrättslig och straffrättslig 
nivå som tillsammans utgör rättssäkerhet och i det följande kommer några 
av de viktigaste att beröras. Rättssäkerheten som vilar på särskilda principer 
som exempelvis legalitetsprincipen och principen in dubio pro reo7, har alla 
som gemensamt syfte att ge trygghet åt den som vill följa lagarna samt att 
skapa en process där ingen enskild individ riskerar att kränkas. 8 
 
Rättsäkerheten är en viktig del av den demokratiska rättsordningen i en 
rättsstat och handlar om det juridiska förhållandet mellan den enskilde och 
staten. Ett rättssystem eller en rättsordning och den ordning av förutsebarhet 
och likabehandling vid tillämpning av generellt gällande normer, anses 
utgöra en del av rättsstaten. Rättssäkerheten existerar på flera olika plan; 
staten mot medborgarna, medborgarna mot staten och de enskilda 
medborgarna mot varandra. Ytterligare en dimension är den internationella 
med stater mot varandra. 

2.1 Förutsebarhet och likabehandling 
Den rättspositivistiska tankemodellen definierar rättsordningen som ett 
system av rättsregler som man antingen följer eller bryter mot. Det är inte 
alltid säkert vilken regel som ska följas eller hur man ska tolka en regel. 
Reglerna uttrycks genom språket och språkliga uttryck kan vara vaga, 
mångtydiga eller motstridiga. Rättssystemet är aldrig så fullständigt att varje 
enskilt fall kan avgöras med hjälp av klara och entydiga regler, och det finns 
ofta oklarheter, luckor och motsägelser. Denna ovisshet måste bemästras på 
något sätt. Alla enskilda fall måste avgöras i sak och varje rättsregel måste 
kunna ges ett tydbart innehåll, och här träder de omfattande 
lagtolkningsmodellerna in. Domaren måste hitta ett jämviktsläge mellan 
stabiliteten i lagstiftningen och flexibiliteten vid tillämpningen.9    
 
Den svenska straffprocessen har en kontradiktorisk uppbyggnad, vilken 
brukar betecknas som ackusatorisk och innebär att rätten bör hålla sig passiv 
i processen. En ackusatorisk process innebär ett förfarande där två parter 
står emot varandra och där båda parterna är verksamma under rättegången. 
                                                 
6 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 57-64. 
7 Vid tvivel till förmån för den tilltalade. 
8 Ekelöf, Boman,  Rättegång, IV, s. 114. 
9 Peczenik, Vad är rätt, s. 43-54. 
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Den kontradiktoriska principen är också ett utryck för att ingen får dömas 
ohörd.10Det råder en obalans mellan parterna i och med att åklagaren har 
hela sin och polisens myndighetsresurser till sitt förfogande, medan den 
tilltalade endast har sin försvarare. Jämvikt måste på något sätt skapas 
mellan parterna inom ramen för den ackusatoriskt uppbyggda processen. 
Denna strävan mot att skapa jämvikt i processen har tagit sig uttryck i form 
av principen om parternas jämlikhet i processen. Att den tilltalades 
förutsättningar att föra talan inte ska vara sämre än åklagarens är också ett 
uttryck för likabehandlingsprincipen. Objektivitetsprincipen som innebär att 
åklagaren måste dela med sig av all information i processen, även 
information till den tilltalades fördel, skapar också jämvikt i processen på 
samma vis som principen om parternas jämlikhet i processen.11  
 
Rättsäkerheten innebär ett krav på förutsebarhet, då enskilda medborgare i 
en rättsstat måste ha en möjlighet att tydligt se konsekvenserna och 
följderna av sina handlingar. Maktutövningen i en rättsstat uppvisar en hög 
grad av förutsebarhet endast om rättsreglerna är tillräckligt exakta och 
generella. Förutsebarheten främjas av att rättsreglerna i en rättsstat tillämpas 
på ett öppet sätt, öppenhet är en huvudregel i och med offentlighetsprincipen 
och sekretess ett undantag från den. Hur en rättsregel ska tolkas är starkt 
förknippat med principen nulla poena sine lege12 som återfinns i 
Europakonventionen, regeringsformen och i BrB. Principen är en viktig del 
av legalitetsprincipen och ställer krav på att lagar ska vara begripliga och 
precisa.13 
   
Kravet på förutsebarhet står tätt sammanbundet med kravet på 
likabehandling. Att lika fall ska behandlas lika är i sig en förutsättning för 
en möjlig förutsebarhet. Formell likhet inför lagen är en konsekvens av att 
alla myndigheters verksamhet i en rättsstat bestäms av generella rättsregler. 
Ingen får tilldelas förmåner som står i strid med rättsreglerna eller slippa 
straff som rättsreglerna stadgar. Materiell likhet inför lagen förutsätter att 
ingen diskriminering får förekomma.14   
 
EKMR15, artikel 6 reglerar den tilltalades rätt till en rättvis rättegång under 
rubriken fair trial. Innebörden av detta stadgande omfattar ett flertal 
grundläggande rättigheter som bland annat innebär ett krav på en oavhängig 
och opartisk domstol, att ingen ska dömas ohörd och att part ska ges 
möjlighet att framföra bevisning till stöd för sin sak.  Särskilt utmärkande 
för en rättvis rättegång är att parterna är likställda i processen och att 
proceduren inte gynnar den ena parten på den andre partens bekostnad.16  
 
                                                 
10 Ekelöf, Edelstam, Boman, Rättegång V, s. 68-74. 
11 Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s. 60f.f. 
12 Inget straff utan lag. 
13 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 57-64. 
14 Peczenik, Vad är rätt, s. 43-54. 
15 Konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande 
friheterna som gäller med stöd av lagen 1994:1219 såsom lag i Sverige. 
16 Konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande 
friheterna som gäller med stöd av lagen 1994:1219 såsom lag i Sverige. 
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Angående parternas likställdhet i processen och principen om parternas 
jämlikhet i processen är det av intresse att nämna likabehandlingsprincipen 
som innebär ett förbud mot diskriminering oavsett grund. Religion, etnisk 
bakgrund, kön, handikapp och socioekonomisk status är alla faktorer som 
domstolen vid sin handläggning av ärenden, bevisvärdering, 
utsagevärdering och bemötande av parterna under huvudförhandlingen ska 
bortse från.17 
 
Det centrala i varje domstolsprocess är utredningen av det aktuella 
händelseförloppet vars syfte är att finna sanningen i det enskilda fallet. Detta 
innebär att den bevisning som förebringas domstolen under 
huvudförhandlingen avgör målet och detta sätter bevisningen och 
bevisvärderingen i centrum för den rättssäkra processen.18  
 
Viktiga garantier för säkerställandet av bevisningens tillförlitlighet ligger i 
att förfarandet i domstolen ska präglas av de tre huvudprinciperna om 
omedelbarhet, koncentration och muntlighet som ett led i säkerställandet av 
rättssäkerheten och möjliggörandet av en ”fair trial” i enlighet med EKMR. 
Omedelbarhetsprincipen (se RB 30:2) innebär att domstolens avgörande får 
grundas enbart på sådant material (till exempel bevisning) som läggs fram 
under huvudförhandlingen. Koncentrationsprincipen (se RB 46:11) innebär 
att allt processmaterial som ligger till grund för en dom ska framläggas vid 
en enda huvudförhandling. Muntlighetsprincipen (se RB 46:5) innebär att 
all bevisning som presenteras inför domstolen under huvudförhandlingen 
ska ske muntligen och får inte ha en skriftlig förlaga. En del av syftet med 
principerna är att åstadkomma en korrekt bevisvärdering som är en av 
grunderna för rättssäkerheten och för processen.19  

2.2 Oskyldighetspresumtionen 
Legaldefinitionen av oskyldighetspresumtionen finns i EKMR artikel 6, 
punkten 2: 
 
Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till 
dess hans skuld lagligen fastställts. 
 
I korthet innebär presumtionen en rätt för den misstänkte att bli behandlad 
som oskyldig genom hela det straffprocessuella förfarandet fram till en 
eventuellt fällande och lagakraftvunnen dom då presumtionen upphör att 
gälla. Med andra ord innebär oskyldighetspresumtionen att alla är oskyldiga 
tills det att motsatsen är bevisad och syftet är att ingen döms oskyldig. Det 
är den tilltalades rätt att presumeras såsom oskyldig tills motsatsen är 
lagligen bevisad och som en följd av detta ska medias bevakning inte 
påverka domstolens auktoritet och opartiskhet. Presumtionens 
skyddsintresse är det processuella rättskyddet för individen. En följd av 

                                                 
17 Eget resonemang. 
18 Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott, s. 178-181. 
19 Ekelöf, Edelstam, Boman,  Rättegång V, s. 12-15. 
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oskuldspresumtionen är att åklagaren har bevisbördan för den tilltalades 
skuld och att varje tvivel i skuldfrågan skall komma den tilltalade till godo. 
En konsekvens av oskyldighetspresumtionen är att den tilltalades tidigare 
gärningar inte ska ligga denne emot. Det innebär att all historia ska lämnas 
utanför rättssalen och endast vid uppläsningen av personalia, vid 
påföljdsbestämningen då sakfrågan redan är utredd tas personens historia 
upp.20 

2.3 Sammanfattande slutsatser 
De rättigheter som ges medborgarna genom lagar, förordningar, principer 
och regler utgör det individuella rättsskyddet och är en del av 
rättssäkerheten. Det finns ett stående förbud mot diskriminering och ett krav 
på likabehandling som gäller i domstolen under huvudförhandling såväl som 
i övriga samhället. Principerna är inte bara fina ord och idéer, de har även en 
konkret betydelse och en verkan. När man ser på principer som 
likabehandlingsprincipen och principen om parternas jämlikhet i processen 
så innebär de inte endast ett förbud utan de sätter också generella ramar för 
domstolen att verka inom. Med detta menar jag att då man ser på 
principerna i ett vidare sammanhang så anger de en ton och ett 
förhållningssätt för domstolen att anpassa sig efter när den bemöter de 
personer som är en del av en huvudförhandling. 
 
Oskyldighetspresumtionen gäller endast den tilltalade men om man ser till 
effekterna av principen och inte så mycket dess skyddsområde anser jag att 
även oskyldighetspresumtionen förespråkar en viss ton under rättegången. 
 
Att utan undantag handla efter föresatsen att alla personers bakgrund och 
historia lämnas vid dörren innan de går in i rättssalen och 
huvudförhandlingen börjar skulle stå i enlighet med principerna. Det skulle 
också stå i enlighet med kraven på domstolens opartiskhet och objektivitet 
vilken inte bara riktar sig till den tilltalade. Den svåraste faktorn att begränsa 
och lagstifta emot är den mänskliga faktorn, ingen subjektiv bedömning får 
ske men det går aldrig att komma ifrån att domare är människor. 
 
Att bli bemött med respekt under rättegången och att inte drabbas av 
förutfattade meningar och fördomar skulle kanske leda till att rättegången 
inte skulle bli en lika stor emotionell och psykisk påfrestning för de 
inblandade. 
 
 
 

                                                 
20 Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s. 19-22. 
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3 Allmänt om bevisning  
Rättstillämpningen grundar sig på rättsregler, det vill säga lagtext som 
uppställer ett antal olika rekvisit som alla måste vara uppfyllda för att den 
tilltalade ska kunna dömas i enlighet med rättsregeln. Fokus ligger i alla 
rättegångar på vilka faktum som föreligger, vad ska bevisas och vad kan 
bevisas? Bevisningen tar ytterst sikte på omedelbart relevanta 
omständigheter som har betydelse för utgången i målet, det vill säga 
rättsfakta. Detta innebär att rättsfakta är bevisteman och vad som ska vara 
bevistema bestäms av de materiella rättsreglerna i lagtext. Bevistemat är vad 
en part vill styrka med ett bevis och kan vara förbjudet om bevistemat är 
irrelevant för målets utgång. För att ett bevismedel ska godtas av rätten 
krävs att det är adekvat och relevant. Det slutliga bevistemat i ett mål är 
alltid ett rättsfaktum. Ett bevisfaktum sägs vara relevant om det har 
bevisvärde för eller emot bevistemats existens. All konkret rättsfakta måste 
alltid ha bevismässigt objektiv och subjektiv täckning. Det finns många 
sorters bevisning till exempel; teknisk bevisning, utsagor från vittnen och 
målsägande och gemensamt för all bevisning är att den måste värderas på 
något sätt.21  
 
De flesta utredningar går i allmänhet ut på att finna den bästa lösningen på 
ett problem eller den troligaste orsaken till ett fenomen. Det är sanningen 
om det enskilda fallet man söker. I domstolen sker denna utredning av 
bevisen genom bevisvärdering. Det är viktigt att bevisvärderingen så långt 
som möjligt konkretiseras och sker med en objektiv metod.22 
 
Syftet med detta avsnitt om bevisning är att beskriva den begreppsförvirring 
som råder i domstolarna angående begreppen trovärdighet och 
tillförlitlighet. Här följer en redogörelse för den fria bevisprövningens 
princip och de regler som styr bevisvärderingen och hanteringen av 
utsagevärderingen i domstolarna. Värderingen av utsagor utgör en del av 
den särskilda bevisproblematiken i sexualbrottmål och svårigheten ligger för 
domstolen i att avgöra vilken av två emot varandra stående utsagor som är 
mest trovärdig och tillförlitlig. För att en utsaga ska kunna läggas till grund 
för en fällande dom har HD fastställt vissa krav som utsagan måste fylla 
vilket direkt påverkar målsäganden då kraven på hur hon framställer sin 
berättelse blir omfattande. 

3.1 Den fria bevisprövningens princip 
RB 35 kap. 1 § lyder: ”Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som 
förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat. Vad om verkan av visst slag av 
bevis är stadgat vare gällande.” 
 

                                                 
21 Fitger, Mellqvist, Domstolsprocessen, s. 238-243. Ekelöf, Boman, Rättegång IV, s.13. 
22 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 140. Gregow, SvJT 1996, s. 510-521. 
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35:1 RB är en generalklausul som fastställer principen om fri bevisprövning. 
Regeln om fri bevisprövning innefattar i sig principerna om fri bevisföring 
och fri bevisvärdering. Dessa tre principer utgör en viktig del av 
rättssäkerheten och ligger till grund för rättegångsförfarandet i allmän 
domstol. Fri bevisvärdering innebär att domaren har att fritt bestämma 
värdet av den bevisning som förebragts i rättegången. 23   
 
Generalklausulen om den fria bevisningen styr domstolen på så sätt att den 
anger att domstolen ska beakta allt som förekommit. I princip alla 
bevismedel är tillåtna och rätten har att fritt bedöma bevisvärdet av den 
förebringade bevisningen. Avgörandet i ett mål ska grundas på de 
omständigheter som lagts fram under huvudförhandlingen. Alla bevis i en 
process, om de så består av tekniska bevis, utsagor eller vittnesmål, måste 
tolkas och värderas innan de kan vara av användning för utgången i målet.24   
 
Generalstadgandet anger inte hur bevisvärderingen ska gå till, vilket utgör 
själva kärnan i den fria bevisprövning som gäller för svenska domstolar. 
Domaren är således inte bunden av några rättsregler vid bevisvärderingen. 
Detta innebär dock inte att domaren kan utföra bevisvärderingen på eget 
bevåg utan riktlinjer. En sådan ordning är inte önskvärd eftersom det hade 
lett till en godtycklig och subjektiv bedömning av målen i domstolen. 
Bevisvärderingen får inte baseras på godtycke, domarens intuition eller 
subjektiva uppfattning. Istället för lagregler finns det riktlinjer för 
bevisvärderingen i förarbeten och praxis som domaren har att rätta sig efter 
vid bevisvärderingen. HD tar i normalfall inte upp bevisfrågor och inte 
heller mål rörande bevisvärderingsfrågor. Ändå har det blivit allt vanligare 
att HD tagit upp sådana mål till prövning. Detta beror inte enbart på att 
bevisfrågorna tilldragit sig ett allt större intresse, både i teori och i praktik. 
En anledning är att vissa måltyper har svåra bevisproblem, som exempel 
kan nämnas incest eller avancerade ekobrott som dessutom har blivit allt 
mer frekventa i domstolarna. Lika viktigt som förklaring är det förhållande 
att lagstiftaren i stor utsträckning överlämnat till praxis att sätta normerna på 
bevisområdet, till exempel frågan om beviskravets nivå eller hur 
bevisbördan bör fördelas. Därtill har praxis, inte minst genom mer utförliga 
och pedagogiska domskäl, blivit allt viktigare för metodutvecklingen inom 
bevisrätten.25   
 
Av förarbetena till RB och således också den fria bevisvärderingens princip, 
framgår att prövningen ska göras objektivt, med innebörden att 
bevisprövningen även för andra än domstolen själv ska ha en övertygande 
beviskraft. Själva bevisvärderingen ska göras med hjälp av allmänna 
erfarenhetssatser och slutledningsregler. Fördelningen av bevisbördan och 
beviskravets höjd anses i brottmål utgöra garantier för en rättssäker process. 
Termen bevisbörda förekommer inte i svensk lagtext. Lagstiftningen 

                                                 
23 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 19. 
24 Brun, Diesen, Olsson, Bevispraxis, s. 13-18. Schelin, Bevisvärdering av utsagor i 
brottmål, s. 19-38. 
25 Brun, Diesen, Olsson, Bevispraxis, s. 13-18. Schelin, Bevisvärdering av utsagor i 
brottmål, s. 19-38. 
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utformas relativt sällan rent språkligt så att man därav är berättigad att dra 
slutsatser om bevisbördans placering. Tillämpningen av 35:1 1 st. RB ger 
upphov till en rad frågor i olika typer av mål om bland annat bevisbörda, 
bevistema, beviskrav och dess styrka samt bevisvärdering.26       

3.2 Bevisbörda 
Åklagaren väcker allmänt åtal i domstol och i själva brottmålsprocessen är 
det åklagarens uppgift att föra det allmännas talan. Åklagaren utgår från 
gärningsbeskrivningen och processen förs framåt av frågor och förhör. 
Bevisbördan ligger alltid på åklagaren och det finns inga situationer i vilka 
det åligger den tilltalade att bevisa sin oskuld. Åklagaren har bevisbördan 
för samtliga omständigheter som måste föreligga för att den tilltalade ska 
kunna fällas till ansvar. Detta anses skapa garantier för att ingen oskyldig 
ska dömas för brott och reglerna om åklagarens bevisbörda kommer från 
oskyldighetspresumtionen. Bevisbördan omfattar alltså både objektiva och 
subjektiva rekvisit och sådana förhållanden som gör att ett brott bör 
rubriceras som grovt.27    
 
I enlighet med 23:4 RB gäller objektivitetsprincipen uttryckligen för 
åklagaren under förundersökningen. Enligt Ekelöf är den tillämplig även 
under huvudförhandlingen, även om det, som Ekelöf påpekar, tycks råda 
delade meningar om det bland landets domstolsjurister. Objektivitetsplikten 
innebär att åklagaren bör ingripa till den tilltalades fördel när försvararen 
försummar detta och att åklagaren bör förhöra parter och vittnen utan 
hänsyn till att svaret kan bli till förmån för den tilltalade. Åklagaren ska 
alltid handla på objektiva grunder, objektivitetskravet är lagfäst endast i 
fråga om förundersökningsstadiet men gäller allt åklagararbete.28 
 
Huvudregeln är således att åklagaren har hela bevisbördan och den tilltalade 
har full frihet att förhålla sig passiv och tiga under rättegången. Att den 
tilltalade väljer att nyttja sin rätt att tiga är inget som rätten som huvudregel 
kan tolka som bevis mot honom. Det finns dock förespråkare för att den 
tilltalade har en aktivitetsplikt. Schelin har i sin doktorsavhandling 
sammanfattat detta område som kan anses vara kontroversiellt då det ännu 
inte är helt klargjort vad som gäller. En aktivitetsplikt för den tilltalade 
innebär inte att det handlar om en omkastad bevisbörda, utan åklagaren 
måste ha fullgjort sin bevisbörda för att det överhuvudtaget ska bli tal om 
någon aktivitetsplikt för den tilltalades del. Den tilltalades aktivitetsplikt 
medför inte någon lättnad för åklagaren eftersom denne måste presentera 
full bevisning. När domstolen anser att åklagaren genom sin 
huvudbevisning har styrkt gärningsbeskrivningen bortom rimligt tvivel 
kommer den att meddela en fällande dom. Detta sker i praktiken om inte den 
                                                 
26 Brun, Diesen, Olsson, Bevispraxis, s. 13-18. Schelin, Bevisvärdering av utsagor i 
brottmål, s. 19-38. 
27 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 54 ff. Brun, Diesen, Olsson, 
Bevispraxis, s. 49, 50. 
28 Ekelöf, Edelstam, Rättegång I, s. 73. Lindell, Eklund, Asp, Andersson, Straffprocessen, 
s. 173-176. 
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tilltalade innan för in motsatsbevisning, eller motbevisning för att reducera 
bevisvärdet av åklagarens bevisning så att den inte längre når upp till 
beviskravet. Den tilltalades aktivitetsplikt består således i att den tilltalade 
måste agera för att förta värdet av åklagarens fulla bevisning, detta 
förfarande brukar benämnas den tilltalades falska bevisbörda. Om den 
bevisning som åberopats av åklagaren inte i sig är av tillräcklig styrka, kan 
den inte få ett ökat värde på grund av den tilltalades bristande trovärdighet. 
Det strider mot en rationell bevisprövning att ge ett bevisfaktum ett förhöjt 
värde på grund av negativa hjälpfakta som är hänförliga till ett annat 
bevisfaktum. Den stödbevisning som ska beaktas vid bedömningen av 
huvudbevisningens värde kan därför endast bestå av bevis som är hänförliga 
till och av relevans för bedömningen av de enskilda huvudbevisens 
bevisvärde.29  
 
Ett misslyckat motbevisförsök från den tilltalade kan endast medföra att 
uppgifterna bedöms sakna bevisvärde och därför inte kommer att beaktas 
vid den sammanlagda bevisbedömningen. I annat fall blir de praktiska 
konsekvenserna att det säkraste alltid skulle vara för den tilltalade att vara 
tyst.30 
 
Den tilltalade har även i enlighet med Europakonventionen artikel 6 punkt 
3d rätt till kontradiktion. Rätten till kontradiktion innebär att den tilltalade 
också ska ha rätt att förhöra, eller låta förhöra, vittnen som åberopats mot 
honom.31 

3.3 Beviskravets styrka 
Nära samband med bevisbördan har frågor om beviskravets styrka och 
beviskravet är högre i brottmål än i tvistemål. Beviskravet ställt utom 
rimligt tvivel gäller beträffande objektiva rekvisit i kvalificerade brottmål. 
Begrepp och uttryck som används för att uttrycka beviskrav, bevisstyrka 
med flera är oprecisa. Sålunda har hävdats att ställt utom rimligt tvivel inte 
borde innebära att varje tvivel som inte kan avfärdas som orimligt ska 
föranleda att åtalet ogillas. I fråga om de grövsta och förnekade brotten är 
det inte säkert att ställt utom rimligt tvivel ska gälla utan i vissa fall har HD 
ansett det högre beviskravet bortom allt rimligt tvivel vara gällande.32  

3.4 Bevisvärdering av utsagor 
Det finns många teorier och modeller som används för att strukturera 
bevisvärderingen av utsagor. Utsagor inför rätta bör prövas genom 
tillförlitlighetskriterier. För att inte bevisvärdet ska bygga på en subjektiv 

                                                 
29 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 55-58. 
30 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 55-58. 
31 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 54 ff. Brun, Diesen, Olsson, 
Bevispraxis, s. 49, 50. 
32 Brun, Diesen, Olsson, Bevispraxis, s. 76-82. NJA 1980 s. 725, NJA 1991 s. 83, NJA 
1992 s. 446. 
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bedömning av en persons trovärdighet och bygga enbart på den tillit 
bedömaren personligen vill sätta till berättelsen, måste domaren utföra en 
utsageanalys där man bedömer utsagans uppkomstbetingelser och vilka 
faktorer som kan ha inverkat på utsagans slutliga innehåll.33   
 
De fel som kan uppkomma vid bevisprövningen bottnar i bristande 
rationalitet, det vill säga att domaren drar slutsatser som materialet inte 
tillåter. Ett vanligt logiskt-juridiskt misstag är att i bedömningen ta in 
omständigheter som saknar relevans för det aktuella bevistemat. 
Omständigheter som inte alls är relevanta för det aktuella målet eller i alla 
fall inte relevanta för det aktuella rekvisitet tillåts ändå ibland spela en 
betydande roll vid bevisvärderingen.34   
 
Särskilt lekmannadomare har svårt med relevansfrågorna och det finns 
många exempel från amerikanska jurymål där det visat sig att bevisning som 
domaren efter protest från part förbjudit såsom icke relevant, blivit den för 
målet helt avgörande. Ofta handlar den irrelevanta bevisningen om de 
inblandade personernas karaktär och hur en person agerat i ett tidigare och 
inte jämförbart förhållande ges positiv eller negativ bevisverkan för det i 
målet aktuella temat. En person frånkänns trovärdighet eftersom han eller 
hon ljugit i ett annat sammanhang, tidigare blivit anmäld, är alkoholiserad, 
jobbat svart, levt på socialbidrag etcetera medan en annan tillmäts 
trovärdighet eftersom han eller hon är troende, arbetar med välgörenhet, har 
stöd av sin familj eller har goda referenser.35   
 
Trots domarens ambitioner att vara neutral och objektiv begår han eller hon 
subjektiva misstag som beror på att domarens föreställningar och 
värderingar kommer till omedvetet uttryck vid bevisprövningen. Särskilt när 
det gäller värderingar av utsagor föreligger det en stor risk att intuitionen får 
en alltför betydande roll, vilket ofta sker i den formen att man förväxlar 
trovärdighet och tillförlitlighet.36   
 
Från den subjektiva värdering som görs simultant under förhöret, och som 
kan jämföras med den grad av tillit man känner inför varje form av 
informationsöverföring i vardagslivet, måste man gå vidare till den 
metodiska granskningen av utsagans informationsinnehåll och hållfasthet. 
Detta sker dels genom att kartlägga utsagans uppkomst och 
utvecklingsbetingelse och dels genom att ställa informationen i relation till 
övrig bevisning såsom andra utsagor, medicinsk och teknisk bevisning. 
Först efter en tillförlitlighetsbedömning, som sker i efterhand under 
överläggningen, tilldelas en utsaga sitt bevisvärde.37 

                                                 
33 Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Bevisprövning i förvaltningsmål, s. 118. 
34 Bring, Diesen, Wahren, Förhör, s. 172-175. 
35 Disen, Lagerqvist Veloz Roca, Bevisprövning i förvaltningsmål, s. 30-40. 
36 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 88-115. 
37 Disen, Lagerqvist Veloz Roca, Bevisprövning i förvaltningsmål, s. 30-40. 
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3.4.1 Utsagepersonen 
Hur utsagepersonen normalt fungerar, något som kommer till uttryck under 
förhöret i domstolen, är ofta av underordnad betydelse för utsagans 
bevisvärde. Utsagepersonens allmänna uppträdande kan vara påverkat av 
allmän nervositet eller obehag över att berätta om kränkande detaljer. Att 
målsägande kan berätta sammanhängande är inte ett krav i sig. Många har 
varit med om traumatiska upplevelser som gör det omöjligt att vara saklig. 
Att perfekt kunna återge ett händelseförlopp kan i motsats tyda på att 
personen lärt sig det utantill. Många som berättar börjar med själva 
händelsen som påverkat dem för att sedan hoppa till tiden innan eller efter. 
Att målsäganden uppvisat olika former av symptom kan ha viss betydelse 
men Gregow menar att en domstol måste vara försiktig med att dra 
slutsatser av målsägandens beteende och tillstånd.38 
 
Angående tidpunkten för anmälan och vilken betydelse denna kan tillmätas 
har HD uttalat att det antas vara en accepterad erfarenhetssats att 
sannolikheten för att övergrepp skett ökar om den som blivit utsatt för ett 
övergrepp anmäler händelsen omgående. Men detta innebär inte att 
målsägande enda möjlighet att bli trodd beror på hur snabbt händelsen 
anmäls. Målsägande måste enligt NJA 1991 s. 83 om anmälan inte görs 
omgående, på eget eller på andras initiativ, kunna lämna en godtagbar 
förklaring till dröjsmålet. Detta krav finns för att säkerställa att 
omständigheterna inte ska förringa värdet av målsägandeutsagan.39 
 
Tidsfaktorn kan vara relevant när det kommer till att avgöra tillförlitligheten 
i utsagan. En person kommer ihåg fler detaljer när de förhörs omedelbart 
efter det att en händelse inträffat än när de hörs efter en lång tid.40 

3.4.2 Kraven på utsagans kvalitet 
HD:s praxis i utsagemål bygger på hypotesen att en sanningsenlig utsaga 
skiljer sig innehållsmässigt från en lögnaktig på ett kvalitativt sätt. Utsagans 
kvalitet avgörs genom utsagevärdering och en prövning av om utsagan 
uppfyller vissa kriterier. De uppställda kriterierna antas tala för eller emot 
att utsagan är tillförlitlig. För målsäganden innebär dessa kriterier en 
måttstock mot vilken hennes utsaga kommer att bedömas, det innebär att 
höga krav ställs inte bara på hennes utsaga utan också på det sätt hon 
berättar den och hennes allmänna beteende under berättelsen.41  
 
De krav som finns uppställda på utsagans kvalitet går att läsa ut från HD:s 
praxis. Utsagan ska vara lång, sammanhängande, detaljerad, spontant 
avgiven, konstant, klar, ge ett trovärdigt intryck och ge intryck av att vara 
självupplevd. HD anger inte några omständigheter som beskriver exakt vad 
domstolen har menat med kraven på att utsagan ska vara lång, 
                                                 
38 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 88-115. 
39 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 174. 
40 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 245. 
41 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 163-176.  NJA 1991 s. 83 s. 99-102. 
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sammanhängande och klar vilket innebär att denna bedömning i högsta grad 
måste avgöras från fall till fall. Gällande kravet på att utsagan ska verka 
självupplevd och spontant avgiven ska de uppgifter som målsäganden 
lämnar ge det omedelbara intrycket av att målsäganden återger minnesbilder 
av något hon verkligen upplevt. Kravet på kontinuitet innebär i stora drag att 
målsägande generellt har lämnat samma berättelse i HD som under förhör 
och i underrätterna.42  
 
Ett exempel på hur kraven på målsägandens utsaga ser ut återfinns i NJA 
1991 s. 83. HD ansåg att målsäganden lämnat en lång och i sina detaljer 
sammanhängande berättelse och att det sätt på vilken den har avgivits har 
gett ett trovärdigt intryck. Berättelsen stämmer i alla väsentliga avseenden 
väl överens med de uppgifter som antecknats i TR:ns och HovR:ns domar. 
De tillägg och förtydliganden som målsäganden gjort i HD har hon förklarat 
med att upplevelserna varit sådana att hon försökt förtränga dem och att det 
är först nu som hon kunnat erinra sig och i tid placera vissa händelser. 
Målsäganden har under ett pressande förhör förmått ge rimliga förklaringar i 
de hänseenden där hennes uppgifter har satts i fråga. Något beaktansvärt 
skäl till att målsäganden skulle ha velat sanningslöst tillvita den tilltalade de 
brott som han åtalats för har inte framkommit. Det finns inte heller belägg 
för att hon under förundersökningen eller i underdomstolarna lämnat några 
felaktiga uppgifter. Målsäganden måste kunna ge rimliga och övertygande 
förklaringar i alla hänseenden där hennes uppgifter har ifrågasatts. Om 
målsägandens utsaga således inte uppfyller de kriterier som redogjorts för 
tidigare, kan bristerna kompenseras om målsäganden kan ge rimliga 
förklaringar till dem.43  
 
Kraven på målsägandens utsaga är omfattande och väldigt detaljerade men 
om det finns avvikelser i utsagan kan den godtas ändå om målsäganden kan 
ge en rimlig förklaring till avvikelsen. Syftet med de höga kraven är att 
säkerställa att ingen döms på lösaktiga eller felaktiga grunder. Kraven liknar 
en legal uppräkning av omständigheter som gör beviset tillräckligt starkt för 
en fällande dom.44 

3.4.3 När ord står mot ord 
Situationen då två utsagor i samma rättegång i detalj står mot varandra 
brukar beskrivas som ord-mot-ord. Ett scenario som åskådliggör ord-mot-
ord problematiken även om det är i sin mest långtdragna form är följande: 
 
Två personer går in i ett mörkt rum. Ingen ser dem gå in i rummet, ingen vet 
om att de går in i rummet. Efter tio minuter kommer de ut med varsin 
beskrivning av de gångna minuterna i rummet som skiljer sig lika mycket åt 
som natt från dag. De har inga märken på kropparna, alla kläder är hela, 
inget av deras yttre skiljer sig från tio minuter tidigare. Om de två 
                                                 
42 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 163-176.  NJA 1980 s. 725. NJA 1991 
s. 83. NJA 1992 s. 446. NJA 2005 s. 712. 
43 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 163-176.  NJA 1991 s. 83 s. 99-102. 
44 Lindell, Eklund, Asp, Andersson, Straffprocessen, s. 415. 
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historierna skulle beskriva en sexuell akt men skilja sig i fråga om det rörde 
sig om ett övergrepp eller ej, vad kan då dessa utsagor användas till?  
 
Att en situation så extrem som den ovanstående skulle kunna leda till ett åtal 
och än mindre till en rättegång är inte möjligt. Denna extrema version att en 
situation skulle existera utan en enda form av bevisning, oavsett hur svag, 
kan inte leda till en rättegång. Renodlade utsagemål torde vara sällsynta.45 
Men ovanstående exempel är endast hypotetiskt och i verkligheten finns det 
alltid bevisning. Bevisningen kan vara svag, otillräcklig, otydlig men det rör 
sig ändå om bevisning. Om bevisningen är nog för att placera två personer 
på samma plats och vid samma tidpunkt finns det en bra början. 
 
Ord-mot-ord-situationen innebär att domstolen är låst i den bemärkelsen att 
det saknas fysiska bevis som DNA eller annan teknik som kan avgöra målet. 
För att nå fram till en fällande dom måste de utsagor som föreligger i målet 
som vittnesutsagor, målsägandes utsaga och den tilltalades utsaga värderas 
och tillmätas ett bevisvärde. Värderingen sker främst med hjälp av frågor till 
den berörda utsagepersonen.46 

3.5 Begreppen trovärdighet och 
tillförlitlighet 

Enligt Norstedts ordlista betyder trovärdighet pålitlig och övertygande och 
tillförlitlighet betyder pålitlig, säker och exakt.47  Oavsett om orden används 
i form av ett adjektiv, trovärdig, eller i form av ett substantiv, trovärdighet, 
blir betydelsen av orden oförändrad. Bägge ord indikerar något man kan 
sätta sin lit eller sin tro till men den intressanta distinktionen dem emellan 
ligger i sak och person. Att spåra begreppen trovärdighet och tillförlitlighet 
genom historien och språkutvecklingen måste ta sin början i att svenska 
språket alltid har blivit influerat av den för tillfället gällande kulturen i 
Europa, vilken har varit omväxlande tysk eller fransk. Många latinska ord 
har influerat svenskan via franskan eller tyskan. Ordet trovärdighet har 
använts i Sverige sedan 1520 och det är ett fornsvenskt ord från yngre 
fornsvensk tid. Ordet tillförlitlig har använts sedan 1607.48   

3.5.1 Definition av ordet begrepp 
Ett begrepp är en genom förståndet bildad allmän eller abstrakt 
föreställning. 
Begreppet har en dubbel existens: 

 
*Det tänkande subjektets medvetande, begreppet i subjektiv     
mening. 

                                                 
45 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 40. 
46 Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Bevisprövning i förvaltningsmål, s. 30-35. 
47 Norstedts svenska ordlista, s. 387, 389. 
48 Nationalencyklopedien, elektronisk källa, sökord; trovärdig och tillförlitlig. 

 23



*Det reella objektets existens, begreppet i objektiv betydelse.49  
 
När ambitionen är att utreda förhållanden kring olika begrepp är en viktig 
utgångspunkt att definiera ordet och fastställa dess betydelse. Ett begrepp är 
en föreställning eller uppfattning som är allmängiltig, och vad som är 
allmängiltigt är något som finns i människors medvetande. Begreppet 
rättsmedvetande är en del av människors medvetande och det är 
allmängiltigt. De begrepp som är förknippade med rättsmedvetande i 
subjektiv mening härleds från bestämda definitioner av begreppen i objektiv 
betydelse. Begreppen rätt och lag och de principer som styr deras 
utformning och tillämpning är något av det mest centrala i modern 
rättstillämpning. 

3.5.2 Trovärdighet och tillförlitlighet som 
begrepp inom domstolarna 

Vid värdering av utsagor skiljer domstolen, åtminstone i teoretiskt avseende, 
mellan begreppen trovärdighet och tillförlitlighet. Med trovärdighet menas 
den subjektiva och intuitiva bedömning man gör av sanningshalten i det 
berättade under själva förhöret. Trovärdighetsbedömningen är alltså 
simultan och ofta kopplad till den uppfattning man får av utsagepersonen 
under berättandet. Slutsatsen kan liknas vid den vardagliga bedömningen av 
trovärdighet man alltid gör när någon återberättar något som denne säger sig 
ha upplevt. Tillförlitlighetsbedömningen däremot är mer objektiv och görs i 
efterhand, när man jämför utsagans innehåll med andra fakta i målet. 
Trovärdighetsbedömningen är således bara ett första steg i riktning mot den 
slutliga tillförlitlighetsbedömningen och det är viktigt att man inte låter 
värderingen av en utsaga bygga enbart på de subjektiva intrycken.50  
 
Den begreppsförvirring som råder i domstolarna består i att domstolen 
bedömer om en person är trovärdig, istället för att bedöma tillförlitligheten i 
personens utsaga. Detta innebär att det sker en bedömning av den allmänna 
trovärdigheten istället för den specifika. Felet består i att man ser 
trovärdighet som en egenskap hos personen och därmed som en konstant. 
Detta trots att det mycket väl kan förhålla sig som så att den person som 
vanligtvis är balanserad, nyanserad och väl underbyggd i sina uttalanden 
kan missta sig totalt när det gäller exempelvis sina egna upplevelser vid en 
traumatisk upplevelse.51 
 
Bedömningen av en persons trovärdighet och tillförlitlighet börjar med att 
rätten försöker fastställa om personen hyser något agg mot den tilltalade 
eller på något annat vis skulle vilja orsaka skada genom att ljuga. Gällande 
trovärdighet räcker det för rätten att fastställa en generell trovärdighet för 
varje person som uttalar sig, som bottnar i att personen inte har någon synlig 

                                                 
49 SAOB, Svenska Akademiens ordbok, elektronisk källa, sökord; begrepp. 
50 Bring, Diesen, Wahren, Förhör, s. 172-175. 
51 Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Bevisprövning i förvaltningsmål, s. 30-35. 
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anledning att ljuga eller förställa sig. Det innebär att ingen tidigare typ av 
relation som skulle ha lett till en önskan om hämnd eller dylikt föreligger.52  
 
Personlig generell trovärdighet är viktig att fastställa endast för att 
säkerställa att det inte rör sig om en person somsjuklig person som en 
mytoman. Kan utsagan sedan bindas samman med faktiska bevis så tittar 
rätten på personens trovärdighet. En persons generella trovärdighet rubbas 
inte av att personen i sak inte alltid är helt tillförlitlig. Delar av en utsaga 
kan ha småfel och detaljer som att uppskatta att ett kortare slagsmål pågick 
väldigt länge, men det innebär inte att det är en lögn utan att offret 
uppfattade tiden som väldigt lång. Brist på tillförlitlighet vägs mot den 
samlade bilden av utsagepersonen. En utsageperson kan i sak vara trovärdig 
samtidigt som man i enstaka, fåtal detaljer kan sakna tillförlitlighet. 
Trovärdighet och tillförlitlighet existerar oberoende av varandra till viss 
grad. Krävs det för en fällande dom att utsagan tilldöms tillförlitlighet och 
utsagepersonen anses som trovärdig, eller kan det räcka med att ett av 
begreppen är styrkt?53 
 
En vanlig distinktion är att trovärdigheten är knuten till personen, medan 
tillförlitligheten är knuten till utsagan. Inom den rättsvetenskapliga 
doktrinen verkar man också ha försökt frångå bedömningen av 
utsagepersonens trovärdighet, då det istället är utsagans trovärdighet som 
ska bedömas. Det kan antas att det är detsamma som att utsagans 
tillförlitlighet ska bedömas, men otydligheten skapar problem. Förväxlingen 
mellan trovärdighet och tillförlitlighet är en av bevisprövningens vanliga 
felkällor. HD:s prejudikat bekräftar också att de allmänna 
trovärdighetsintrycken ofta övervärderas i rättstillämpningen. Ovan anfört 
visar på att domstolarna ofta inte gör någon åtskillnad mellan begreppen 
trovärdighet och tillförlitlighet utan att begreppen ofta används synonymt. I 
HD:s domskäl saknas det ofta en distinktion mellan begreppen huruvida 
angivna kriterier har använts för att pröva trovärdigheten eller 
tillförlitligheten. Denna begreppsförvirring riskerar att leda till att för stor 
vikt läggs vid utsagepersonens trovärdighet. För att öka stringensen i 
utsagebedömningen föreslår Schelin en strukturering av bedömningen i tre 
steg:54  
 
I) En allmän trovärdighetsbedömning 
I det första steget sker en allmän bedömning som är hänförlig till 
utsagepersonen och bedömningen ska i sig inte ha någon avgörande 
betydelse för bestämmande av bevisvärdet av utsagan. Bedömningen måste 
göras för att fastställa om personen kan tala sanning, med hänsyn till den 
kognitiva, känslomässiga och personliga mognad denne besitter.  
 
II) Tilltrosbedömning  
I det andra steget tas hänsyn till olika erfarenhetssatser som anses kunna 
utgöra underlag för bedömningen av utsagan. Den allmänna 
                                                 
52 NJA 1991 s. 83. 
53 Eget resonemang. 
54 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 235-242. 
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tilltrosbedömningen av utsagan sker enligt de fastställda kriterier som att 
utsagan är lång, klar, sammanhängande och detaljerad. Uppfyller utsagan 
dessa kriterier utgör det positiva hjälpfakta vid bedömningen av utsagans 
sannolika verklighetsförankring. Om målsäganden kunnat ge en rimlig 
förklaring när uppgifternas riktighet eller verklighetsförankring har 
ifrågasatts ökar tilltron till utsagan. Det finns risk för att den allmänna 
trovärdighet som utsagepersonen ger kan få alltför stor inverkan på 
tillförlitlighetsbedömningen vilket innebär att kriterierna måste tillämpas 
med stor försiktighet.  
 
III) Tillförlitlighetsbedömning  
I det tredje steget görs en bedömning av utsagans tillförlitlighet. 
Bedömningen kan delas in i två led. Den första frågan är om utsagan kan 
anses ha en sannolik verklighetsförankring. För denna bedömning bör 
övriga omständigheter beaktas, som om utsagan vinner stöd av annan 
bevisning. Den andra bedömningen hänför sig till frågan om hållfastheten i 
rättens bedömning av utsagans sannolika verklighetsförankring. Domstolen 
bör i detta led ta ställning till om utsagans bevisvärde, tillsammans med 
övrig huvudbevisning, bedöms vara tillräckligt högt för att den tilltalades 
skuld är ställd utom rimligt tvivel. Det andra ledet innefattar då en 
uppställning och prövning av alternativa hypoteser.55 

3.6 Sammanfattande slutsatser 
En uppfattning om en persons trovärdighet gäller generellt och 
övergripande. Men är det verkligen av betydelse huruvida en person är 
trovärdig eller ej? Tillförlitligheten gäller utsagor och faktiska händelser i 
sak, en persons utsaga kan besitta tillförlitlighet, inte personen i sig.  
 
När Olof Palme sköts till döds blev hans fru, Lisbeth Palme, vittne till 
händelsen. Ingen ifrågasatte hennes trovärdighet, hon var statsministerns fru 
och hade mycket hög status och en titel, hon hade inga skäl att ljuga så de 
uppgifter hon gav måste ju således vara trovärdiga. Så var säkert också fallet 
men det viktiga i detta fall var att det var en mörk kväll utan lampor och 
tillförlitligheten i de uppgifter hon lämnade kunde starkt ifrågasättas. Vem 
hade hon egentligen sett? Det spelar således ingen roll hur trovärdig en 
person är om utsagan saknar tillförlitlighet. Om så vore fallet skulle det leda 
till att personer stod utanför lagen, fria att anklaga vem de så önskade. I 
motsats till detta är det värt att nämna återfallsförbrytare och personer som 
enligt samhällets standard inte upplevs som särskilt trovärdiga. Ingen ska 
dömas på förhand på grund av sitt förflutna. Att en person efter samhällets 
standard är trovärdig betyder inte att personen står över lagen, det krävs 
alltid bevisning.  
 
Ett annat exempel: Om 100 vittnen oberoende av varandra och utan att 
känna varandra, pekar ut en person som gärningsman men det visar sig att 
alla de 100 vittnena är mytomaner. En mytoman kan inte tillerkännas 
                                                 
55 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 235-242. 
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generell trovärdighet eftersom han eller hon lider av en sjukdom som gör att 
de ljuger, och om det hade funnits endast ett vittne som var mytoman skulle 
det säkerligen vara svårt att lägga utsagan till grund för en fällande dom. Är 
det då möjligt att använda de 100 vittnesutsagorna som grund för en 
fällande dom? Att personerna saknar generell trovärdighet innebär inte att 
de inte samtidigt kan besitta tillförlitlighet i enstaka fall. 
 
Trovärdighet och tillförlitlighet är enligt min uppfattning två begrepp som 
bägge har stor betydelse i de skilda situationer som de används. I vardagliga 
situationer i samhället använder sig människor medvetet och omedvetet av 
de bägge begreppen. Innan en privatperson köper något eller ingår ett avtal 
av något slag gör de en bedömning av situationen och personen som är deras 
motpart. Om en främling kommer fram till en person och erbjuder sig att 
sälja sin cykel för ett förmånligt pris samtidigt som personen luktar alkohol 
och verkar ha svårt att fokusera blicken så tackar nog de flesta nej. 
 
Det räknas som sunt förnuft att innan man ingår en affärsförbindelse ta reda 
på så mycket man kan om sin motpart. Att personen har ett gott rykte om sig 
att vara rättvis och att inte lura sina kunder brukar räcka. Men inte bara när 
det gäller affärer använder vi oss av denna teknik. Vid möten med nya 
personer är det också vanligt att i förebyggande syfte ta reda på information 
om den nya personen om det är möjligt. Det gäller lika mycket i alla typer 
av relationer. Att en person har ett rykte om sig att vara tillförlitlig och 
trovärdig eller inte är det ofta möjligt att ta reda på utan problem genom att 
fråga personens omgivning. Skenet kan bedra och människor kan lura 
varandra men tillvägagångssättet kan fungera. 
 
Samma utredning som sker i samhället behöver i viss mån göras i rättssalen 
också. I rättssalen är det dock inte tillräckligt med en subjektiv bedömning 
med hänsyn till rättssäkerhetens krav. Det rör sig inte om en personlig 
bedömning av en person utan om bevisvärdering av utsagor. Vad som är av 
vikt är inte personens personliga karaktär där både trovärdighet och 
tillförlitlighet ryms. En persons generella trovärdighet måste fastställas men 
det som är av vikt för saken och bedömningen i målet är tillförlitligheten i 
personens utsaga. Bedömningen kan inte ske på samma vis i rättssalen som 
ute i samhället, det skulle leda till en godtycklig bedömning med stora 
brister. 
 
Det centrala är att en utsaga kan ifrågasättas och bevisas medan samma 
bedömning blir omöjlig att göra av en människas karaktär som är och förblir 
en subjektiv åsikt hos de personer som försöker skapa sig en bild av 
personen ifråga. En persons karaktär, yrkesliv eller fritidssysselsättning är 
möjlig för andra människor att ha åsikter om, men att på grundval av dessa 
försöka avgöra om personens utsaga är tillförlitlig eller ej är omöjligt. 
 
Generellt sett är trovärdighet starkt förknippad med en utsagepersons 
personlighet och framtoning medan tillförlitlighet riktar sig mot 
utsagepersonens lämnade uppgifter i sak. Att trovärdighet och tillförlitlighet 
skulle vara bunden till titel, tillgångar och anseende stämmer illa överens 
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med dagens uppfattning om allas likhet inför lagen. En person som ses som 
trovärdig är en person vars utsaga kan tillmätas vikt och vars tillförlitliga 
uppgifter kan leda till en fällande dom. Det är möjligt att en persons utsaga 
kan vara tillförlitlig, även om personen i sig inte är trovärdig. 
Trovärdigheten har som subjektivt begrepp alltid varit starkt förknippad 
med social bakgrund.56 
 
Den generellt svåraste uppgiften vid domstolarna torde utgöras av värdering 
av utsagor, särskilt i ord-mot-ord-situationer och alldeles särskilt i de fall då 
det saknas andra direkta bevis för åtalet än målsägandens berättelse. Det 
måste alltid ske en omfattande bedömning av både trovärdighet och 
tillförlitlighet i domstolen. Alla bevis måste värderas och ingen oskyldig får 
dömas. En persons trovärdighet kan aldrig anses vara av större värde än en 
tillförlitlig utsagas betydelse som bevisning för saken i ett mål. 

                                                 
56 Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Bevisprövning i förvaltningsmål, s. 30-35. 
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4 Bevisavvisning och 
domarens materiella 
processledning 

Inför genomgången av RB skrev justitiedepartementet i en äldre SOU från 
1982 att syftet med RB var att bygga upp ett ackusatoriskt förfarande med 
två i princip jämbördiga parter. Strävan var att komma bort från den tidigare 
inkvisitoriska roll som domstolen haft, men brottmål kan inte likställas med 
tvistemål helt efter förhandlingsprincipen. Rättssäkerheten kan inte anses 
vara uppfylld med bara åklagare och försvarare som motpoler, det är här 
formell och materiell processledning kommer in som ett medel för att 
säkerställa rättssäkerheten.57  
 
Syftet med kapitel 4 är att redogöra för domstolens möjlighet att avvisa 
bevisning och frågor som är irrelevanta för målet i sak. Bevisningen förs 
fram i form av frågor till aktörerna i domstolsprocessen och en del frågor 
kan vara svåra eller obehagliga att svara på. Det är viktigt att säkerställa att 
alla frågor har ett bevissyfte som är relevant för saken i målet. Att en fråga 
är obekväm eller väcker traumatiska minnen betyder inte att den saknar 
relevans, men frågor vars syfte endast är att smutskasta eller framställa en 
person i dålig dager har inget bevisvärde och bör således inte tillåtas av 
domaren som bevisning.  
 
Enligt den ståndpunkt som jag tidigare argumenterat för i uppsatsen 
angående domstolens förhållningssätt till parterna i målet så innebär 
likabehandlingsprincipen och principen om parternas jämlikhet i processen 
ett förhållningssätt angående attityd som domstolen har att rätta sig efter. I 
praktiken innebär denna tolkning av principerna att inga fördomar och 
förutfattade meningar ska ges plats inne i rättssalen. Hur principerna 
påverkar lagreglerna och domstolen i realiteten är något som de följande 
kapitlen beskriver. 

4.1 Formell och materiell processledning 
RB 46 kap. 4 § lyder: ”Rätten skall se till att ordning och reda iakttas vid 
handläggningen. Rätten kan bestämma att olika frågor eller delar av målet 
skall behandlas var för sig eller att i övrigt avvikelser skall göras från den 
ordning som föreskrivs i 6,9 och 10 §§.” 
 
”Rätten skall också se till att målet blir utrett efter vad dess beskaffenhet 
kräver och att inget onödigt dras in i målet. Genom frågor och påpekanden 
skall rätten försöka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i de 
uttalanden som görs.” 

                                                 
57 SOU 1982:26, Översyn av rättegångsbalken, s. 101-112. 
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Den formella processledningen regleras i 46:4 st.1 RB och den materiella 
processledningen i 46:4 st. 2 RB. Domarens processledning är en viktig del i 
säkerställandet av en rättssäker och effektiv handläggning av mål i domstol. 
 
I 46:4 st. 1 RB stadgas att rätten ska se till att ordning och reda iakttas vid 
handläggningen och att rätten kan bestämma att olika frågor eller delar av 
målet ska behandlas var för sig eller att avvikelser i övrigt ska göras från 
den föreskrivna ordningen för huvudförhandlingen. Den formella 
processledningen avser handläggningen i målet under huvudförhandlingen, 
det vill säga rättens ansvar för att olika frågor behandlas i lämplig ordning. 
Domaren har ansvaret för att leda processens yttre förlopp.58 
 
I 46:4 st. 2 RB stadgas att rätten ska se till att målet blir utrett efter vad dess 
beskaffenhet kräver och att inget onödigt tas upp i målet. Genom frågor och 
påpekanden ska rätten vidare försöka avhjälpa otydligheter och 
ofullständigheter i de uttalanden som görs. Med den materiella 
processledningen menas de åtgärder domaren kan vidta för att klargöra 
parternas ståndpunkter och för att begränsa eller berika processmaterialet. 
Processmaterial är det material i en rättegång som i behörig ordning 
framlagts inför rätten och därför ska beaktas av domstolen. Den materiella 
processledningen är viktig då rätten har en allmän skyldighet att vara 
verksam för att komplettera utredningen i brottmål. Rätten agerar 
självständigt med stöd av officialprincipen men för att inte frångå kraven på 
att rätten håller sig passiv måste den materiella processledningen ske med 
restriktivitet för att inte riskera att rätten styr processen i allt för stor 
omfattning.59  
 
Materiell processledning kan omfatta frågor som rör yrkanden, rättsfakta, 
bevisfakta, frågor, bevisbörda och beviskrav samt rättstillämpningen. Av 
störst intresse i brottmål är den materiella processledningen beträffande 
rättsfakta, eftersom det i princip endast är åklagarens åberopande av dessa 
som är bindande för rätten. Materiell processledning under vittnesförhör kan 
även få betydelse för målets utgång.60 
  
Jura novit curia61 är latin och den vanligaste översättningen till svenska är 
domstolen känner lagen. Den juridiska betydelsen av den latinska sentensen 
är mer omfattande, jura novit curia innebär att existensen och innebörden av 
en rättsregel aldrig behöver bevisas inför domstolen. Det är domarens 
uppgift att känna till gällande rätt på det aktuella området. 
 
Enligt 35:2 RB krävs det inte bevis för omständigheter som är allmänt 
veterliga. Anledningen till detta stadgande är att det är onödigt att betunga 
handläggningen med utredning rörande omständigheter, om vilkas existens 

                                                 
58 Lindell, Eklund, Asp, Andersson, Straffprocessen, s. 215-219. 
59 Lindell, Eklund, Asp, Andersson, Straffprocessen, s. 215-219, Ekelöf, Edelstam, Boman, 
Rättegång V, s. 166. 
60 Lindell, Eklund, Asp, Andersson, Straffprocessen, s. 215-219. 
61 RB 35 kap. 2 § st. 2 p. 1. 

 30



alla som deltar i processen kan förutsättas vara eniga, så kallade 
erfarenhetssatser. Som erfarenhetssats får endast det betraktas som verkligen 
alla med säkerhet känner till och därför i enlighet med lagtexten kan anses 
vara allmänt veterligt. Att det inte krävs bevisning för allmänt veterliga 
omständigheter innebär också ett undantag från principen att domaren inte 
får utnyttja sitt privata vetande. Erfarenhetssatser är ofta generellt hållna och 
representerar ibland en grov och trubbig vetenskap och måste därför 
användas med urskiljning.62 
 
I alla typer av mål ska rätten ex officio tillämpa lagen på åberopade 
rättsfakta. Rätten kan lägga en erfarenhetssats liksom en rättsregel till grund 
för målets avgörande, även om ingen av parterna åberopat densamma.63  

4.2 Särskilt om domarens materiella 
processledning 

Domarens materiella processledning innebär att domaren ska försöka 
avhjälpa otydligheter och ofullständigheter för att säkerställa att målet blir 
utrett efter vad dess beskaffenhet kräver. Lagrummets ordalydelse är relativt 
vag, men tanken är att domaren ska medverka till att det relevanta 
händelseförloppet blir så klarlagt som möjligt utan att förfarandet i sin tur 
blir alltför långdraget och omständigt. Domaren bör agera helt öppet vid sin 
materiella processledning och förklara varför han eller hon agerar samtidigt 
som domaren måste uttala sig på ett för den tilltalade begripligt sätt.64  
 
Domarens viktiga roll och den materiella processledningen består i att då 
domaren ser processen utifrån, till skillnad från åklagaren och försvararen 
som står mitt i processen och ofta måste anpassa sig till nya fakta och ny 
bevisning som framkommer i vittnesförhör, kan se vad som fattas i en 
process och därför också kan påpeka detta. Ingripandena från domarens sida 
handlar naturligtvis inte om inkvisitoriska förhör utan rätten bör i första 
hand uppmärksamma parterna på bristerna i processmaterialet och på så vis 
få dem själva att reda ut oklarheterna.65 
 
När domaren avgör om ett ingripande i processen står i enlighet med sin 
materiella processledning måste domaren väga sin aktivitet mot kraven på 
passivitet och opartiskhet som rätten och domaren har på sig. De situationer 
då frågor som dessa uppkommer inträffar oftast om bevisningen i ett mål är 
bristfällig. Domaren kanske uppmärksammar något som nämnts av ett vittne 
under bevisupptagningen vilket domaren anser vara relevant och kan ha 
betydelse för skuldfrågan eller straffmätningen, men som varken åklagaren 
eller försvararen har sett eller tar upp till närmare utredning. Under dessa 

                                                 
62 Ekelöf, Boman, Rättegång IV, s. 39. Lindell, Eklund, Asp, Andersson, Straffprocessen, s. 
418. 
63 Ekelöf, Edelstam, Rättegång I, s. 61. 
64 Ekelöf, Edelstam, Boman, Rättegång V, s. 181-183. SOU 1982:26 s. 133-140. 
65 Ekelöf, Edelstam, Boman, Rättegång V, s. 181-183. Lindell, Eklund, Asp, Andersson, 
Straffprocessen, s. 217. 
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eller liknande förhållanden bör domaren be åklagaren och försvararen att de, 
genom fortsatta förhör, bringar klarhet i om vittnets påstående är riktigt. 
Domaren kan omöjligt förutse vilken verkan ett bevis kommer att få och 
risken finns att beviset kommer att bli till nackdel för försvaret och då kan 
den tilltalade få intrycket av att domaren medverkar till att han blir fälld. 
Med hänsyn till att rätten har det slutliga ansvaret för att ett brottmål blir 
tillräckligt utrett kan det inte undvikas att rätten tar initiativ för att undanröja 
oklarheter utan att i förväg säkert kunna bedöma till vilken parts förmån 
eller nackdel initiativet visar sig bli.66 
 
Ekelöf beskriver processen som en fotbollsmatch där spelarna utgörs av 
åklagaren och försvararen och domaren sitter på första parkett och iakttar 
matchen utifrån. Ekelöf menar inte med sin liknelse att domaren ska förhålla 
sig helt passiv och endast bevaka spelets regler som en fotbollsdomare, utan 
att domaren ska ingripa som en del av sin domarroll.67  
 
Att Ekelöf i sin liknelse här använder en fotbollsdomare anser jag ger en 
något missvisande bild då en fotbollsdomare faktiskt ingriper i spelet när 
reglerna bryts. En bättre liknelse vore en sportskommentator som också ser 
allt utifrån men som aldrig ingriper. Ekelöf menar med andra ord att 
domaren ska ingripa som en fotbollsdomare och inte vara passiv som en 
sportskommentator.68  

4.3 Avvisning av bevis 
RB 35 kap. 7 § lyder: ”Finner rätten, att omständighet, som part vill bevisa, 
är utan betydelse i målet eller att erbjudet bevis ej erfordras eller uppenbart 
skulle bliva utan verkan, må bevisningen ej tillåtas. Rätten äge ock avvisa 
erbjudet bevis, om bevisningen finnes med avsevärt ringare besvär eller 
kostnad kunna föras på annat sätt.” 
 
RB 35 kap. 7 § ger rätten möjlighet att avvisa bevisning i vissa fall. 
Utgångspunkten för all bevisning är dock principen om den fria 
bevisprövningen i RB 35 kap. 1 §; ”Rätten skall efter samvetsgrann 
prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat.”35 
kapitlet i RB handlar om bevisning i allmänhet och är tillämplig både i 
brottmål och i tvistemål. RB 35 kap. 7 § kompletterar bestämmelserna om 
formell och materiell processledning som finns i RB 43 kap 4 § och som är 
tillämplig i tvistemål och i RB 46 kap. 4 § som är tillämplig i brottmål. 
Enligt de kompletterande paragraferna har rätten att se till att inget onödigt 
tas upp i målet. Genom frågor och påpekanden ska rätten försöka avhjälpa 
otydligheter och ofullständigheter i de uttalanden som görs. Domaren har 
alltså inom befogenheten för den materiella processledningen att försöka 
undvika problem kring bevisningen i möjligaste mån.69 
                                                 
66 Ekelöf, Edelstam, Boman, Rättegång V, s. 181-183. Lindell, Eklund, Asp, Andersson, 
Straffprocessen, s. 215-219. 
67 Ekelöf, Edelstam, Boman, Rättegång V, s. 181-183. 
68 Eget resonemang. 
69 Ekelöf, Edelstam, Boman, Rättegång V, s. 181-183. 
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4.3.1 Vad stadgandet RB 35 kap. 7 § innebär 
Bevisning kan enligt RB 35 kap. 7 § avvisas i fyra olika fall: 
 
* Det första fallet är att den omständighet som parten vill bevisa saknar 
betydelse eller relevans i målet.  
* Det andra fallet är att beviset inte behövs eller är onödigt. Att ett bevis 
som part erbjuder är betydelselöst trots att det avser en omständighet som 
har betydelse i målet kan bero på att den omständighet som ska bevisas 
redan är ostridig eller erkänd av motparten. 
* Det tredje fallet är att beviset uppenbart skulle bli utan verkan. Beviset ska 
alltså inte kunna förändra det totala bevisvärdet rörande ett visst 
bevisfaktum så att tillräcklig bevisning uppnås eller inte längre anses 
föreligga, och detta ska vara uppenbart. Ett exempel härpå kan i vissa 
speciella fall vara att en part åberopar hörande av motparten för att styrka 
något som inte är förenligt med motpartens inställning i processen. 
* Det fjärde fallet är att bevisning angående den omständighet, som är i 
fråga, kan med avsevärt mindre besvär eller kostnad föras på annat sätt. Om 
ett rättsfaktum saknar relevans kan domstolen således med stöd av den RB 
35 kap. 7 § avvisa bevisning till stöd för detta, såvida domstolen inte genom 
materiell processledning får parten att inse att rättsfaktumet saknar 
betydelse. 
 
Gemensamt för de fyra fallen av avvisning är att det i varje nytt mål måste 
ske en individuell bedömning av det aktuella beviset. Fall två, tre och fyra 
kan alla tre beskrivas genom exempel och ger inte domaren allt för svåra 
avvägningsproblem. Den svåra bedömningen ligger i det första fallet av 
avvisning. Att ett bevis är utan betydelse i ett mål innebär att beviset är 
irrelevant för bedömningen av utgången i målet. Det ligger inom domarens 
materiella processledning att se till att inget onödigt tas upp i målet. Att 
avgöra om ett bevis besitter relevans eller ej är en svår avvägning och det 
finns många olika faktorer som rätten måste ta med i sin bedömning.70  
 
Det finns också andra regler som i praktiken innebär att part inte får lägga 
fram den bevisning han åberopat. Ett exempel är RB 43 kap. 10 §, där det 
anges att rätten får lämna bevisning utan avseende om den kan antas ha 
åberopats så sent i överrumplingssyfte eller av grov vårdslöshet. 

4.3.2 Tillämpningen av 35:7 RB 
I lagförarbetena till 35:7 RB finns motiven bakom stadgandet och en 
redogörelse för dessa. I NJA II 1943, s 451 slår Processlagberedningen fast 
att det i rättens plikt att se till att det i målet inte tas in något som är 
betydelselöst, ligger ett ansvar och en befogenhet att avvisa bevisning 
rörande omständigheter som inte kan påverka målets utgång. 
 

                                                 
70 Fitger, Kommentar till Rättegångsbalken, 35 kap 7§, 35:66. Fitger, Mellqvist, 
Domstolsprocessen, s. 244. 
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För att huvudförhandlingen ska gå till på ett ändamålsenligt sätt är det 
nödvändigt att rätten vid förberedelsen gör sig noggrant underrättad om 
vilka bevismedel parterna vill åberopa och vilka omständigheter parterna 
vill styrka med varje bevis, för att med ledning av detta avgöra om 
bevisningen ska tillåtas. Av lagregeln om bevisavvisning av omständigheter 
som saknar betydelse i målet, följer att rätten kan vägra bevisning som läggs 
fram i chikanöst syfte.71 
 
Fitger skrev en kommenterar till Processlagsberedningens uttalande i NJA II 
1943 som tydliggör vad som menas med chikanöst syfte. Rätten kan vägra 
att ta upp bevisning rörande parts eller vittnes trovärdighet i allmänhet eller 
hans medborgerliga anseende, om sådan läggs fram i chikanöst syfte.72  
 
Svenska akademiens ordbok beskriver ordet chikanös som något som 
innebär en förolämpning, ärekränkning eller en skandalisering. Alla 
chikanösa handlingar eller handlingar i chikanöst syfte är vanhedrande. 
Ordet indikerar på fula knep och hårklyverier som företas i syfte att 
trakassera någon.73   
 
Stadgandet om avvisning av bevis som anses vara utan verkan för målet i 
fråga kan också leda till avvisning av bevisning som är uppenbart olämplig, 
då den syftar till att förtala en part. Att avvisa bevisning är en del av 
domstolens processledning, men utskottet vill framhålla vikten av att 
bestämmelsen tillämpas med urskiljning och varsamhet. I de fall då rätten 
väljer att avvisa en parts bevisning får det inte råda några tvivel om 
huruvida åtgärden är befogad eller inte.74  
 
Av motiven till lagrummet framgår att domstolen bör vara restriktiv med att 
avvisa bevisning. Detta sammanhänger med att det kan vara svårt att 
bedöma om ett bevis är irrelevant och att part riskerar en rättsförlust om 
domstolen gör en felaktig bedömning. För att bevisning ska kunna avvisas i 
det tredje fallet måste den helt kunna frånkännas värde. Det bör 
understrykas att det i allmänhet är mycket svårt att i förväg uttala sig om 
resultatet av viss bevisning och att det därför sällan torde förekomma att 
bevisning avvisas på denna grund.75  
 
Den grundläggande rätten att lägga fram sin sak inför domstol innebär 
emellertid också rätten för personen i fråga att försöka påvisa att hans 
ståndpunkt är välgrundad. Det måste dock finnas en spärr mot parter som 
vill lägga fram meningslös eller irrelevant bevisning. En domstol har därför 
regelmässigt möjlighet att avvisa erbjuden bevisning. Den möjligheten får 
naturligtvis inte missbrukas så att det uppstår en konflikt med principen att 

                                                 
71 NJA II 1943 s.450-451. 
72 Fitger, Kommentar till Rättegångsbalken, 35 kap 7§, 35:66. 
73 SAOB, Svenska Akademiens ordbok, elektronisk källa, sökord; chikanös. 
74 NJA II 1943, s. 450-451. 
75 Fitger, Kommentar till Rättegångsbalken, 35 kap 7§, 35:66. Lindell, Eklund, Asp, 
Andersson, Straffprocessen, s. 362. 
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en part ska ha rätt att försöka övertyga domstolen om vad parten påstår är 
sant.76  
 
I princip alla bevismedel är tillåtna och det finns principiellt inget som 
hindrar att en part lägger fram bevisning om ett vittnes personliga 
förhållanden, anseende och karaktär.77 I brottmål är det bara onödig 
bevisning enligt 35:7 RB som får avvisas, detta sker med hänsyn till att 
intresset av ett materiellt riktigt avgörande är det intresse som har 
företräde.78       

4.4 Sammanfattande slutsatser  

4.4.1 Domaren och bevisavvisningen 
Huvudregeln angående bevisning är att all bevisning är tillåten, och 
undantag från denna princip görs endast i få fall. För att domaren ska kunna 
avkunna en materiellt korrekt dom måste domaren ha tillräckligt med 
information att grunda sitt beslut på. Det är mycket svårt för att inte säga 
omöjligt att avgöra vart en fråga kommer att leda innan den har blivit 
besvarad. Lika svårt är det att avgöra ett bevis betydelse i ett mål innan alla 
fakta har blivit presenterade inför domstolen. För försvararen och åklagaren 
är det av största vikt att de får föra sina resonemang ostörda i rätten. Vid 
redogörelsen för ett visst bevis eller bevistema kan till exempel försvararen 
ha planerat frågor i flera led som sammantaget ska redogöra för en 
omständighet. Frågorna kan inte fristående bevisa något utan är beroende av 
ett överraskningsmoment för den person som frågorna ställs till. Skulle 
rätten kräva en redogörelse för syftet med frågorna och bevisningen så 
skulle bevistemat bakom frågeledet avslöjas.  
 
Domaren har andra redskap för att se till att inget onödigt förs in processen. 
Under förberedelserna inför huvudförhandling kan domaren ingripa 
förebyggande och försöka skapa sig en bild över den bevisning som finns i 
målet. Dock måste domare alltid värna om sin opartiskhet och sin 
objektivitet. Då dessa två egenskaper är de viktigaste för en domare att slå 
värn om för hela rättssäkerhetens skull, blir följden av detta att domare 
väljer att tillämpa 35:7 RB med stor försiktighet och varsamhet. 
 
Lagförarbeten till 35:7 RB och doktrinförfattare är alla överens om att 
avvisning av bevis endast får ske då rätten är säker på att åtgärden är 
befogad. Detta är ett väldigt strängt krav, som kräver att rätten tillämpar 
bestämmelsen med urskillning och varsamhet. Anledningen till att det 
förespråkas en sådan sträng restriktivitet vid avvisningen av bevis kommer 
av de intressen som bedöms vara i behov av skydd i processen. 
 

                                                 
76 SOU 2001:103, En modernare rättegång, s. 252. 
77 Fitger, Mellqvist, Domstolsprocessen, s. 240-241. 
78 Lindell, Eklund, Asp, Andersson, Straffprocessen, s. 361. 
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Att sätta upp generella regler för vad som är ett relevant bevis är inte 
möjligt. Varje nytt mål väcker nya frågor som alla måste avgöras 
individuellt. En omständighet kan i ett visst mål ha full betydelse och 
samma omständighet kan i ett annat mål vara fullständigt irrelevant. 
 
Betyder då detta att bevis aldrig kommer att avvisas om de befinner sig i en 
gråzon och det enda valet för domaren är att tillåta beviset? Det finns fog för 
att anta att domare generellt löser detta svåra problem, inte under 
huvudförhandlingen, utan under den enskilda överläggningen. När domaren 
ska ta ställning i målet efter avslutad huvudförhandling har alla bevis 
presenterats inför denne och en relevansbedömning av bevisen blir betydligt 
enklare att göra i detta skede av processen än under en pågående 
huvudförhandling. Således kan domaren redogöra för nämndemännen vilka 
bevis som har betydelse för utgången i målet och vilka bevis som saknar 
relevans. På detta vis kan domaren bedöma vilka bevis som framkom under 
huvudförhandlingen som var irrelevanta och som det därför går att lämna 
utan avseende utan att riskera att ingripa på den fria bevisrättens område. Ett 
sådant handlande skulle ligga inom domarens uppgift lika mycket som 
domarens plikt att känna till den gällande lagen på ett område eller vilka 
påföljder som kan bli aktuella i en dom. 
 

4.4.2 Frågor i chikanöst syfte 
Under processen ställs frågor till målsäganden, vittne eller den tilltalade. 
Om en fråga, som ställs i ett led för att bevisa en omständighet eller klargöra 
för ett bevistema, är kränkande så kan denna fråga avvisas enligt 35:7 RB. 
 
Fitger och Processlagsberedningen anser att av lagregeln om bevisavvisning 
av omständigheter som saknar betydelse i målet, följer att rätten kan vägra 
bevisning som läggs fram i chikanöst syfte. Rätten kan vägra att ta upp 
bevisning rörande parts eller vittnes trovärdighet i allmänhet, om sådan 
läggs fram i chikanöst syfte. Att medvetet förolämpa eller förödmjuka 
någon i en rättsal är inte tillåtet, oavsett vilket syfte man anser sig ha. Det 
borde finnas någon form av måttstock för att avgöra vilka frågor som ställs 
endast i syfte att förolämpa eller kränka en person. Personangrepp kan inte 
accepteras som en del i bevisföringen i domstol. Att försöka skada en 
motparts anseende för att indirekt skada personens trovärdighet i domstol är 
inte bara bevismässigt betydelselöst utan också moraliskt förkastligt. Att ett 
sådant beteende saknar bevismässig betydelse är det faktum som främst 
intresserar mig då det i förlängningen innebär att all typ av bevisning som 
förs fram endast i syfte att skada trovärdigheten och tillförlitligheten hos en 
person är irrelevant för avgörandet av saken i målet.   
 
Då syftet med frågor i chikanöst syfte inte är att bevisa något med betydelse 
för målet utan endast att smutskasta sin motpart och dess trovärdighet inför 
rätten så kan denna bevisning också med stöd av 35:7 RB avvisas. Det kan 
härledas från doktrin och från lagförarbeten att bevisning som endast 
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framförs i syfte att smutskasta en part kan avvisas som betydelselös och 
irrelevant.  
 
Frågor om personliga förhållanden bör ställas med hänsyn och försiktighet. 
En person som blivit utsatt för bevisning i syfte att skada personens 
anseende får upprättelse då rätten i enlighet med 35:7 RB avvisar den 
bevisning som förts fram i ett chikanöst syfte.  
 
35:7 RB bör således tillämpas med urskillning och varsamhet. I förväg är 
det oftast svårt, för att inte säga omöjligt, att bedöma vilket värde ett bevis 
kan komma att få. För att paragrafen ska kunna tillämpas är det av stor 
betydelse att parterna för varje bevismedel förelagts att noga ange vilket 
bevistema som ska styrkas genom beviset.  
 
Huvudregeln i svenska domstolar rörande bevisning är att all bevisning är 
fri, således är 35:7 RB en paragraf som ställer kravet på domarens 
opartiskhet i centrum. Det skyddsintresse som lagstiftaren satt i främsta 
rummet är en säker rättegång med en korrekt materiell utgång. 
 
Rättssäkerheten är beroende av att den fria bevisprövningen verkligen är fri 
och skyddsintresset av den fria bevisningen är anledningen till de stränga 
kraven på bevisavvisning i 35:7 RB. Skyddsintresset av den fria 
bevisprövningen är så starkt att det har inneburit den stränga restriktivitet 
som förespråkas vid bevisavvisningen och leder till att den i realiteten sällan 
tillämpas. Med skyddsintresset i åtanke är det inte aktuellt att ändra 
lagstadgandet på något vis. Det saknas anledning att ändra på 
lagstadgandena angående domarens möjlighet till bevisavvisning. 
 
Jag anser att det skyddsintresse som står bakom stadgandet inte får 
inskränkas och att de problem som finns på detta område, såsom frågor i 
chikanöst syfte, måste lösas med hjälp av andra medel. 
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5 Bevissvårigheter i 
våldtäktsmål och kravet på 
stödbevisning 

Syftet med kapitel 5 är att närmare redogöra för bevissvårigheterna i 
våldtäktsmål samt beskriva hur kravet på stödbevisning har utformats i 
praxis. Två domar i våldtäktsmål analyseras i uppsatsen och båda har de 
varit i fokus för mycket medial uppmärksamhet under 2007 och 2008. I 
bägge målen låg målsägandens utsaga tillsammans med stödbevisning till 
grund för domen och trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningen skedde 
i enlighet med HD:s praxis. De två valda rättsfallen är av intresse för denna 
uppsats då bevisningen i målet i huvudsak bestod av målsägandens utsaga 
och stödbevisning i form av vittnesutsagor vilket domstolen sammantaget 
ansåg vara nog för en fällande dom för våldtäkt. För klargörandet av HD:s 
ståndpunkt angående stödbevisning kommer jag mer kortfattat behandla 
några rättsfall. 
 
HD har framhållit att det för en fällande dom förutsätts att domstolen genom 
den utredning som förebringats finner det ställt utom rimligt tvivel att den 
tilltalade gjort sig skyldig till vad som lagts honom till last. Det finns ett 
väldokumenterat krav på stödbevisning i våldtäktsmål utöver målsägandens 
och den tilltalades utsaga. Med stödbevisning avses all typ av bevisning, 
muntlig såväl som skriftlig, som har åberopats utöver förhör med den 
tilltalade och målsäganden.79 
 
En människas identitet består av dess personliga, kroppsliga och sexuella 
identitet och då ett brott begås innebär det att en kränkning mot ett eller flera 
av dessa identiteter har skett. De flesta brott består av en dubbel kränkning i 
form av en fysisk och en psykisk kränkning, som kan bestå av en 
våldshandling som framkallar smärta eller en verbal kränkning i form av ett 
hot. En våldtäkt kan innehålla en fysisk och en psykisk kränkning till vilka 
en tredje kränkning i form av övergrepp mot den sexuella identiteten sällar 
sig.  
 
Sexualbrott är en brottstyp med särskilda bevissvårigheter och det är därför 
av största vikt att sammanställa den praxis och den kunskap som finns 
angående domstolarnas bevisvärdering i sexualbrottmål och göra den 
överskådlig och tillgänglig för de rättsliga aktörer som i sitt yrke kommer i 
kontakt med denna bevisproblematik.  
 
Målet mot Operasångaren80 har överklagats av den tilltalade och kommer att 
tas upp av Hovrätten över Skåne och Blekinge till hösten.  
 
                                                 
79 RättsPM 2007:13, s. 60. 
80 Mål nr B 1318-07, Ystads TR, Operasångaren. 
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De två tilltalade i Stureplansprofilerna81 har efter domen i Svea hovrätt 
överklagat den fällande domen och begärt att HD skulle bevilja dem 
prövningstillstånd. HD gav avslag på deras begäran och genom HD:s beslut 
står Svea hovrätts dom från den 16 oktober fast. 

5.1 Lagstiftning i våldtäktsmål 
BrB 6 kap 1 § lyder: ”Den som genom misshandel eller annars med våld 
eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till 
att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till 
kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, 
döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 
Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en 
sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom 
att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, 
berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk 
störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett 
hjälplöst tillstånd. 
Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till 
omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt 
till fängelse i högst fyra år. 
Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för 
grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av 
om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av 
särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat 
sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till 
tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag 
(2005:90).” 
 
Sexualbrott och utformningen av sexualbrottslagstiftningen har länge 
diskuterats livligt i såväl den allmänna debatten som den juridiska 
doktrinen. Den 1 april 2005 trädde en genomgripande reform av 6 kap. BrB 
i kraft. Reformens övergripande syfte var att öka skyddet mot sexuella 
kränkningar och att ytterligare förstärka den sexuella integriteten och 
självbestämmanderätten.82 
 
En korrekt bevisprövning måste alltid bygga på uppgifter om vad som 
konkret hände vid det aktuella händelseförloppet och ska inte handla om att 
försöka bilda sig en uppfattning om de inblandades sexuella moral. Fokus i 
bedömningen måste ligga just där, i berättelserna om vad som hände under 
själva sexualakten. Det är alltid den påstådda brottsliga gärningen som ska 
prövas.83 

                                                 
81 Mål nr B 3806-07, Stureplansprofilerna, TR, HovR. 
82 SOU 2001:14. 
83 Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott, s. 178-181. 
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5.2 Kravet på stödbevisning i utsagemål 
HD har i flera avgöranden uttalat att bevisningen i de flesta mål om 
sexualbrott huvudsakligen utgörs av målsägandens uppgifter och att detta 
inte hindrar att bevisningen ändå kan vara tillräcklig för en fällande dom.84 
Huvudbevisningen som åklagaren åberopar till stöd för sin 
gärningsbeskrivning består nästan alltid till någon del av muntliga utsagor. 
Renodlade utsagemål (som enbart baserar sig på en utsaga av målsäganden 
samt den tilltalades uppgifter) torde vara sällsynta. Ofta får de hördas 
versioner av händelseförloppet stöd av uppgifter, till exempel från anhöriga 
som kan vittna om blåmärken på målsäganden, om dennes hälsotillstånd vid 
olika tidpunkter, om den tilltalades alkoholkonsumtion och agerande i 
samband med intagande av alkohol eller om andra omständigheter som kan 
vara av betydelse vid avgörandet av målet. För HD:s bedömning av en 
utsagas bevisvärde är det ofta avgörande om utsagan vinner stöd av sådana 
omständigheter, även om det inte finns något formellt krav på så kallad 
stödbevisning i svensk rätt. Av flera avgöranden framgår att det för fällande 
dom kan räcka med målsägandens uppgifter om de är att anses som fullt 
tillförlitliga. Det kan räcka med målsägandes uppgifter, men när det gäller 
värdering av motstående utsagor från målsägande och tilltalad klarläggs 
själva grundprincipen i NJA 1980 s. 725. Det räcker inte att målsägandens 
berättelse är rimlig och har högre tilltro än den tilltalades. HD framhåller att 
det för en fällande dom inte är tillräckligt att målsägandens uppgifter 
framstår som mer tillförlitliga än den tilltalades. HD kräver som regel att 
målsägandens berättelse ska bekräftas genom någon form av stödbevisning 
för att domstolen ska kunna meddela en fällande dom.85   
 
Reglerna kring erkännande liknar de som HD har ansett gällande för 
utsagor. Ett erkännande i sig är verkningslöst, det krävs alltid någon form av 
bevisning. Om detta inte vore fallet kunde oskyldiga hotas till att ta på sig 
ansvaret för brott trots att de aldrig befunnit sig på brottsplatsen. För att 
kunna läggas till grund för rättens bedömning krävs att erkännandet, eller 
detta tillsammans med övriga omständigheter, dels klarlägger 
händelseförloppet, dels på ett tydligt sätt knyter den tilltalade till gärningen. 
Det är således omöjligt att döma endast efter ett erkännande eller en utsaga. 
Vad som menas med stödbevisning är något oklart, men essensen är att den 
ger positivt stöd åt ett huvudbevis. Stödbevisningen ska kunna bestå av 
hjälpfakta. Begreppet synes därför omfatta alla former av bevisning som på 
något sätt ger positivt stöd åt åklagarens bevisning. Gregow anser att 
utsagemål ska avgöras efter en objektiv norm och han efterfrågar en 
uppstramning och större enhetlighet.86 
 
När det rör sig om stödbevisning sker det ofta hänvisningar till NJA 1991 s. 
83. I denna dom fann HD att den stödbevisning som stöttade målsägandens 

                                                 
84 RättsPM 2007:13, s.60. 
85 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 40,41. Brun, Diesen, Olsson, 
Bevispraxis, s. 228-231. 
86 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 41, 88, 89. Gregow, SvJT, s. 515-521. 
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utsaga tillsammans med utredningen i målet var nog för en fällande dom. 
Rättsfallet hade flertalet åtalspunkter och gällde bland annat upprepade 
våldtäkter under en längre tidsrymd i ett gift pars gemensamma bostad. 
Hustrun är i målet målsägande, hennes syster och mors berättelser utgör 
stödbevisning och maken är tilltalad. Stödbevisningen i form av uppgifter 
som målsäganden lämnat till sin mor och syster utgjorde en del av skälen till 
att HD fann det ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig 
till vad som lagts honom till last. Ett annat mål som också tydliggjorde 
kraven på stödbevisning är NJA 2005 s. 712 i vilket HD framhöll att 
avsaknaden av stödbevisning gjorde att den tilltalade inte kunde dömas till 
ansvar för våldtäkt. Målet rörde familj där mannen stod åtalad på flera 
punkter för övergrepp mot sin hustru och deras gemensamma barn. Gällande 
åtalet för våldtäkt saknades det stödbevisning och det fanns således inte 
någon annan utredning än målsägandens egna uppgifter. HD fann att 
uppgifterna och utsagan visserligen hade hög trovärdighet och att denna inte 
förringades av att gärningen anmäldes först lång tid efter det att brottet 
påstods ha begåtts. Avsaknaden av stödbevisning i förening med den stora 
vagheten i tidsangivelsen för det påstådda brottet och de svårigheter som till 
följd härav förelegat för den tilltalade att föra motbevisning ledde 
sammantaget ändå till slutsatsen att det inte kunde anses vara ställt utom 
rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till den påstådda våldtäkten. 
Målsäganden hade inte kunnat placera den påstådda våldtäkten närmare i 
tiden. Mot denna bakgrund ogillade HD åtalet för våldtäkt.87 
 
Det är möjligt att tolka HD:s avgörande i NJA 1991 s. 83 på flera olika vis. 
Enligt min mening fastställer domstolen att det finns en teoretisk möjlighet 
att döma i ett mål där bevisningen endast utgörs av målsägandens utsaga. 
Domstolen skriver att frånvaron av direkta vittnesiakttagelser och teknisk 
bevisning inte hindrar att bevisningen ändå kan anses vara tillräcklig för en 
fällande dom. I detta mål fanns det emellertid stödbevisning vilket HD 
ansåg stötta målsägandens utsaga och detta tillsammans med utredningen i 
målet var nog för en fällande dom. Jag anser att detta mål tydliggör ett krav i 
praktiken på stödbevisning i utsagemål för att det ska kunna anses vara ställt 
utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till vad som lagts 
honom till last. I NJA 2005 s. 712 saknades det stödbevisning vilket 
tillsammans med målsägandens vaga tidsangivelser ledde till att HD 
ogillade åtalet för våldtäkt. Detta fall har av många setts som en 
uppstramning av bevisvärderingen i våldtäktsmål och att det innebär ett krav 
på stödbevisning. Svensson tror att NJA 2005 s. 712 kommer att följas av 
fler HD-avgöranden i bevisvärderingsfrågor men att ett ökat krav på 
stödbevisning i sexualbrottmål inte kommer att kunna genomföras utan 
protester. Jag ser inte 2005 års fall som en uppstramning utan bara som ett 
fall där HD dömde i linje med sitt tidigare prejudikat. 1993 års fall 
fastställer ett krav på stödbevisning men HD har inte uteslutit möjligheten 
att det går att döma i ett mål där bevisningen endast utgörs av målsägandens 
utsaga.88 
                                                 
87 NJA 1991 s. 83. NJA 2005 s. 712. RättsPM 2007:13, s. 13. 
88 NJA 1991 s. 83. NJA 2005 s. 712. Svensson, Felaktigt dömda, s. 380, 381. Eget 
resonemang.  
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5.3 RättsPM 2007:13 
Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg har bland annat 
publicerat RättsPM 2007:13 som berör den nya sexualbrottslagstiftningen. I 
denna promemoria har sammanlagt 289 lagakraftvunna domar meddelade 
under 2005 och 2006 granskats utifrån en särskilt upprättad 
granskningsmall. Domarna har meddelats i mål där åklagaren har väckt åtal 
för sexualbrott enligt 6 kap. 1-5 §§ BrB i dess lydelse efter den 1 april 2005 
och där gärningen eller gärningarna har begåtts under perioden från och med 
den 1 april 2005 till och med den 30 september 2006. Följande stycken är 
tagna från RättsPM 2007:13 och då promemorian till stor del består av 
tabeller är nedanstående en sammanfattning av en del av de slutsatser som 
utredningen ledde till.89 
 
Den del av promemorian som är av intresse för denna uppsats behandlar de 
rättsfall där åtal väckts i enlighet med BrB 6 kap 1 § och således är det dessa 
slutsatser som jag kommer att sammanfatta i nedanstående text. Uppgifterna 
i promemorian och statistiken omfattar dock även åtal enligt de andra 
paragraferna i 6 kap. BrB. Promemorian redovisar en kartläggning av 
domstolarnas bevisvärdering i sexualbrottmål, hur åklagarnas 
gärningsbeskrivning har behandlats och i vilken mån åtalen har ogillats. En 
slutsats av granskningen är att endast målsägandens uppgifter inte är 
tillräckliga för fällande dom då ord står mot ord. 
 
Vid 348 av de granskade åtalspunkterna har målsäganden varit en 
kvinna/flicka och vid 22 en man/pojke. Ett stort antal åtal för våldtäkt har 
ogillats och de flesta ogillade åtalspunkterna har berott på bristande 
bevisning. Åtalen har ogillats därför att domstolen inte på objektiva grunder 
har funnit åtalet styrkt, det vill säga att bevisningen inte har ansetts 
tillräcklig för att styrka åklagarens gärningsbeskrivning. 
 
Av 372 granskade åtalspunkter har 161 avsett åtal för våldtäkt. 44 av dessa 
161 åtalspunkter (27,3 %) har ogillats. Övriga 117 åtalspunkter (72,7 %) har 
helt eller delvis bifallits. När det gäller åtal för grov våldtäkt har 12 av 35 
granskade åtalspunkter (34,3 %) för denna brottstyp ogillats. Av de 23 helt 
eller delvis bifallna åtalspunkterna har 19 (82,6 %) av domstol bedömts som 
grov våldtäkt. Ett stort antal domar har överklagats och i de flesta fall har 
samma bedömning gjorts av samtliga instanser. 
 
Endast 61 av de granskade 372 åtalspunkterna (16,4 %) har helt eller delvis 
erkänts av den tilltalade. Den vanligaste relationen mellan målsäganden och 
den tilltalade har varit att de har varit nära bekanta. Av de granskade 
åtalspunkterna har den vanligaste relationen mellan målsäganden och den 
tilltalade varit att de har varit nära bekanta (35,5 %), ytligt bekanta (28,0 %), 
nära anhöriga (19,6 %) samt obekanta (8,9 %). För 8,1 % av de granskade 
                                                 
89 RättsPM 2007:13 s. 5-49. 
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åtalspunkterna har inte relationen mellan målsäganden och den tilltalade 
framgått. 
 
Fler åtalspunkter har ogillats när målsäganden och den tilltalade har varit 
ytligt bekanta än när de har varit nära bekanta, nära anhöriga eller obekanta. 
Av de ogillade 82 åtalspunkterna har målsäganden och den tilltalade i 34 fall 
(41,5 %) varit ytligt bekanta. Detta kan jämföras med att de har varit nära 
bekanta i 26 fall (31,7 %) och nära anhöriga i 15 fall (18,3 %). I tre av de 
granskade åtalspunkterna (3,7 %) har de varit obekanta och för fyra av 
åtalspunkterna (4,9 %) har inte deras relation framgått av den aktuella 
domen. 
 
Åklagaren har ofta åberopat förhör med personer som målsäganden har 
anförtrott sig åt, men också i stor utsträckning förhör med personer som har 
gjort direkta eller indirekta iakttagelser. Den vanligast förekommande 
skriftliga bevisningen har varit olika typer av dokumentation av 
målsägandens skador. 
 
Åklagaren har i princip alltid åberopat stödbevisning. I 21 av de 372 
granskade åtalspunkterna (5,6 %) har åklagaren inte åberopat någon 
bevisning (stödbevisning) utöver förhör med målsäganden och den 
tilltalade. När stödbevisning inte har åberopats har den tilltalade antingen 
erkänt gärningen eller har andra speciella omständigheter förelegat. 

5.4 Mål nr B 1318-07 Operasångaren 
Åklagaren yrkade ansvar för våldtäkt och då den åtalade händelsen inträffat 
år 1999, för åtta år sedan, faller den in under 6 kap 1 § 1 st. BrB enligt 1999 
års lydelse. Händelsen utspelade sig under en konsertturné och de vittnen 
som hörts ingick alla på olika vis i ensemblen. Den tilltalade (TB) var artist i 
ensemblen och målsäganden (L) var anställd som barnflicka, främst passade 
hon ML:s barn, vars familj hon var väl bekant med och även bodde 
tillsammans med under turnén. Den tilltalade hade under en massagesession 
på sitt eget hotellrum genom våld tvingat målsäganden till samlag. 
Upprinnelsen till händelsen var att målsäganden hade besvär med nacke och 
rygg, för vilka den tilltalade skulle massera henne då han hade 
massageutbildning. Om de närmare omständigheterna som föregick 
massagen och vad som då skedde har parterna skilda meningar. 

5.4.1 Målsägandens utsaga 
Målsäganden har i förhör under rättegången berättat hur hon gått till den 
tilltalades hotellrum och där tagit av sig på överkroppen, virat in sig i en 
handduk och sedan lagt sig på hans säng. Massagen var till en början 
professionell men hon tyckte att det var märkligt då han tog av henne 
långbyxorna och bad henne att ta av sig trosorna, men då förevändningen 
var att hon inte skulle få massageolja på kläderna gick hon med på det. Den 
tilltalade hade också tagit av sig sina byxor och då hon kände något mellan 
benen som var främmande för henne försökte hon ta sig loss, vilket hon inte 
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kunde eftersom den tilltalade satt gränsle över henne och tryckte ner henne 
mot sängen. Först när den tilltalade upphörde med samlagsrörelserna 
lyckades hon knuffa undan honom och ta sig loss. Hon upptäckte då att den 
tilltalade var helt naken. Hon var chockad men förstod att hon blivit 
våldtagen. Hon samlade ihop sina kläder och försökte lämna rummet, men 
den tilltalade försökte hindra henne, kyssa henne och bad henne att stanna. 
Hon lyckades värja sig och begav sig genast till ML:s rum där hon berättade 
för henne vad som hade hänt. Efter händelsen var hon chockad och 
omtumlad och hon har endast vaga och spridda minnesbilder av vad hon 
berättade för ML. Målsäganden var vid tiden för händelsen endast arton år 
och av hänsyn till sina föräldrar och vad som skulle sägas i skolan valde hon 
att inte anmäla händelsen, utan försökte istället förtränga det som hänt. Hon 
kunde emellertid inte skjuta ifrån sig händelsen utan började må dåligt. Hon 
blev sluten och lättirriterad, fick ont i magen, svårigheter att koncentrera sig 
i skolan och drömde mardrömmar. Under de år som följde på händelsen 
fram till idag har hon haft omväxlande bra och dåliga perioder, till exempel 
då hon blivit påmind om det inträffade. Idag har hon fått psykologhjälp och 
hon är lättad över att en anmälan till slut blivit gjord och att det inträffade 
har kommit fram. Hon hoppas på att kunna gå vidare med sitt liv när 
rättegången är över, vilket tidigare inte varit möjligt.90 

5.4.2 Den tilltalades utsaga 
Den tilltalade nekade till ansvar för brott och menade att hela åtalet är ett led 
i en konspiration mot hans person. Den tilltalade har under rättegången 
beskrivit händelseförloppet på följande vis: Han gick med på att massera 
målsäganden då hon hade smärtor i nacke och rygg och gick i förväg upp på 
sitt hotellrum där massagen skulle äga rum. När målsäganden kom dit var 
hon glad och gav honom en puss och han fick intrycket av att hon var 
intresserad av honom. Han masserade henne över hela kroppen, hon tog 
själv av sig sina byxor men trosorna behöll hon på under hela massagen. 
Efter massagen lade de sig på sängen tillsammans och han berättar att de 
började kyssas och att han var sexuellt attraherad av henne. Hon ville 
emellertid inte ha samlag vilket han accepterade, utan istället somnade de 
tillsammans och sov i cirka två timmar. När de vaknade var hon orolig att de 
sovit för länge och att ML skulle undra var hon var, men hon tog sina kläder 
och gick lugnt därifrån. Han menade att massage inte har något med 
sexualitet att göra och att det inte rörde sig om en våldtäkt. När ML senare 
kom till hans rum och var upprörd var det aldrig tal om en våldtäkt eller ett 
övergrepp, utan han utgick från att hon var arg över att L hade varit borta för 
länge.91 

5.4.3 Vittnesutsagor 
Det fanns ett ögonvittne (AE) till händelsen vars utsaga placerade parterna i 
hotellrummet. AE gick den aktuella natten in i fel rum på hotellet och såg då 

                                                 
90 Mål nr B 1318-07, Ystads TR, Operasångaren, s. 7-10. 
91 Operasångaren, s. 10-13. 
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målsäganden ligga nästan naken på den tilltalades säng med denne stående 
vid hennes sida, i sängen eller eventuellt på golvet. Han insåg genast att han 
var på fel plats vid fel tidpunkt och att något sexuellt utspelade sig som han 
inte ville se. Han lämnade därför hastigt rummet. Att AE kommit in i 
rummet är något som bekräftas av både målsägandens och den tilltalades 
utsaga.92 
 
Den bevisning som stödde målsägandens utsaga bestod uteslutande av 
stödbevisning i form av följande två vittnesutsagor: 
 
ML berättar: Hon kände L och L:s familj sedan tidigare och anställde L för 
barnpassning under turnén. Den aktuella dagen hade L passat fler barn än 
vanligt och hade ont i ryggen. Hon ställde sig något frågande till 
arrangemanget när TB erbjöd sig att massera L men ville låta L ta egna 
beslut och gav därför sitt samtycke. Efter omkring tre kvarts timme kom L 
instörtande i rummet. Hon var alldeles uppriven och bestört och sa medan 
hon grät: ”Maria, han har våldtagit mig!” två gånger. Hon är säker på att L 
använde just ordet ”våldtagit” och L, som var väldigt upprörd, ville duscha 
och tog därför av sig sina kläder. ML tog hand om L:s kläder och hon 
konstaterade då att L:s trosor var blöta och luktade sperma. Av det 
inträffade blev hon själv upprörd och arg och gick därför över till TB för att 
konfrontera honom. ML frågade svärande ”Vad har du gjort, har du satt på 
henne? Jag har hittat sperma i L:s trosor!” TB förklarade att detta var lögn 
och såg henne rakt i ögonen medan han sa ” Du kan inte sätta dit mig!” TB 
verkade helt samlad, oberörd och kall. 
 
L berättade sedan för henne på deras rum om massagen och övergreppet 
som följde. ML försökte inte förhöra L utan lät henne självmant redogöra 
för händelseförloppet. ML minns inte alla detaljer och de exakta ord hon 
använde, men sammanfattningsvis berättade L att hon lade sig på TB:s säng 
sedan hon tagit av sig på överkroppen, att då hon på TB:s uppmaning inte 
ville ta av sig också sina byxor att han gjorde det, att TB under massagen 
var avklädd, satt på henne och tryckte ned och höll fast henne mot hennes 
vilja, att han då kom in i henne samt att hon var rädd och inte kunde 
förhindra det som skedde. 
 
Eftersom L var bestämd i sitt beslut att inte anmäla händelsen av rädsla för 
vad det kunde göra mot henne själv och hennes familj respekterade ML 
hennes beslut och därför kastade hon också trosorna eftersom hon inte 
trodde att det skulle bli en rättegång. Över åren har hon ibland frågat L om 
hon inte ville göra en anmälan, men har varje gång fått svaret att hon inte 
ville. ML har känt en vanmakt tidigare av att inte kunna berätta vad som 
hänt men är nu glad att så kunnat ske för L:s skull och andra utsatta 
kvinnor.93 
 
CH (artist under turnén) berättar: På morgonen pratade hon med en upprörd 
ML som berättade att L under natten blivit våldtagen av TB. I bussen 
                                                 
92 Operasångaren, s. 18. 
93 Operasångaren, s. 13-15. 
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samma dag talade hon med L som utan att gå in på närmare detaljer 
bekräftade vad ML tidigare berättat. CH är inte säker på om L själv använde 
ordet ”våldtagen” men hon uppgav att TB varit ”inne i” henne. Att L blivit 
utsatt för ett sexuellt övergrepp och inte deltagit i något frivilligt framstod 
som helt klart för henne. L:s rädsla och reaktion i övrigt var äkta och 
trovärdig.94  

5.4.4 Analys av domen och TR:s bedömning 
Tingsrätten inleder med en genomgripande förklaring av 
våldtäktsparagrafen som verkar vara skriven för att ge läsaren och 
allmänheten en förståelse av juridiken i målet. Efter redogörelsen av 
gällande lag beskriver TR de allmänna riktlinjer som utgör principen om 
den fria bevisprövningen i svenska rättegångar. Angående den särskilda 
bevisproblematiken vid våldtäktsbrott skriver TR att de krav som fastställts 
genom HD:s praxis på området ostridigt ställer krav på stödbevisning i de 
mål där en trovärdighetsbedömning av målsägandens utsaga utgör den 
centrala bevisningen. En utsaga från en målsägande kan läggas till grund för 
en fällande dom om den uppfyller vissa kriterier och det dessutom finns viss 
stödbevisning. Många vittnen har hörts i målet, om turnén under vilken 
övergreppet inträffade och den allmänna stämningen bland artisterna 
dagarna efter och en del vittnen som blivit underrättade om händelsen i 
efterhand. TB framställs generellt som en kvinnokarl som ofta var otrogen 
mot sin fru och ingen var överraskad när han gjorde nya ”erövringar”. Att 
ingen pratade med de ansvariga för turnén verkar ha haft sin grund i att varje 
turné måste vara helt fri från droger och övergrepp av alla slag. Om någon 
bryter mot detta, med eller utan juridisk skuld, kan vederbörande inte vara 
kvar. Alla vittnen förkastar TB:s påstående om att åtalet mot honom skulle 
vara en ogrundad beskyllning och att de skulle medverkat i en uppdiktad 
konspiration mot TB. I målet saknades det teknisk bevisning i form av 
journalanteckningar, läkarutlåtanden, DNA-prover och dylikt. Det är således 
målsägandens berättelse om händelseförloppet som utgör grunden för 
åklagarens bevisning i målet. 
 
TR fastställer att målsägandens utsaga uppfyller mer än väl alla de krav HD 
ställt upp i NJA 1991 s. 83. Den är sammanhängande och detaljrik och ger 
ett starkt intryck av att vara självupplevd och när hennes utsaga har 
ifrågasatts på vissa punkter har hon kunnat ger rimliga förklaringar som 
svar. Att hon inte i alla avseenden kunnat erinra sig alla detaljer är fullt 
rimligt med hänsyn till den långa tid som förflutit och hennes önskan att inte 
anmäla saken utan istället förtränga den. Gällande det generella intrycket av 
målsägandes utsaga skriver TR att ”även i övrigt framstår hennes utsaga 
som trovärdig och det finns ingen anledning att betvivla dess 
trovärdighet.”95Av intresse är här hur TR:s väljer att formulera sig. 
Ingenstans står det om tillförlitligheten i sak eller tillförlitligheten av en 
utsaga. Jag vill mena att det i detta fall egentligen rör sig om tillförlitlighet 

                                                 
94 Operasångaren, s. 15-16. 
95 Operasångaren, s. 27. 
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och inte trovärdighet. Målsägandens utsaga är sammanhängande och full av 
detaljer vars tillförlitlighet understryks av stödbevisning i form av ML:s och 
CH:s vittnesutsagor. Vid ett byte av ordet trovärdighet mot tillförlitlighet får 
meningen större klarhet och lyder under dessa förutsättningar då; även i 
övrigt framstår hennes utsaga som tillförlitlig och det finns ingen anledning 
att betvivla dess tillförlitlighet. 
 
Angående den tid som förflutit mellan händelsen och anmälan anser TR att 
målsäganden har lämnat en fullt rimlig förklaring till dröjsmålet. I 
anslutning till detta skriver även TR att det inte är ovanligt i våldtäktsmål att 
ingen anmälan sker eller att den sker först långt senare. Det finns ingen 
anledning att med tidsaspekten som grund ifrågasätta målsägandens 
uppgifter. TR har funnit att målsägandens berättelse är fullt trovärdig och 
uppfyller kraven för att kunna läggas till grund för en fällande dom. 
Tillförlitligheten i målsägandens utsaga vinner på ett övertygande sätt stöd 
av den övriga bevisning som åklagaren åberopade till stöd för åtalet, främst 
ML:s och CH:s utsagor. Vid den samlade bedömningen fann TR det ställt 
utom allt rimligt tvivel att TB begått den åtalade gärningen på det sätt som 
åklagaren påstått och dömde TB till ansvar för våldtäkt med påföljden 
fängelse i två år. 

5.5 Mål nr B 3806-07 Stureplansprofilerna 
Målet gäller en grov våldtäkt som de två tilltalade (AJ) och (JK) begått mot 
målsäganden (MV). Händelseförloppet den aktuella kvällen och natten 
inleddes med ett frivilligt samlag mellan målsäganden och en av de 
tilltalade. Efter denna punkt går berättelserna isär och målsäganden 
beskriver hur hon blivit oralt, vaginalt och analt våldtagen av de två 
tilltalade männen. Målsäganden uppger att hon gjort motstånd med sin 
kropp och verbalt sagt ifrån att hon inte ville ha samlag med männen, något 
som de genom handling och hot ignorerade. De två tilltalade ger en 
beskrivning av händelseförloppet som fritt från tvång, hot och våld och att 
de inte uppfattade något som tydde på att MV inte var med på vad som 
skedde. Den aktuella kvällen hade MV tillsammans med de båda tilltalade 
besökt en restaurang och en nattklubb i Stockholm varefter de tre begav sig 
till AJ:s närbelägna lägenhet omkring kl. 05.00 på morgonen. 

5.5.1 Målsägandens utsaga 
Målsäganden uppger att händelseförloppet inne i lägenheten började med att 
hon lät AJ ta av henne klänningen och hon la sig på mage i sängen med sitt 
huvud pressat i en kudde. AJ eller JK inledde därpå ett vaginalt samlag med 
henne, eftersom hon hade huvudet i kudden kunde hon inte se vem av de 
tilltalade det var. Fram till att AJ eller JK började ha analsex med henne var 
situationen och samlaget frivilligt från hennes sida. Hon sa att hon inte ville 
ha sex och hon sa att de skulle sluta. AJ blev känslokall och skrämde henne, 
och hon kände att hon inte hade kontroll över situationen och hon blev rädd 
och började gråta. JK hade analsex med henne samtidigt som AJ uppmanade 
JK att våldta henne, därefter hade JK och AK växelvis sex med henne. Hon 
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skrek högt att de skulle sluta och hon försökte komma loss genom att slåss, 
rivas och sparkas med underbenen men utan att lyckas. De tilltalade hotade 
och förolämpade henne och gav henne hårda örfilar i ansiktet. AJ tog vid ett 
tillfälle en fjärrkontroll som han tryckte in i hennes vagina och anal vilket 
gjorde fruktansvärt ont på henne. JK anmärkte då att hon grät och frågade 
AJ om han inte såg detta och bad AJ att sluta. De tilltalade tjafsade en stund 
varpå AJ upphörde att använda fjärrkontrollen och bad henne om förlåtelse 
och försökte trösta henne. Hon ville inte bli tröstad och AJ somnade varpå 
JK inledde ett vaginalt samlag med henne. Hon skrek och grät men JK sa åt 
henne att hålla käften. Hon var rädd och chockad och när han sedan satte sig 
på hennes bröstkorg kände hon sig tvingad att utföra oralsex på honom. När 
även JK somnat tog hon sina tillhörigheter och lämnade lägenheten varefter 
hon ringde en vän och berättade att hon blivit våldtagen. Vännen sade åt 
henne att ringa polisen vilket hon sedan gjorde.96  
 
Målsäganden uppger att hon vid ett flertal tidigare tillfällen frivilligt har haft 
sex med de båda tilltalade. Vid ett av dessa tillfällen har hon haft sex med 
dem båda samtidigt. Den aktuella kvällen hade de tre inte bestämt i förväg 
att de skulle ha sex i lägenheten, men hon förstod att AJ och JK trodde att 
det skulle bli så. Hon har ingen förklaring till varför de tilltalade våldtog 
henne. Hon har tidigare alltid känt sig trygg med AJ och JK, de har aldrig 
tidigare varit aggressiva och stämningen hade varit bra under kvällen. Hon 
har tidigare haft hårdare sex med AJ men han har dock alltid slutat med de 
hårdare tagen när hon sagt ifrån. De har aldrig tidigare använt sig av 
sexleksaker och hon har aldrig tidigare fått skador eller blåmärken av sex. 
Hon har haft ont i hela kroppen efter händelsen, känt sig osäker och otrygg 
och haft sömnsvårigheter.97 
 

5.5.2 De tilltalades utsagor 
AJ och JK lämnar en identisk berättelse angående de inledande händelserna 
i lägenheten. De beskriver hur MV först utförde ett oralt samlag på JK och 
att AJ och JK därefter hade sex samtidigt med målsäganden. AJ somnade 
först och då fortsatte JK att ha sex med MV.  
 
AJ uppger att han och MV vid tidigare tillfällen använt en fjärrkontroll som 
sexleksak men aldrig att han tryckt in den i henne. Att han drog henne i 
håret, smiskade henne i ansiktet och på rumpan är ett vanligt inslag när de 
har samlag. Han tror att MV har fått skadorna på kroppen genom deras 
hårda sex, men han menar att detta inte är något ovanligt och att han själv 
brukar få rodnader och blåmärken efter sex. Han varken hotade eller 
tvingade MV och han uppmanade aldrig JK att våldta MV. MV gav inte vid 
något tillfälle uttryck för att hon inte ville ha sex med honom och JK.98 
 

                                                 
96 Mål nr B 3806-07, Stureplansprofilerna, TR, s. 7-9. 
97 Stureplansprofilerna, TR, s. 7-9. 
98 Stureplansprofilerna, TR, s. 9, 10. 
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JK berättar att han såg AJ sträcka sig efter fjärrkontrollen men att han inte 
såg vad AJ gjorde med den. När AJ somnat berättar JK att han upplevde 
MV som ångestladdad och nedstämd. Han har tidigare varit med om detta 
och han tror att MV kan ha känt sig utnyttjad. Han och MV utförde därefter 
oralsex på varandra och sedan somnade han. Han uppfattade ingenting som 
onormalt jämfört med tidigare tillfällen då de haft sex, han uppger att det 
aldrig förekom något tvång i lägenheten. Han och MV har alltid haft sex när 
de gått hem tillsammans efter krogen. Anledningen till att han och AJ 
bestämde sig för att inte berätta om deras natt med MV var att han inte ville 
att hans flickvän skulle få reda på det.99 

5.5.3 Övrig bevisning 
Polisen HB var den person som hämtade MV efter att hon larmat polisen på 
morgonen. MV skakade i hela kroppen, mådde väldigt dåligt och hade svårt 
att verbalt beskriva vad som hänt henne. Hon upplevde inte MV som 
speciellt berusad.100 
 
Samma dag som övergreppet skedde fast senare på eftermiddagen skickade 
JK ett sms till AJ som också svarade med ett sms. Dessa två sms löd: 
”Vi berättar inte det med MV för någon. Men fan va Gött det är med 
förnedring MV är vår gängHora och så ska det vara” 
”Tyst som i graven ha ha, ja hon är underbar”.101 
 
Målsägandens version av händelseförloppet stöddes av ett läkarintyg där 
hennes skador beskrevs, ett rättsintyg med fotografier samt det sms som de 
tilltalade senare samma dag skickade till varandra. Vid läkarundersökningen 
konstaterades att MV företedde tecken på våld mot ansikte, huvud, armar, 
ben, bål, underliv och ändtarm. MV hade en alkoholhalt på 1,0 promille i 
blodet.102 

5.5.4 Analys av Stockholms TR:s dom 
Stockholms TR friade de bägge tilltalade. TR inleder med att säga att 
målsäganden berättat på ett sanningsenligt vis, att hennes utsaga är detaljrik 
och att de inte tror att hon ljuger eller att hon har misstagit sig om fakta. TR 
säger vidare att hennes utsaga vinner stöd av den medicinska utredningen 
och att våldsinslagen under den sexuella aktiviteten i lägenheten varit mer 
omfattande än vad AJ och JK velat berätta om. TR säger att målsäganden är 
trovärdig och att hennes utsaga är tillförlitlig. Efter utredningen i målet 
kommer TR fram till att det är utrett att målsäganden under något skede i 
lägenheten i vart fall genom visst våld av påstått slag tvingats till samlag 
och handling jämförlig med samlag. TR:s samlade bedömning är att det inte 
kan bortses från möjligheten att omständigheterna varit sådana att AJ och 
JK uppfattat att målsäganden inte tvingades till fortsatta sexuella aktiviteter. 
                                                 
99 Stureplansprofilerna, TR, s. 10-12. 
100 Stureplansprofilerna, TR, s. 12. 
101 Stureplansprofilerna, TR, s. 6. 
102 Stureplansprofilerna, TR, s. 6. 
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TR anser att det inte är ställt utom allt rimligt tvivel att AJ och JK haft för 
straffbarhet erforderligt uppsåt. Åtalet ogillades.103 
 
TR menade med andra ord att MV hade tvingats till sex, men frikände ändå 
de tilltalade, eftersom TR inte ansåg det bevisat att de förstod att kvinnan 
inte samtyckte.104 

5.5.5 Analys av Svea HovR:s dom 
MV, AJ och JK hördes på nytt och lämnade i allt väsentligt samma utsagor 
som antecknats i TR:s dom. Ny bevisning tillkom inför huvudförhandlingen 
i HovR. MV åberopade ett intyg utfärdat av en psykolog vid 
Akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset. Åklagaren 
hade som ny bevisning åberopat MV:s samtal till Larmcentralen kl. 06.37 
den aktuella morgonen.105  
 
HovR inleder med att klargöra att frågan som ska utredas är om situationen 
efter de frivilliga inledande sexuella aktiviteterna övergick i ett övergrepp på 
så vis som målsäganden berättade, eller inget hot eller våld förekom på så 
vis som de tilltalade berättade. Vidare konstaterar HovR att det är den 
stödbevisning som finns i målet som ska värderas för att få svar på vad som 
inträffat. Stödbevisning fanns i form av en läkarundersökning av 
målsägande där hennes skador var dokumenterade, ett rättsintyg med 
fotografier, ett sms som skickades mellan de tilltalade samt en uppspelning 
av MV:s samtal till larmcentralen. Även stödbevisning i form av vittnens 
iakttagelser av MV:s reaktioner stöder MV:s version av 
händelseförloppet.106  
 
MV har vid tidigare tillfällen frivilligt haft sex med AJ och JK, vid ett av 
dessa tillfällen hade hon sex med dem båda samtidigt. MV har vid de 
tidigare sexuella aktiviteterna, enligt vad hon och de båda tilltalade uppgivit, 
aldrig fått några skador. Vid det nu aktuella tillfället visar MV:s läkarintyg 
att hon hade omfattande skador på hela kroppen och i underlivet. AJ och JK 
har inte alls eller endast till viss del kunnat ge någon förklaring till de 
uppkomna skadorna. De tilltalade angav att de inte utövat något våld mot 
målsäganden i större omfattning än de brukade.107 
 
TR lade stor vikt vid målsägandens promillehalt och ansåg att hon var för 
berusad för att kunna ses som helt tillförlitlig. Polisen HB, som får antas ha 
en viss vana vid att i sitt yrke möta berusade personer och av att bedöma 
deras berusningsgrad, uppfattade dock inte MV som ”speciellt berusad”.108 
HovR finner med detta som grund att omständigheten med målsägandens 
promillehalt inte minskar tillförlitligheten av målsägandens berättelse. 

                                                 
103 Stureplansprofilerna, TR, s. 13-19. 
104 Stureplansprofilerna, TR, s. 15, 19. 
105 Stureplansprofilerna, HovR, s. 5, 6. 
106 Stureplansprofilerna, HovR, s. 7, 8, 9. 
107 Stureplansprofilerna, HovR, s. 7, 8. 
108 Stureplansprofilerna, TR, s. 12. 
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HovR gör en samlad bedömning av allt som lagts fram i målet och finner att 
MV är trovärdig och att hennes uppgifter är tillförlitliga. Det är därmed 
hennes version av händelseförloppet som ska ligga till grund för 
bedömningen. Genom MV:s uppgifter finner HovR det styrkt att MV gjort 
klart för AJ och JK att hon denna gång inte accepterade de sexuella 
aktiviteterna och att hon gjort motstånd med ord och handling. Således 
finner HovR det styrkt att AJ och JK har förgripit sig på MV på det sätt som 
MV beskrivit såväl i HovR som tidigare i TR. HovR anser att det är 
uteslutet att AJ och JK inte har insett att samlagen inte var frivilliga från 
målsägandens sida. De sms de tilltalade skickat till varandra efter händelsen 
talar också för att de varit medvetna om att de utsatt målsäganden för något 
de inte borde. HovR anser sammantaget att åtalet för våldtäkt är styrkt och 
ska bifallas. Svea HovR gick på åklagarens linje och dömde de bägge 
tilltalade till ansvar för grov våldtäkt med påföljden fängelse i fyra år.109 

5.6 Sammanfattande slutsatser 
TR:s domskäl i Stureplansprofilerna inleds med ett felaktigt påstående; ”När 
det gäller parternas trovärdighet och tillförlitligheten av de uppgifter de 
lämnat kan inte målsäganden anses ha ett sådant stort försteg framför AJ 
och JK att hennes uppgifter utan stödbevisning kan läggas till grund för 
bedömningen av åtalet.”110 HD har vid upprepade tillfällen uttalat i praxis 
att målsägandens utsaga ensam inte kan läggas till grund för en fällande 
dom. Med andra ord räcker det inte att målsägandens berättelse är mer 
tillförlitlig och har högre trovärdighet än den tilltalades. HD kräver att 
målsägandens berättelse ska bekräftas genom någon form av stödbevisning 
för att domstolen ska kunna meddela en fällande dom. HovR kommenterar 
TR:s misstag i sina domskäl; ”Av avgörande betydelse är alltså vilken 
stödbevisning som har förebringats”.111 Utredningen ska inte handla om 
vem av parterna som är den trovärdigaste utan om tillförlitligheten i den 
bevisning och stödbevisning som finns i sak.112 
 
TR menar att eftersom målet rör en frivillig sexuell aktivitet som övergår i 
en våldtäkt så medför det särskilda bevissvårigheter. Våldtäkt i ord-mot-ord 
situationer är alltid svårt att bevisa, varför skulle denna situation vara 
särskilt svår att bevisa? Som i alla våldtäktsmål gäller det att noga se på 
stödbevisningen som det i detta fall fanns väldigt mycket av och TR säger 
också att hon har blivit våldtagen. Att en kvinna en gång haft sex med en 
man innebär inte automatiskt att hon i framtiden alltid vill ha sex med 
honom igen. Att de tilltalade och TR i detta mål verkade tro att så är fallet 
ska inte ligga målsäganden till last. 
 
Den bild som förmedlas av den tilltalade i Operasångaren är för 
våldtäktsmål ganska ovanlig. Det är oftast målsägandens personliga 

                                                 
109 Stureplansprofilerna, HovR, s. 8, 9, 10. 
110 Stureplansprofilerna, TR, s. 13. 
111 Stureplansprofilerna, HovR, s. 7. 
112 NJA 1980 s. 725. NJA 1991 s. 83. NJA 2005 s. 712. 
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förhållanden som tas upp och till henne som påfrestande frågor ställs. 
Vittnesutsagorna i Operasångarens mål skapar en generell bild av den 
tilltalade som en person med mycket stor sexdrift som ofta är otrogen och 
har många kvinnoaffärer. Detta var något som många på turnén kände till, 
delvis eftersom TB brukade skryta om sina erövringar.113 TR tar inte upp 
dessa rykten i sin dom vilket kan tolkas som att de fann informationen 
irrelevant och därför valde att bortse från den.  
 
Jag har tidigare i uppsatsen klargjort att endast för målet i sak relevant 
bevisning ska tillåtas av domaren. Att en person i samhällets ögon har dålig 
karaktär eller skadliga intressen kan aldrig vara av intresse för bedömningen 
av sakfrågan i en rättegång. TB kanske är en väldigt otrevlig person som ser 
kvinnor som tänkbara erövringar och som alltid är otrogen, men även om 
det vore möjligt att bevisa vem som är en bra person och vem som är en 
dålig person på grund av den uppenbart subjektiva bedömningen så kan 
aldrig denna typ av information vara av intresse för saken. Att en person har 
varit otrogen innebär att han är en våldtäktsman lika lite som att en person 
som aldrig varit otrogen inte skulle kunna begå en våldtäkt. Detta exempel 
visar på det orimliga i att diskutera subjektiva åsikter under ett 
rättegångsförfarande. 
 
Samma typ av situation förekommer i Stureplansprofilerna där det faktum 
att målsägande frivilligt hade haft sex med de tilltalade vid tidigare tillfällen 
diskuterades. Att en målsägande en gång haft sex med en person innebär 
inte att hon alltid i framtiden vill ha det. Ingenstans finns det en lag som 
klargör att avtal om sexuella relationer kan ingås genom konkludent 
handlande. Hur de tilltalade och TR i detta fall resonerade är ett tydligt 
exempel på hur en fördom från samhället ges plats i rättssalen. 
 
 

                                                 
113 Operasångaren, s. 17, 18. 
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6 Analys 
Likabehandlingsprincipen och principen om parternas jämlikhet i processen 
har tillsammans med det generella förbudet mot diskriminering utgjort 
utgångspunkten för denna uppsats. Dessa principer sätter gränserna inom 
vilka rättsordningen och rättegångsförfarandet råder. Den ståndpunkt som 
jag uppsatsen igenom har argumenterat för innebär att de övergripande 
principerna som styr rättegångsförfarandet inte bara är fina ord och idéer 
utan att de också besitter en konkret effekt och en verkan. Den mänskliga 
faktorn består i domstolarna, delvis av de subjektiva misstag som domaren 
kan göra, men också av att fördomar och förutfattade meningar ges plats i 
processen i form av onödig bevisning och chikanösa frågor. Det går inte att 
helt eliminera den mänskliga faktorn men den måste begränsas för 
parternas, rättssäkerhetens och processens skull. 
 
För en domare i en domstol är det saken som är det väsentliga. Att utreda 
vad som har utspelat sig under ett händelseförlopp som givit upphov till ett 
åtal är själva syftet med bevisvärdering och utsagevärdering, nämligen att 
finna sanningen i det enskilda fallet. All utredning i domstolen syftar till att 
utreda och fastställa vad som har utspelat sig under det för målet aktuella 
händelseförloppet. Bevisvärderingen av utsagor styrs av regler och kriterier 
vars syfte är att säkerställa att ingen bedömning i domstolarna sker på 
subjektiv basis. Domaren utför en utsagebedömning där utsagans 
trovärdighet och tillförlitlighet bedöms. Ord-mot-ord-situationen innebär att 
det i ett mål saknas fysiska bevis som DNA eller annan teknik som kan 
innebära ett avgörande bevis i domstolens avgörande. I våldtäktsmål är det 
oftast målsägandens utsaga som utgör huvudbevisningen trots att renodlade 
utsagemål borde vara sällsynta då det i de flesta fall alltid finns någon form 
av bevisning. 
 
Den begreppsförvirring som råder i domstolarna angående begreppen 
trovärdighet och tillförlitlighet består i att fokus vid bevisvärderingen läggs 
vid utsagepersonens trovärdighet istället för att bedöma personens utsagas 
tillförlitlighet. Med andra ord innebär begreppsförvirringen att domstolen 
bedömer om en person är trovärdig, istället för att bedöma tillförlitligheten i 
personens utsaga. Detta innebär att det sker en bedömning av den allmänna 
trovärdigheten istället för den specifika. Felet består i att man ser 
trovärdighet som en egenskap hos personen och därmed som en konstant. 
Detta trots att det mycket väl kan förhålla sig som så att den person som 
vanligtvis är balanserad, nyanserad och väl underbyggd i sina uttalanden 
kan missta sig totalt när det gäller exempelvis sina egna upplevelser vid en 
traumatisk händelse. En persons trovärdighet kan aldrig anses vara av större 
värde än en tillförlitlig utsagas betydelse som bevisning för saken i ett mål. 
 
Trots domarens ambitioner att vara neutral och objektiv begår han eller hon 
subjektivistiska misstag som beror på att domarens föreställningar och 
värderingar kommer till omedvetet uttryck vid bevisprövningen. Särskilt när 
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det gäller värderingar av utsagor föreligger det en stor risk att intuitionen får 
en alltför betydande roll, vilket ofta sker i den formen att man förväxlar 
trovärdighet och tillförlitlighet. De fel som kan uppkomma vid 
bevisprövningen bottnar i bristande rationalitet, det vill säga att domaren 
drar slutsatser som materialet inte tillåter. Ett vanligt logiskt-juridiskt 
misstag är att i bedömningen ta in omständigheter som saknar relevans för 
det aktuella bevistemat.   
  
Huvudregeln angående bevisning är att all bevisning är tillåten i enlighet 
med den fria bevisprövningens princip som fastställs i 35:1 RB. Domaren 
måste alltid förhålla sig opartisk och objektiv i sin bedömning av allt som 
framkommit i målet under huvudförhandlingen. Lagstadgandet om den 
formella och materiella processledningen finns i RB 46 kap. 4 § och innebär 
en beskrivning av hur lagstiftaren tänkt sig att processen ska gå till och hur 
domaren ska säkerställa att denna ordning följs. Rätten ansvarar för att 
handläggningen i målet under huvudförhandlingen sker under ordnade 
former och att olika frågor behandlas i lämplig ordning. Den formella 
processledningen innebär att domaren har ansvaret för ledandet av 
processens yttre förlopp. Rätten ansvarar också för att målet blir utrett efter 
vad dess beskaffenhet kräver och ska genom frågor och påpekanden försöka 
avhjälpa otydligheter och se till att inget onödigt dras in i målet. När 
domaren avgör om ett ingripande i processen står i enlighet med sin 
materiella processledning måste domaren alltid väga sin aktivitet mot 
kraven på passivitet och objektivitet som ställs på rätten och den opartiske 
domaren. Domaren ska medverka till att det relevanta händelseförloppet blir 
så klarlagt som möjligt men måste alltid vara restriktiv i sitt handlande för 
att inte riskera att rätten styr processen i allt för stor omfattning. Under 
huvudförhandlingen ser domaren processen utifrån och kan skapa sig en 
övergripande bild av bevisningen och vad som saknas eller är överflödigt i 
processen och kan således också påpeka detta. 
 
Inom ramen för domarens materiella processledning ligger också domarens 
möjlighet att under vissa förutsättningar avvisa bevisning i enlighet med 
35:7 RB. Gemensamt för alla fall då 35:7 RB medger bevisavvisning är att 
det i att det i varje nytt mål måste ske en individuell bedömning av det 
aktuella beviset. Domaren ska se till att inget onödigt tas upp i målet och det 
innebär att domaren kan avvisa bevisning som saknar betydelse eller 
relevans för målet. Under förberedelsen till huvudförhandlingen skapar sig 
rätten en bild av vilka bevismedel parterna vill åberopa och vilka 
omständigheter parterna vill styrka med varje bevis. För försvararen och 
åklagaren är det av största vikt att de får föra sina resonemang ostörda i 
rätten. För att redogöra för ett visst bevis eller bevistema kan till exempel 
försvararen ha planerat frågor i flera led som sammantaget ska redogöra för 
en omständighet. Frågorna kan inte fristående bevisa något utan är beroende 
av ett överraskningsmoment för den person som frågorna ställs till. Skulle 
rätten kräva en redogörelse för syftet med frågorna och bevisningen så 
skulle bevistemat bakom frågeledet avslöjas.  
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Rätten kan omöjligt på förhand avgöra vilket värde ett bevis kan komma att 
få för utgången i målet och är därför beroende av att parterna anger för varje 
bevismedel som förs fram vilket bevistema som ska styrkas genom beviset. 
Dessa olika skyddsintressen leder till att 35:7 RB tillämpas i begränsad 
omfattning, delvis beroende av intresset av ett materiellt korrekt avgörande 
men främst på grund av den fria bevisprövningens princip som inte får 
inskränkas. Det är således inte möjligt att avgöra relevansen av ett bevis 
innan det prövats i domstol och detta gäller alla typer av mål, våldtäktsmål 
är inget undantag. Dock är det viktigt att poängtera att domstolen alltid kan 
avvisa onödig bevisning och som uppsatsen visar är bevisning som förs 
fram i chikanöst syfte alltid onödig och kan därför avvisas.  
 
Det är således inte möjligt att skriva en generell lista som redogör för vad 
som är ett irrelevant eller ett relevant bevis. Varje nytt mål väcker nya frågor 
som alla måste avgöras individuellt. En omständighet kan i ett visst mål ha 
full betydelse och samma omständighet kan i ett annat mål vara fullständigt 
irrelevant. När det gäller bevisning som förs fram i chikanöst syfte är det 
inte bevisningen i sig som är av intresse utan syftet som ligger bakom 
bevisningen. När det gäller bevisning som förs fram i syfte att smutskasta en 
parts anseende eller karaktär är det intressant att påpeka att så oftast sker på 
grund av en villfarelse. Denna villfarelse kommer från uppfattningen om att 
man genom ett angrepp på en parts trovärdighet skulle kunna förringa 
tillförlitligheten i partens utsaga. En persons personlighet har inget med dess 
trovärdighet att göra och särskilt inte med personens förmåga att vara 
tillförlitlig i sak och i sin utsaga. 
 
Den bevisning som förs fram i chikanöst syfte bottnar ofta också i fördomar 
och felaktiga föreställningar om kvinnors sexualitet och inte bara i en 
villfarelse angående vad som är relevant bevisning för avgörandet av saken i 
ett mål. Det vore möjligt att sammanställa dessa förlegade uppfattningar och 
därefter ta avstånd från dem. HD har i flertalet domar tagit avstånd från 
förlegade uppfattningar av vad som kan vara av betydelse för utgången i ett 
mål. En sådan sammanställning av praxis i form av en lista eller en 
uppräkning skulle vara till nytta för praktiserande jurister och 
förhoppningsvis leda till större förståelse för allmänheten och kanske till 
och med att själva fördomarna kan sluta existera om man genom akademisk 
skrift som baseras på studier och forskning öppet tar avstånd från 
ålderdomliga föreställningar om kvinnors sexualitet och våldtäkt. 
 
Den bevisning som åklagaren åberopar under en rättegång i ett våldtäktsmål 
består nästan alltid till någon del av muntliga utsagor. Att målsägandens 
uppgifter utgör huvudbevisningen i ett våldtäktsmål är inget hinder för att 
bevisningen kan anses vara tillräcklig för en fällande dom. HD framhåller 
dock att det för en fällande dom inte är tillräckligt att målsägandens 
uppgifter framstår som mer tillförlitliga än den tilltalades. HD kräver ”som 
regel” att målsägandens berättelse ska bekräftas genom någon form av 
stödbevisning för att domstolen ska kunna meddela en fällande dom. Det 
finns inget formellt krav på stödbevisning i svensk rätt, men för att en 
utsaga ska kunna värderas krävs det att den är understödd av någon form av 
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bevisning. Vad som menas med stödbevisning är något oklart, men essensen 
är att den ger positivt stöd åt ett huvudbevis. Begreppet synes därför omfatta 
alla former av bevisning som på något sätt ger positivt stöd åt åklagarens 
bevisning. Enligt RättsPM 2007:13 så har åklagaren i princip alltid åberopat 
stödbevisning och i de fall stödbevisning inte har åberopats har den tilltalade 
antingen erkänt gärningen eller så har andra speciella omständigheter 
förelegat. Åklagaren har ofta åberopat förhör med personer som 
målsäganden har anförtrott sig åt, men också i stor utsträckning förhör med 
personer som har gjort direkta eller indirekta iakttagelser. Den vanligast 
förekommande skriftliga bevisningen har varit olika typer av dokumentation 
av målsägandens skador. Det är med andra ord i teorin möjligt att döma 
endast efter en persons utsaga men i praktiken finns det krav på 
stödbevisning som innebär att en ensam utsaga inte kan leda till en fällande 
dom. 

6.1 ”Riktlinjer” för bevishanteringen 
Följande stycke är ett försök till ett åskådliggörande av hur det kan se ut och 
vad resultatet kan bli om fördomar ges plats i våldtäktsrättegångar i form av 
frågor i chikanöst syfte. Jag vill för tydlighetens skull markera att det inte är 
möjligt att sätta upp generella regler för vad som är ett relevant bevis. Min 
avsikt är att med nedanstående uppräkning visa på ett fåtal av de fördomar 
som finns mot kvinnor och kvinnors sexualitet och hur de kan ges utrymme 
och uttryck för genom frågor till parterna i våldtäktsmål. Syftet är att ta 
fördomarna och sedermera frågorna ur sitt sammanhang för att på så sätt 
visa på dess orimlighet. Vad jag menar med ”riktlinjer” är i brist på ett 
bättre ord ett uttryck för den idé jag anser borde bli verklighet. Att det för 
domare och aktiva jurister bör finnas riktlinjer när det gäller den svåra 
situationen med bevisvärdering i våldtäktsmål. Riktlinjer är till skillnad från 
lagar, regler och praxis endast rekommendationer utan tvång på att följa 
dem. Syftet med en sådan uppräkning av de fördomar som finns ute i 
samhället och hur de kan skapa fallgropar och minor inne i rättssalarna är att 
underlätta processen för alla inblandade. För det enda som är av intresse i ett 
mål är saken och utredningen av sakfrågor och således är det endast 
bevisning som rör saken som är av intresse i ett mål. 
 
Låt oss göra ett tankeexempel där vi föreställer oss ett fiktivt våldtäktsmål 
med en målsägande och en tilltalad som efter en utekväll vaknar upp med 
två helt olika bilder av kvällen. Vi tar också och bortser från bevisregler och 
andra typer av förutsättningar. Sedan föreställer vi oss att nedanstående 
fördomar dyker upp under huvudförhandlingen i form av en fråga till 
målsäganden eller den tilltalade. 
 
Sexuell historia 
Målsägandens tidigare sexuella kontakter och historia kan endast ha 
relevans i sak om det rör det åtalade tillfället. Målsägandens sexuella vanor 
med annan än den tilltalade är inte av relevans och saknar därför bevisvärde 
för det händelseförlopp som ska utredas i målet i fråga. Att målsäganden 
under huvudförhandlingen säger att hon aldrig förut haft sex med den 
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tilltalade medan den tilltalade påstår att de har haft sex med varandra 
tidigare är ett påstående som det kanske måste bringas klarhet i. Om det för 
utredningen i målet är av intresse att utreda vilket av påståendena som 
stämmer måste det såklart göras. Som bland annat Sutorius poängterar är det 
vad som hände vid det aktuella tillfället som ska behandlas i ett mål och 
rätten ska inte försöka skapa sig en uppfattning om de inblandades sexuella 
moral.  
 
Erfarenhet  
Huruvida målsäganden är sexuellt erfaren eller oerfaren är en fråga som 
saknar bedömningsramar och om det gick att avgöra graden av erfarenhet så 
är det tveksamt att det skulle inneha ett bevisvärde. Möjligtvis skulle man 
kunna argumentera för att en erfaren kvinna skulle ha lättare att kunna 
avgöra om det rör sig om ett övergrepp eller inte. Bedömningen är ändå 
irrelevant då motsatsen skulle vara att en oerfaren kvinna inte skulle kunna 
veta om hon blir våldtagen eller inte.  
 
Klädsel 
Målsägandens klädsel bör endast nämnas om den kan åberopas i konkret 
bevissyfte. Till exempel kan en kjol med den tilltalades sperma på inneha ett 
högt bevisvärde, på grund av sperman och DNA-analys, inte kjolen i sig. 
Liknande exempel skulle vara att målsägande beskriver att övergreppet 
innehöll våld vilket kan styrkas med ett sönderrivet klädesplagg som bevis.  
Om det skulle kunna tilldömas betydelse vilken typ av klädsel en person 
hade skulle det kunna skapa säkra kläder vilket vore en befängd idé. I 
italiensk domstol avgjordes ett våldtäktsmål som är ett exempel på detta. 
Domstolen menade att målsäganden inte kunde ha våldtagits då hon hade 
haft på sig jeans. I det extrema fallet skulle det också kunna innebära att 
nakna människor inte kan våldtas. 
 
Målsägandens beteende 
Att tolka in ett värde eller utläsa en betydelse av målsägandens uppförande 
eller beteende är något som rätten måste vara ytterst försiktig med enligt 
doktrinförfattare som Gregow. Varje enskild persons reaktioner är unika och 
det vore omöjligt att sammanställa en mall över hur ett våldtäktsoffer ska 
reagera. Några exempel på reaktioner är rädsla, skuld, skräck, 
sömnsvårigheter, apati, förträngning av händelsen, ångest, ätstörningar, 
misstro till män och att målsäganden klandrar sig själv. Gemensamt för alla 
dessa reaktioner är att de är krisreaktioner vilket innebär att det inte går att 
dra några logiska slutsatser av kvinnans beteende. Detta eftersom hon är i 
chock och inte tänker logiskt eller beter sig rationellt, vilket är själva 
definitionen av chock. 
 
Status 
Att en persons sociala status eller ställning i samhället skulle kunna säga 
något om hur trovärdig personen är eller hur tillförlitliga uppgifter personen 
uppger är en förlegad och idiotisk idé. Det skulle innebära att en hora inte 
skulle kunna våldtas och att påven aldrig skulle kunna ljuga. 
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Tidsaspekten 
Domar som NJA 1991 s. 83 och Operasångaren visar att det inte ligger 
målsäganden emot hur lång tid det tar innan hon anmäler. Målsäganden är 
alltså inte tvungen att anmäla våldtäkten direkt för att ha en chans att bli 
trodd. 

6.2 Slutsats  
När bevisningen i en rättegång är svag eller helt saknas i ett mål står 
målsägandens och den tilltalades utsagor som ensam bevisning mot 
varandra i en ord-mot-ord situation som alltid kommer att vara ytterst 
komplicerad för domstolen att avgöra. Ett mål som helt uteslutande består 
av två emot varandra stående utsagor är omöjligt att avgöra. Det räcker inte 
att en utsaga är mer tillförlitlig än den andra, rättssäkerheten skulle vara 
hotad om så vore fallet. De krav som HD har framställt på bevisvärderingen 
och utsagevärderingen har gemensamt att stödbevisning måste finnas för att 
en värdering ska bli aktuell. Denna stödbevisning kan se ut på oändligt 
många sätt och har som gemensam nämnare att den stöder en utsagas 
tillförlitlighet på något vis. En grundtanke bakom RB:s regler är att 
brottmålsprocessen ska tjäna det dubbla syftet att dels skydda oskyldiga från 
att bli fällda till ansvar och dels se till att skyldiga i möjligaste mån blir 
fällda. Denna grundtanke leder fram till ett av de skyddsintressen som är 
viktigt vid rättstillämpningen, nämligen intresset av ett materiellt korrekt 
avgörande. Det är inte möjligt att komma från de höga krav som ställs på 
bevisningen i brottmål och reglerna om bevisavvisning får inte ändras med 
hänsyn till skyddsintresset av en materiellt korrekt utgång för varje mål. 
 
Men vad som är möjligt att göra utan speciellt stor ansträngning, är att 
markera att frågor som ställs i chikanöst syfte och smutskastning av parter 
är och förblir komplett onödigt och irrelevant för utgången i målet. Genom 
sin praxis på området bevisvärdering och utsagevärdering i våldtäktsmål har 
HD medverkat till att många fördomar har blivit adresserade och därefter 
avfärdade som förlegade. En sammanställning av HD:s domar utifrån vilka 
fördomar de tar avstånd från med domen vore en uppgift väl värd att 
genomföra. Det vore också en väldigt omfattande uppgift och kanske något 
som passar som uppslag för en annan uppsats eller avhandling. 
Stureplansprofilerna var urtypen för ett svårt bevistekniskt mål med en ord-
mot-ord situation. Domen visar på vikten av att endast fokusera på saken, 
bevisningen och stödbevisningen i ett mål för att på så vis tillfredsställande 
kunna utreda målet. Med andra ord så går det att utreda ett händelseförlopp 
och fastställa vad som hänt utan att dra upp saker som tidigare sexuella 
kontakter och målsägandens beteende.  
 
Det borde vara en av det högst prioriterade frågorna för jurister att se till att 
inget onödigt tas upp i mål, inte bara för domaren. En process som inte 
innehåller onödigt material blir tidsmässigt effektivare, vilket i sin tur leder 
till att kostnaderna för rättegången blir lägre eftersom advokater tar betalt 
per timme. Även domstolens kostnader, som i sammanhanget är mycket 
större, minskar. Således finns det en ekonomisk vinst av att inte tillåta 
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irrelevant bevisning. De personer som inte är jurister och framträder inför 
domstolen såsom målsäganden och den tilltalade mår psykiskt bättre av att 
slippa svara på, för saken, irrelevanta frågor. Detta eftersom de irrelevanta 
frågorna oftast ställs i chikanöst syfte och således är förolämpande eller 
upprörande i sin form eller till sitt syfte. 
 
Min slutsats är att jag anser att domstolarna och domarna i viss utsträckning 
har tappat fokus i våldtäktsmålen. Saken och sakfrågorna är centrum för alla 
rättegångar, något som är en självklarhet, men att säkerställa att ingen 
onödig bevisning kommer in i målet och leder bort fokus från saken i målet 
är själva grunden för rättssäkerheten. Att rikta fokus mot sakfrågan och det 
föreliggande händelseförloppet och hålla kvar det där skulle ge samhället, 
parterna i domstolen och alla kvinnor och män stora vinster. Målsägandens 
upplevelser av rättegången skulle väsentligt förändras om saken och 
sakfrågan hålls som fokus under hela rättegången. 
 
Med andra ord behövs en minkarta över fördomar för att undvika förödande 
explosioner. 
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