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Summary 

In this essay, I examined how courts handle the so-called Lindome problem. 
That is, more precisely, the problem that arises when two persons, who may 
be tied to a crime scene, blame each other and both must be acquitted even 
though the court know that it is one of the two who committed the crime. 
All of the cases examined are about murder or manslaughter.  
 
To understand what the courts must consider in its assessment you must first 
know what the current requirement of proof is in Sweden. Evidence 
requirement is what set the standard for the courts to acquit or convict. A 
prosecution must be put beyond reasonable doubt. This responsibility rests 
entirely on the prosecution, which has the burden of proof in all parts of the 
charge. Both defence counsel and the court may use so-called alternative 
hypotheses. Is there a reasonable alternative to the prosecutor's charge must, 
therefore, the defendants be acquitted. It is up to both the court and the 
defender to find such alternative explanations. Even more difficult, it may 
be in situations like those that this essay focuses on. An alternative 
hypothesis that leads to that one is completely freed could therefore mean 
that the other is convicted. Even in these cases it must be justified to set up 
alternative hypotheses, for the RB statues a right to free evaluation of 
evidence. This means that the courts are free to evaluate the evidence 
presented in the case, for example the oral statements of the prosecuted. 
 
It is also important that the accused always should be considered innocent 
until the prosecution can show that there is no reasonable doubt that he or 
she is guilty. This is part of the so-called rule of law. The rule of law is to 
protect citizens from abuse by the state. It ensures that no one shall be 
convicted without a legal basis and that no one shall be convicted without 
full proof. Many, however, confuses the rule of law with legal protection. 
The latter is to protect citizens from abuse by other citizens and which have 
to defend that the perpetrators of a crime are to be held accountable for this. 
For this essay, however, the rule of law is relevant. This is what lies behind 
the high standard of proof that we have and that is because this principle, the 
courts should rather acquit than convict even in cases when they think that 
they now who the guilty person is. 
 
The cases examined are cases where the defendants are acquitted because of 
lack of evidence, although it is most likely that it is one of those who are 
prosecuted who committed the crime. Throughout all cases there are a lack 
of technical evidence and witnesses, which leads to that the basis of the 
sequence of events is the defendants' own stories, which is not consistent 
with other observations. This also leads to the access to technical evidence 
or observations by witnesses of the crime itself could lead to convictions.  
 
The solutions that can be, and has been, discussed is a lowered standard of 
proof, convicting the prosecuted as aiding and abetting or as a so-called 
collaborating main offender. These solutions, however, encountered 



difficulties of various kinds. A lower standard of proof can be directly 
rejected as incompatible with rule of law. Also the other two can, to some 
extent, be against the rule of law, as they sometimes require a lower 
standard of proof in order to function. The problem in cases like the one in 
Lindome means that there is no evidence against those involved!  Despite 
this, these solutions must be discussed.  
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Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag granskat domstolarnas hantering av den s.k. 
Lindome-problematiken. Detta är, närmare bestämt, det problem som 
uppstår då två personer, som kan bindas till en brottsplats, skyller på 
varandra och båda två därför måste frias trots att domstolen vet att det är en 
av dessa två som begått brottet. De fall som granskas handlar samtliga om 
mord eller dråp. 
 
För att förstå vad det är domstolarna skall beakta i sin bedömning måste 
man först och främst veta vad det gällande beviskravet är i Sverige. 
Beviskravet är det som lägger ribban för när domstolarna ska fria eller fälla. 
Ett åtal måste vara ställt bortom rimligt tvivel för att den tilltalade ska kunna 
dömas till ansvar. Detta ansvar åvilar helt och hållet åklagaren som har 
bevisbördan när det gäller samtliga delar av gärningsbeskrivningen. Till sin 
hjälp kan både försvarare och domstolen ställa upp s.k. alternativa 
hypoteser. Finns det ett rimligt alternativ till åklagarens gärningspåstående 
måste således den tilltalade frikännas. Det är upp till både domstolen och 
försvararen att hitta sådana alternativa förklaringar. Extra klurigt kan det 
dock bli i situationer som denna uppsats har fokus på. Alternativa hypoteser 
som leder till att den ena helt ska frias torde således leda till att den andra 
fälls. Men även i dessa fall måste det vara berättigat att ställa upp alternativa 
hypoteser. I RB stadgas också den fria bevisvärderingen. Detta innebär att 
det står domstolarna fritt att värdera bevisningen som lagts fram i målet. 
Något som domstolarna i större utsträckning kan använda sig av är 
värdering av de tilltalades utsagor.  
 
Viktigt är också att den tilltalade alltid ska betraktas som oskyldig tills dess 
att åklagaren kan visa att det inte finns något rimligt tvivel till att denne är 
skyldig. Detta är en del av den s.k. rättssäkerheten. Rättssäkerheten är det 
som skyddar medborgare mot övergrepp från staten. Den garanterar att 
ingen får dömas utan stöd i lag och att ingen får dömas utan full bevisning. 
Många förväxlar dock rättssäkerheten med rättstryggheten. Det sistnämnda 
är det som skyddar medborgare från övergrepp från övriga medborgare och 
som har att värna om att den som begått ett brott även ska stå till svars för 
detta. För denna uppsats är dock rättssäkerheten det relevanta. Det är den 
som ligger bakom det höga beviskravet och det är p.g.a. denna princip 
domstolarna hellre ska fria än fälla. Även i fall där man tror sig veta vem 
den skyldige är, men inte helt kan visa detta. 
 
De fall som granskas är fall där de tilltalade friats i brist på bevis, trots att 
det sannolikt står klart att det är någon av dem som begått brottet. 
Genomgående, för samtliga fall, är bristen på teknisk bevisning och vittnen. 
Det enda som kan läggas till grund för händelseförloppet är de tilltalades 
egna berättelser, som inte stämmer överens med övriga iakttagelser. Detta 
innebär att tillgång till teknisk bevisning eller iakttagelser av vittnen vid 
själva brottet troligtvis hade kunnat leda till fällande domar.  
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De lösningar som kan, och har, diskuterats är ett sänkt beviskrav, ett 
utvidgat medhjälpsansvar och dömande i s.k. medgärningsmannaskap. 
Dessa lösningar stöter dock på svårigheter av olika slag. Ett beviskrav kan 
direkt avfärdas såsom stridande mot rättssäkerheten. Men även de andra två 
kan i viss mån också strida mot rättssäkerheten eftersom de ibland 
förutsätter ett sänkt beviskrav för att fungera. Problemet vid fall som i 
Lindome innebär att det inte finns några bevis mot de inblandade! Trots 
detta måste dessa lösningar diskuteras.  
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1 Inledning  

En gammal man hittas död. Brutalt mördad i sitt eget hem, ihjälslagen med 
en stekpanna. Två för mannen okända personer har varit hemma hos den 
döde vid tillfället för mordet, de kan t.o.m. bindas till brottsplatsen. Men de 
skyller på varandra, med bortförklaringar i stil med; ”det var inte jag, jag var 
inne i andra rummet och när jag kom tillbaka in i köket var han död, jag har 
inte gjort något”. Det finns inte heller några bevis mot någon av dem, inga 
fingeravtryck på mordvapnet och inte heller några vittnen. Ingen av de 
misstänkta kan bindas till mordet och ingen av dem kan därmed dömas till 
ansvar trots att det står klart att det är någon av de två som mördat mannen. 
Det är detta som kallas Lindome-problematiken. Problemet har kommit att 
bli fokus i flera rättegångar. Ytterligare tre exempel kommer att presenteras 
i denna uppsats. I två av dessa fall skyller de misstänkta på varandra. I det 
tredje håller de tilltalade varandra om ryggen och håller fast vid en historia 
som uppenbart är påhittad och som både TR och HovR avvisar såsom 
osannolik. Ändå kan ingen dömas till ansvar. 
 
Visserligen är Lindome-fallet 20 år gammalt, men ett i princip likadant fall 
kommer att presenteras som endast är två år gammalt. 
Lindomeproblematiken kan därför utan tvekan sägas vara ett ständigt 
aktuellt ämne, som ännu inte fått någon lösning. Det kallas av många även 
för det slutna rummets problem1 och detta är utan tvekan en träffande 
beskrivning. Endast de personer som varit inne i rummet vet vad som har 
hänt där.  
 

1.1 Syfte, problemformulering och 
frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska hur domstolarna behandlar 
de fall som beskrivs i inledningen, där åtal ogillas därför att de två tilltalade 
skyller på varandra. Dessutom är den ett försök till att reda ut hur 
lagstiftaren bör lagstifta och hur domaren bör gå till väga för att faktiskt 
kunna fälla den personen eller de personer som begått ett mord. Utanför 
denna uppsats lämnar jag det ansvar som åklagare och polis har när det 
gäller att på ett tidigt stadium säkra bevisning. Detta är kanske en än 
viktigare lösning på problemet, men av utrymmesskäl kommer denna fråga 
inte att behandlats trots att den i allra högsta grad är relevant för ämnet. 
 
Problemet som idag kan skönjas i dessa fall är att domstolarna inte kan 
avgöra vem som är skyldig av de misstänkta personer som kan bindas till 
brottsplatsen vid tidpunkten för brottet. Detta blir extra olyckligt då det brott 
som begåtts är mord. Det finns ingenting i lagstiftningen som underlättar för 
domstolen i dessa fall, ingen vägledning för hur de bör agera. Istället blir det 
                                                 
1 SOU 1996:185, sid. 340. 
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en situation som är mycket otillfredsställande för samtliga inblandade. För 
den mördades anhöriga och för rättstryggheten, vars främsta uppgift är att 
skipa rättvisa, blir det ett hårt slag då den som mördat går fri från ansvar och 
straff. Men även för de misstänkta kan läget bli otillfredsställande, om 
någon av dem faktiskt är oskyldig kan deras oskuld aldrig bli fastställd. De 
frias visserligen från ansvar för mord, men i allmänhetens ögon framstår de 
ofta som skyldiga eftersom lika lite som det är utrett vem som faktiskt 
mördade är det utrett vem som inte mördade.  
 
För att lösa problemställningen för denna uppsats kommer följande fyra 
huvudfrågor att uppställas:  
 

1. Vilket beviskrav finns i Sverige för att bli dömd för brott som mord 
och dråp och vad innebär detta beviskrav? 

2. Vad betyder rättssäkerhet och varför är detta begrepp över- eller 
underordnat behovet av att fälla misstänka gärningsmän till ansvar?  

3. Hur har domstolarna resonerat i de fall som presenteras i kap. 4?  
4. Vad hade mer krävts för fällande dom i respektive fall?  

 

1.2 Metod  

Jag har i uppsatsen använt mig av traditionell rättsdogmatisk metod, med 
genomgång av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Tyngdpunkten har 
legat på praxis och doktrin. 
 
Lagtexten presenteras i största möjliga mån, eftersom det trots allt är den 
främsta rättskällan. Eftersom ämnet inte alltid kan sägas vara reglerat i lag, 
t.ex. beviskravet eller rättssäkerheten, har detta sina begränsningar. På 
samma sätt förhåller det sig med förarbetena. Dessa används främst vid 
genomgången av diskuterade lösningar samt vid rättssäkerhetsbegreppet. 
 
När det gäller doktrinen är det främst från böcker informationen kommer, 
men även från artiklar. I de senare är det dock ofta författarens egna åsikter 
som presenteras i motsats till de faktabaserade böckerna. Därför används 
artiklarna främst vid frågor där det inte alltid finns objektiva svar, t.ex. vad 
begreppen rättssäkerhet och rimligt tvivel betyder samt vid kritiken av 
medgärningsmannaskapets utveckling. 
 
De fyra rättsfall som kommer att presenteras är tre hovrättsfall samt ett fall 
som aldrig överklagades från TR. 
 

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel om svensk bevisrätt i allmänhet och om det 
gällande beviskravet i synnerhet. Det är framförallt beviskravet som är det 
väsentliga för att förstå varför domstolarna resonerat som de gjort i de fall 
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som sedan kommer att presenteras. Även alternativa hypoteser, 
bevisvärderingsmetoder, regler om domstolarna rätt att fritt pröva och 
värdera bevis kommer att presenteras på ett grundläggande sätt i kapitlet.  
 
Därefter kommer ett kapitel om rättssäkerhetsbegreppet. Placeringen av 
detta kapitel, d.v.s. innan rättsfallen presenteras, har till syfte att ge en 
förståelse för domstolarnas bedömning i de olika fallen. Kapitlet placeras 
efter beviskapitlet eftersom rättssäkerhetsbegreppet är en fundamental del 
till varför det är viktigt att fria de som inte kan visas vara skyldiga bortom 
rimligt tvivel. Det kan därför sägas vara den bakomliggande orsaken till det 
höga beviskravet.  
 
I kapitel fyra redogörs för de fall som jag valt ut till denna uppsats. De 
kommer att presenteras med en bakgrund där de tilltalades utsagor 
presenteras och sedan kommer en redogörelse för domstolarnas domskäl. 
Mina egna kommentarer kommer därefter att presenteras i anslutning de 
olika fallen.  
 
Efter detta följer ett kapitel där de diskuterade förändringarna och eventuella 
lösningar kommer att presenteras. Även kritiken mot dessa kommer att 
beröras. Dessutom kommer en redogörelse för fall där de tilltalade blivit 
dömda i medgärningsmannaskap. 
 
Slutligen följer analysen där jag kommer att presentera mina egna åsikter 
och funderingar kring problematiken. Det är i detta kapitel som 
tyngdpunkten ligger på den kritiska granskningen av domstolarnas hantering 
av Lindome-problematiken. Värt att tillägga är dock att jag även löpande i 
avhandlingen kommer att presentera egna kommentarer. 
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2 Bevis 

Detta kapitel syftar till att ge en övergripande förståelse för svensk bevisrätt. 
Redogörelsen är till för att svara på frågan om vilket beviskrav som finns för 
att bli dömd för brott som mord och dråp och vad detta beviskrav innebär. 
En fråga som också ska besvaras är om det finns varierande beviskrav för 
olika typer av brott. Kapitlet är uppbyggt för att läsaren ska förstå på vilket 
sätt det svenska beviskravet för fällande dom är utformat, vilken part som 
har bevisbördan samt vad det är domstolarna får och bör titta på vid 
bevisprövningen.  
 

2.1 Bevisbörda 

I brottmål är det åklagaren som har bevisbördan för samtliga moment i 
gärningsbeskrivningen, vilket innebär att det som i rättegången ska bevisas 
och styrkas är åklagarens gärningsbeskrivning. Är inte varje del av denna 
gärningsbeskrivning styrkt ska åtalet ogillas. I gärningsbeskrivningen ska 
den brottsliga gärningen anges och en beskrivning ska ges som utpekar vad 
som har hänt, var det har hänt, när det har hänt, hur det har hänt och vem 
som har begått gärningen. Det är således också dessa konkreta rättsfakta 
som sedermera även ska bevisas. Dessa konkreta omständigheter utgör även 
åklagarens bevistema som begränsar åtalet. Ingenting utanför detta 
bevistema får behandlas under rättegången eller ligga till grund för domen.2  
 
Huvudbevisningen i ett brottmål är den bevisning som åklagaren lägger 
fram. Huvudbevisningen kan vara direkt, t.ex. en utsaga från målsäganden 
eller den tilltalade, eller indirekt, t.ex. indicier eller hjälpfakta, och består 
många gånger av muntliga utsagor från målsägande eller vittnen. Den 
tilltalade lägger sedan fram sin motbevisning.3 Detta är dock inget krav, då 
den tilltalade inte har någon skyldighet att bevisa sin oskuld. Det är alltid 
åklagaren som har bevisbördan för sin gärningsbeskrivning och åtalet i 
helhet. För det fall den tilltalade underlåter att göra några invändningar mot 
åklagarens gärningsbeskrivning, ska detta i teorin inte påverka dennes 
chanser att bli friad eller risk att bli fälld. I praktiken ser det dock 
annorlunda ut då domstolen knappast kommer att pröva huruvida den 
tilltalade haft bristande uppsåt om denne inte själv gör denna invändning.4 
Om den tilltalade istället väljer att lägga fram någon slags motbevisning kan 
detta ske på främst två olika sätt. Dels kan en motbevisning gå ut på att 
försöka visa att brottet gått till på ett annat sätt än det åklagaren påstår, t.ex. 
att det finns en annan gärningsman och att den tilltalade inte var på plats när 
brottet skedde. Detta är s.k. motsatsbevisning. Dels kan den tilltalades 
försvar införa sådan motbevisning mot åklagarens huvudbevisning så att 

                                                 
2 Schelin, sid. 43. 
3 Schelin, sid. 40. 
4 Diesen (2002) sid. 64 ff. 
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värdet av denna försvagas. På så sätt kan försvaret åstadkomma att 
åklagarens huvudbevisning inte når upp till beviskravet. Exempel på sådana 
fall är när den tilltalade avger en utsaga som motsäger målsägandes utsaga.5  
 

2.2 Bevisprövning 

Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, 
vad i målet är bevisat.6 
 
Enligt den fria bevisprövningens princip gäller både fri bevisföring och fri 
bevisvärdering och denna princip har varit fullt rådande i Sverige sedan 
införandet av RB år 1948.7 De två principer som ryms under den fria 
bevisprövningens princip hänger inte nödvändigtvis ihop. Domstolen kan ha 
rätt att fritt värdera de bevis som framlagts, trots att det finns regler som 
begränsar vilka sorters bevis detta kan handla om.8 

2.2.1 Bevisföring  

Principen om fri bevisföring innebär att det inte finns några begränsningar 
av vilka bevis en part får ta upp som stöd för sin sak. Detta betyder således 
att en part under huvudförhandlingen får lägga fram allt som har bevisvärde 
i målet. Även bevisning som uppkommit i strid med RB får i de flesta fall 
beaktas vid bevisvärderingen. All den bevisning som framkommit under 
huvudförhandlingen ska också läggas till grund för bedömningen i målet. 
Domstolen får inte bortse från bevisning som lagts fram av någon av 
parterna om det inte avvisats av domstolen tidigare. Även bevis som 
framkommit på ett olovligt eller otillbörligt sätt ska inte kunna bortses ifrån 
utan att domstolen först värderar det.9 Dessa principer är dock knutna till de 
undantag från fri bevisföring som finns i form av förbud mot skriftliga 
vittnesberättelser och mot otillbörliga frågor vid förhör. Inte heller tillåts 
alla former av indirekt bevisning och i vissa fall kan sekretesslagstiftning 
begränsa bevisföringen.10 Det finns dessutom regler som säger att 
erkännanden som kommit fram under t.ex. tortyr inte är tillåtna och inte 
heller ska beaktas vid bevisvärderingen. Rätten får också på eget bevåg 
avvisa bevis om beviset inte behövs eller om det uppenbart skulle bli utan 
verkan.11  
 

                                                 
5 Schelin, sid. 41 ff. 
6 RB 35:1.  
7 Ekelöf, sid. 26 f. 
8 Ekelöf, sid. 34. 
9 Ekelöf, sid. 35 ff. 
10 Bolding, sid. 26. 
11 Schelin, sid. 19 f. 
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2.2.2 Bevisvärdering 

2.2.2.1 Fri bevisvärdering 
Utgångspunkten för bevisvärderingen är den beskrivning av 
händelseförloppet som presenteras i gärningsbeskrivningen. Frågan som 
rätten sedan har att ta ställning till är om bevisningen som lagts fram i målet 
utgör tillräckligt starkt stöd för denna gärningsbeskrivning och då även för 
fällande dom.12 I principen om fri bevisprövning innefattas även principen 
om fri bevisvärdering. Detta innebär att domstolen vid värderingen av 
bevisen inte är bunden av regler i lagen.13 Förarbetena till RB anger dock 
vissa riktlinjer som i viss mån begränsar domarens absolut fria 
bevisvärdering. Till att börja med får domen inte grundas på godtycke eller 
domarens subjektiva uppfattning. Inte heller får domen baseras på ett 
totalintryck av materialet eller bevisningen i målet. Istället måste 
bevisprövningen utföras objektivt och domaren måste alltid redovisa sina 
överväganden i domskälen. Dessa domskäl ska sedan också kunna 
accepteras av andra förståndiga personer. Detta för med sig att domaren 
måste precisera vad som i målet är bevisat och hindrar därför att domen 
baseras på totalintrycket.14 För att undvika felkällor vid bevisvärdering är 
det även viktigt att i domskälen analysera bevisningen, vilket kräver att 
denna bryts ner i mindre beståndsdelar.15 Dessutom ska bevisvärderingen 
ske utifrån det material som framkommit i målet samt allmänna 
erfarenhetssatser. För de erfarenhetssatser som inte kan anses vara allmänna 
bör expertis inom det särskilda området anlitas.16  
 
I många fall förnekar den tilltalade att denne gjort sig skyldig till det brott 
som formulerats i åklagarens gärningsbeskrivning och som åtalet bygger på. 
I de fall där det inte finns någon målsägande, t.ex. vid mord, kan detta 
innebära att den tilltalades förnekande utsaga utgör den enda direkta 
bevisningen. För dessa situationer måste domstolen således värdera denna 
utsaga, då domstolen, trots oskyldighetspresumtionen,17 inte kan utgå ifrån 
att allt den tilltalade säger är sanningsenligt. Om åklagaren lyckats styrka 
åtalet krävs det att den tilltalades utsaga har ett högt motbevisvärde. Detta 
innebär e contrario att i de fall där åklagaren endast precis når upp till 
beviskravet räcker det att den tilltalades motsatsbevisning anses ha 
bevisvärde. Det ska alltså kunna räcka att den tilltalade för fram en 
omständighet som innebär att det inte kan uteslutas att den tilltalade talar 
sanning trots att annat pekar emot detta faktum.18 Bedömningen av den 
tilltalades utsaga i dessa fall kan, enligt Lena Schelin, juris doktor i 
processrätt, få fyra logiska följder: 
 

                                                 
12 Diesen, (2000), sid. 173. 
13 Ekelöf, sid. 160. 
14 Lindell, sid. 398 
15 Lindell, sid. 417. 
16 Lindell, sid. 391. 
17 Se kap. 3.1. 
18 Schelin, sid. 91. 
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1. Den tilltalades uppgifter anses ha bevisvärde som ska beaktas vid 
avgörandet. 

 
För de fall då den tilltalade lämnar en logisk förklaring till åklagarens åtal 
och detta är en förklaring som det inte finns anledning att ifrågasätta ska 
utsagan beaktas vid bevisvärderingen.19 
 

2. Den tilltalades uppgifter har inte något bevisvärde och ska således 
inte beaktas vid avgörandet. 

 
För att den tilltalades uppgifter ska beaktas måste dessa ha någon slags 
verklighetsförankring. Är detta inte fallet, om istället utsagan bedöms som 
helt osannolik och mycket motsägelsefull, lämnas denna helt utan 
avseende.20 
 

3. Den tilltalades uppgifter framstår visserligen som osannolika, men 
eftersom de inte motbevisats ska de läggas till grund för prövningen.  

 
Vissa uppgifter från tilltalade kan i och för sig verka irrationella och 
tämligen osannolika, men för de fall de inte kan kullkastas eller motbevisas 
av åklagaren får dessa inte lämnas utan avseende vid bedömningen.21  
 

4. Den tilltalades uppgifter har motbevisats och lämnas därför utan 
avseende. 

 
Kan åklagaren avfärda den tilltalades utsaga genom motbevisning ska denna 
lämnas utan avseende.22  
 
Viktigt att poängtera är även att den tilltalades utsaga endast kan bli till 
nackdel till denne själv genom att minska dennes trovärdighet, men kan 
aldrig stärka åklagarens bevisning. 
 

2.2.2.2 Bevisvärdering av utsagor 
Då det gäller att bedöma huruvida en utsaga får en av dessa fyra följder 
används olika bevisvärderingsmetoder och –teorier. HD har under 1980- och 
1990-talet utvecklat en teori i praxis för hur utsagor ska bedömas. Teorin 
går ut på att en sanningsenlig utsagas innehåll på ett kvalitativt sätt skiljer 
sig från en uppdiktad utsaga. För att avgöra om en utsaga når upp till detta 
kvalitetskrav ska utsagan uppfylla vissa kriterier som talar för eller emot 
dess pålitlighet.23 Denna praxis är främst utvecklad för målsägandes utsaga, 
men det torde knappast finnas något som talar emot att den kan användas i 
de fall då den tilltalades utsaga eller vittnen utgör den enda direkta 

                                                 
19 Schelin, sid. 92. 
20 Schelin, sid. 92 f. 
21 Schelin, sid. 93 f. 
22 Schelin, sid. 95. 
23 Schelin, sid. 164. 
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bevisningen. Delar av denna bevisvärderingsteori används i det nedan 
refererade Lindome-målet. 
 
För att en utsaga ska bedömas som sannolik och trovärdig bör den vara 
sammanhängande och klar. Den bör också vara detaljerad och på så vis ge 
intryck av att vara självupplevd. Dessa krav på utsagan kommer utav att 
berättelsen ska bilda en helhet som är trovärdig och där detaljerna naturligt 
sammanfaller med varandra. Domstolarna trycker ofta på punkten att vissa 
detaljer kan göra att utsagan framstår som självupplevd och på detta vis ökar 
naturligtvis utsagans trovärdighet.24 TR uttalade i Lindome-målet att ”det är 
en detaljrikedom som starkt talar för att LL verkligen upplevt vad han 
berättar därom.”25 Utsagan bör inte heller innehålla några svårförklarliga 
punkter eller punkter som ger anledning till tvivel. Dessutom är en viktig 
punkt att utsagan bör vara konstant mellan olika utsagetillfällen. Ändrar sig 
den tilltalade från polisförhör till domstolsförhandling, eller från tingsrättens 
förhandlingar till hovrättens förhandlingar finns det större anledning att 
tvivla på dennes uppgifter än om denne person hade uppgivit samma 
uppgifter genom hela processen.26 
 
Även Diesen menar att kvaliteten på en utsaga beror på många olika 
omständigheter t.ex. personens minnesförmåga, motivation samt 
återberättandeförmåga. Men han menar också att en utsaga aldrig är helt och 
hållet korrekt till följd av ett visst antal faktorer som får utsagan att till en 
viss del ändras. Denna process är helt naturlig och bygger på att det inte är 
möjligt att återge alla intryck och känslor i ord, att minnen förändras, 
förvanskas eller förstärks. Detta innebär också att det måste finnas sätt att 
handskas med dessa utsagor. Ett exempel är att använda sig av de 
lögnsignaler som uppgiftslämnaren kan avge. Till skillnad från dessa 
lögnsignaler finns också realitetskriterium som talar för att utsagan är 
sanningsenlig. Detaljrikedom och individualitet i en utsaga är en av de saker 
som talar för dess riktighet, medan karghet, förenkling och abstraktion i 
utsagan utgör tecken på lögn. Dessa lögnsignaler ska dock användas med 
stor försiktighet, då de även kan bero på t.ex. nervositet eller bristande 
förmåga att uttrycka sig.27  
 

2.2.2.3 Alternativa hypoteser 
Prövning av alternativa hypoteser är ytterligare ett test som ett åtal måste 
genomgå. Det är inte endast åklagaren som bör komma med en hypotes om 
hur brottet har gått till. Även domstolen kan sägas ha en skyldighet att 
komma med, till gärningsbeskrivningen, alternativa hypoteser som sedan 
kan falsifiera eller ej. För de fall dessa alternativa hypoteser kan falsifieras 
och endast lämna åklagarens hypotes som det enda rimliga 
händelseförloppet, kan den tilltalade fällas för brottet. För de fall dessa 
alternativa hypoteser inte kan falsifieras och det istället finns konkreta 

                                                 
24 Schelin, sid. 164 ff. 
25 Mölndals tingsrätts dom B 746/90 sid. 26. 
26 Schelin, sid. 166 ff. 
27 Diesen (2002), sid. 41 ff. 
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omständigheter, som stöder dem, är den fällande utgången inte längre lika 
självklar. Varken domstolen eller försvaret behöver komma med en bättre 
hypotes än den som åklagaren har. Det räcker att något ifrågasätts i denna så 
att åklagarens gärningsbeskrivning inte längre framstår som den enda 
rimliga förklaringen.28 Prövningen av alternativa hypoteser bör göras efter 
det att domstolen funnit att den tilltalade framstår som skyldig och bör 
därför ha som främsta syfte att fastställa om denna är skyldig bortom rimligt 
tvivel. Den kan därvid liknas vid en sista test av rättens bedömning och av 
huvudhypotesen, som utgörs av gärningsbeskrivningen.29  
 
Att ställa upp alternativa hypoteser är något som domstolen ska göra ex 
offico, d.v.s. på egen hand, utan påverkan från försvararen eller åklagaren.30 
Domstolen måste vid konstruerandet av alternativa hypoteser konkretisera 
tvivlet och lägga ihop de omständigheter som talar till den tilltalades 
fördel.31 Det är som bekant inte upp till den tilltalade att bevisa att denne är 
oskyldig och i detta ligger att denne inte heller ska finna omständigheter 
som talar för detta faktum. Istället är det alltså domstolen som kan sägas ha 
en skyldighet att pröva om det finns andra hypotetiska förlopp som kan vara 
rimliga alternativ till gärningsbeskrivningen.32 De alternativa hypoteser som 
främst prövas är om det kan ha varit en annan gärningsman än den tilltalade 
eller om skador kan ha uppkommit genom ett annat händelseförlopp.33 
Alternativa hypoteser ska alltid uppställas till den tilltalades förmån. Detta 
utesluter inte att domstolen kan uppställa händelseförlopp som utpekar den 
tilltalade såsom skyldig till andra brott än det som omfattas av 
gärningsbeskrivningen. Domstolen måste m.a.o. undersöka om brottet kan 
ha gått till på något annat sätt än både det som åklagaren hävdar och ibland 
även på ett annat sätt än vad den tilltalade hävdar. 34 
 
För att en alternativ hypotes ska jämföras med åklagarens hypotes fordras 
det att den uppfyller vissa kriterier. Hypotesen måste först och främst vara 
rimlig. För att den ska kunna vara ett rimligt alternativ kräver detta att den 
bygger på vissa fakta i målet. Den bör då förkasta vissa omständigheter i 
gärningsbeskrivningen, medan den knyter an till andra. Dessutom måste 
hypotesen ses som ett likvärdigt alternativ till gärningsbeskrivningen och på 
samma sätt som denna formuleras som ett juridiskt bevistema. Den 
alternativa hypotes-prövningen syftar inte till att framställa ny bevisning 
som pekar åt ett annat håll, utan att med hjälp av de bevis som lagts fram 
under huvudförhandlingen visa att det kan ha gått till på ett annat sätt än vad 
åklagaren påstår.35  
  

                                                 
28 Diesen (2002), sid. 132. 
29 Schelin, sid. 60 f. 
30 Diesen (2002), sid. 120. 
31 Diesen (2002), sid. 129. 
32 Lambertz, sid. 1 ff. 
33 Schelin, sid. 64. 
34 Diesen (2002), sid. 131. 
35 Diesen (2002), sid. 132. 
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2.2.2.4 Eliminationsbevis 
I vissa fall finns det flera möjliga alternativ till hur händelseförloppet har 
gått till. För dessa fall kan bevisningen föras i syfte att utesluta ett eller flera 
tänkbara alternativ till gärningsbeskrivningen. Denna bevisning kallas för 
eliminationsbevisning. Sådan bevisföring kan bli aktuell i fall där endast ett 
fåtal alternativ finns kvar som troliga, t.ex. vid två möjliga gärningsmän.36 
Frågan uppkommer om någon av dessa alternativ som kan uteslutas. Det 
finns då möjlighet för parterna att lägga fram sådan bevisning som utesluter 
den enes ansvar eller motpartens påstående. Ett eliminationsbevis kan bli 
aktuellt då det endast finns två alternativa gärningsmän och det läggs fram 
bevis på att den ena av dessa saknat fysisk förmåga att utföra den åtalade 
gärningen. Sannolikheten för att gärningen gått till på det sätt som åklagaren 
påstår ökar givetvis om denne kan styrka att andra alternativ är uteslutna. 
Styrkan hos dessa bevis måste dock sättas i relation till hur många 
alternativa händelseförlopp som gjorts troliga. Finns det flera och 
eliminationsbevisen endast utesluter ett av dessa är bevisets styrka betydligt 
längre än om det endast finns två alternativ och beviset utesluter det ena av 
dessa.37 
 

2.3 Beviskrav 

2.3.1 Inledning 

35:1 RB stadgar att saken måste vara bevisad. Vad detta egentligen innebär 
är dock svårt att avgöra utifrån endast denna mening. Därför har beviskravet 
istället blivit utarbetat i praxis. Beviskravet är det avgörande för om 
åklagarens gärningsbeskrivning ska ligga till grund för fällande dom eller ej. 
Beviskravsregeln är alltså det avgörande för hur stark åklagarens bevisning 
måste vara. Det finns olika beviskrav för olika typer av mål. När det gäller 
tvistemål kan termerna styrkt eller klart mera sannolikt förekomma. 
Detsamma gäller inte för brottmål. För dessa typer av fall får det inte finnas 
något rimligt tvivel för att den tilltalade gjort sig skyldig till brotten denne 
står åtalad för. Det förekommer dock även formuleringar såsom att 
bevisningen är övertygande eller att det i målet är utrett.  
 
Vissa anser att detta beviskrav endast ska råda vid grövre brott som ger 
längre straff och att det därmed ska tillämpas ett sänkt beviskrav vid 
lindrigare brott. Detta bör således leda till högre beviskrav ju allvarligare 
straffet kan bli. Dock anses beviskravet i dessa fall behöva vara högt, 
bevisningen måste i alla fall vara övertygande.38 Å andra sidan finns det de 
som menar att beviskravet alltid måste vara detsamma och att det enda som 
skiljer lindrigare fall från grövre är att det utredningsmaterial som domarna 
grundar domslutet på är mindre omfattande i lindrigare mål. Beviskravet 

                                                 
36 Diesen (2000), sid. 174. 
37 Ekelöf, sid. 208. 
38 Ekelöf, sid. 154. 
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måste här skiljas från utredningskravet, ett krav som är mer flexibelt än det 
förstnämnda. Beviskravet får heller aldrig sänkas med avseende på den 
tilltalades person och om denna person tidigare begått liknande brottslighet. 
Att inte sänka beviskravet måste sålunda innebära en markering att ingen 
oskyldig får dömas för något brott, oavsett svårhetsgrad eller den tilltalades 
personliga förhållanden och bakgrund. Dessutom kan det bli svårbedömt för 
domstolarna när de ska avgöra om ett beviskrav ska sänkas eller hållas 
fast.39 Huruvida det faktiskt sker en sänkning av beviskravet för lindrigare 
mål är följaktligen svårt att avgöra, då åsikterna och teorierna går isär. 
Slutsatsen som kan dras verkar dock vara att beviskravet för brott där den 
tilltalade riskerar fängelse är det som utvecklas nedan. 40 
 

2.3.2 Bortom rimligt tvivel 

Det rådande rättsliga beviskravet som krävs för fällande dom är att 
åklagarens påstående ska vara ställt bortom rimligt tvivel. Då det i 
lagstiftningen inte anges någon klar definition av beviskravet har detta 
istället utarbetats i praxis under 1980- och 1990-talet. Termen bortom 
rimligt tvivel är en direktöversättning av en amerikansk rättstradition beyond 
reasonable doubt utvecklad på slutet av 1700-talet som under 1900-talet fått 
genomslagskraft både inom och utanför den common law-rättsliga skolan. 
Anledningen till att termen fått en sådan genomslagskraft har det resonerats 
kring. En starkt bidragande orsak tycks vara att prövningen hela tiden måste 
hållas objektiv. Då tvivlet måste vara rimligt måste detta byggas på empirisk 
kunskap och på de fakta som presenterats i målet. Därmed utesluts 
bedömningar baserade på subjektivt ställningstagande om den tilltalades 
skuld eller icke-skuld. Dessutom skänker termen en anvisning om den 
metod som ska användas vid bevisvärderingen. Det är ju med eliminerande 
av tvivel som den tilltalade ska fällas till ansvar. Alternativa hypoteser 
måste därför testas och därefter förkastas eller accepteras som troliga.41 För 
de fall där de alternativa hypoteserna framstår som troliga finns således ett 
rimligt tvivel och den tilltalade kan inte dömas till ansvar. 
 
I Sverige användes termen bortom rimligt tvivel för första gången av en 
svensk domstol 1960, då av Svea HovR, men i HD i ett fall först år 1980, 
NJA 1980 s. 725. I fallet stod A och L åtalade för våldtäkt av U-L och A 
och domstolen uttalade att i domskälen att:  
 
Det kan visserligen inte sägas vara ett orimligt antagande att 
händelseförloppet i avgörande delar utspelat sig så som flickorna gjort 
gällande i HD. Detta är dock självfallet inte tillräckligt för en fällande dom. 
[…]För att A eller L skall kunna dömas för att ha tilltvingat sig sexuellt 
umgänge med någon av flickorna måste det vara ställt utom rimligt tvivel 
att han gjort sig skyldig härtill. Det måste anses föreligga betydande 

                                                 
39 Diesen, (1996/97), sid. 527. 
40 Diesen (2000), sid. 78. 
41 Diesen (2000), sid. 77. 

 17



utrymme för sådant tvivel med avseende på A och detta gäller än mer 
beträffande L. 
 
Även frågeställningen vad termen egentligen innebär har givit upphov till 
diskussion då det är svårt att konkret fastställa och då HD inte har givit 
närmare riktlinjer än att det inte får finnas ett rimligt tvivel. F.d. 
justitiekansler Göran Lambertz menar dock att ett beviskrav bortom rimligt 
tvivel inte är det samma sak som ett beviskrav på bortom varje tvivel. Om 
detta skulle vara fallet skulle lagen inte utgöra något samhällskydd då den 
tillåter slumpmässiga möjligheter att avleda möjligheten att ställas inför 
rätta och dömas till ansvar för ett brott.42 Skulle det krävas total klarhet 
skulle det knappast gå att meddela fällande domar, vilket alltså torde 
medföra att en viss osäkerhet måste godtas. Därför måste domstolen 
acceptera att det finns en, mycket liten, risk att bevisningen är otillräcklig 
eller felvärderad.43 Följaktligen leder detta till att för de fall där bevisen mot 
en tilltalad är så pass starka och de indicier som pekar mot dennes fördel är 
så svaga och så långsökta att de kan tillbakavisas av domstolen med 
uttrycket "det är visserligen möjligt, men det är inte det minsta troligt"44 så 
måste saken anses vara ställd bortom rimligt tvivel. Dock är det just detta 
som krävs och något mindre i bevishänseende bör inte vara acceptabelt.45 
 
Vidare kan anföras att åklagarens gärningspåstående för fällande dom måste 
utgöra den enda rimliga förklaringen. Detta innebär att en viktig 
förutsättning för en fällande dom är att det inte kan finnas något konkret 
stöd i utredningen för att det inträffade kan ha gått till på något annat sätt än 
vad åklagaren påstår i gärningsbeskrivningen.46 Visserligen kan det finnas 
ett tvivel men i fall då domarens tvivel är ett personligt, subjektivt eller 
emotionellt tvivel bör det inte räcka för en friande dom. Ett tvivel emot 
gärningsbeskrivningen bör istället vara rimligt, konkret och rationellt. Ett 
konkret tvivel är det tvivel som byggts upp med hjälp av fakta i målet, ett 
rimligt tvivel är det som logiskt kan motiveras och det rationella tvivlet 
innebär att rimlighetsbestämningen skett inom ramarna för målets 
beskaffenhet, t.ex. målets grovhet. Finns ett sådant rimligt tvivel som 
innehåller dessa tre element måste detta också leda till en friande dom för 
den tilltalade.47 
 

2.4 Kommentar 

Frågan som detta kapitel syftade till att besvara var vilket beviskrav som 
finns i Sverige för att bli dömd för brott som mord och dråp och vad detta 
beviskrav innebär? Termen bortom rimligt tvivel är den gyllene regeln i 
svensk straffrätt och det beviskrav som gäller för alla brott. Den gäller både 
                                                 
42 Lambertz, sid. 4. 
43 Ekelöf, sid. 153. 
44 Lambertz, sid. 4. 
45 Lambertz, sid. 4. 
46 Diesen (1996/97), sid. 527. 
47 Diesen (1996/97), sid. 526. 
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för den som står åtalad för mord eller dråp, men även för den som står åtalad 
för rattfylleri eller ringa misshandel. Regeln innebär att om det finns en 
möjlighet, som inte är helt osannolik, att det gått till på något annat sätt än 
vad åklagaren hävdat så ska den tilltalade frias. Den muntliga utsagan som 
den tilltalade avgivit kan också värderas för att kunna anses ha bevisvärde 
eller ej. Om åklagaren med styrka lyckas bevisa att gärningsbeskrivningen 
är det mest sannolika händelseförloppet kan det alltså vara den tilltalades 
utsaga som måste inge ett tvivel till åklagarens påstående. Här kommer dock 
svårigheten för domstolen att objektivt bedöma vad ett rimligt tvivel är. Det 
finns också de som menar att beviskravet de facto sänks vid mindre 
allvarliga brott, men vid grova brott torde det vara svårare för en domare att 
fälla en tilltalad som de faktiskt tror sig veta är skyldig, men som inte kan 
bevisas vara det. För fall som denna uppsats rör är det därför viktigt att veta 
vad som ligger bakom kravet på full bevisning i svensk rätt och vad det är 
som gör att ingen får dömas om ett tvivel finns om dennes skuld. I nästa 
kapitel kommer detta att presenteras närmare.  
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3 Rättssäkerhetsprinciper 

Detta tredje kapitel ska ge underlag för att kunna svara på frågan som 
inledningsvis ställdes om vad begreppet rättssäkerhet betyder och varför 
rättssäkerheten är över- eller underordnat behovet av att fälla misstänka 
gärningsmän till ansvar. För att förstå varför begreppet är viktigt krävs även 
en genomgång av den s.k. oskyldighetspresumtionen som kan sägas ingå i 
den fundamentala legalitetsprincipen som är en av grundpelarna i varje 
demokratiskt rättssystem. Även den senare kommer att tas upp i kapitlet. 
 

3.1 Oskyldighetspresumtionen   

En mycket viktig princip i straffrättssystemet är presumtionen om varje 
tilltalads oskuld, den s.k. oskyldighetspresumtionen. Denna princip är inte 
lagstadgad, men finns i EKMR art 6(2) som lyder: 
 
Envar, som blivit anklagad för brottslig gärning, skall betraktas som 
oskyldig intill dess hans skuld lagligen fastställts. 
 
I praktiken finns den dock även i svensk rätt. När det t.ex. gäller 
bevisbördan i brottmål är det åklagaren som ska bevisa att den tilltalade är 
skyldig bortom rimligt tvivel, det är inte den tilltalade som ska bevisa att 
han är oskyldig bortom rimligt tvivel. Utgångspunkten i varje brottmål är 
således att den tilltalade är oskyldig tills motsatsen har bevisats. Principen 
hör ihop med grundsatsen in dubio pro reo (i tveksamma fall till förmån för 
den tilltalade) och utgör på så vis grunden för regeln att hellre fria än fälla. 
In dubio pro reo innebär även att då det finns tvivel kring en omständighet 
som talar mot den tilltalade får denna omständighet inte ligga till grund för 
en fällande dom. Motsatsvis gäller dock att tvivelaktiga omständigheter som 
talar för den tilltalade bör beaktas.48  
 
Oskyldighetspresumtionen bör följa genom hela rättsprocessen och således 
till sist fria den som inte bortom rimligt tvivel anses skyldig till ett brott i 
såväl själva domslutet som i domskälen. En dom bör m.a.o. aldrig få några 
negativa konsekvenser för den som anses oskyldig. Dock har det vid 
tillfällen hänt att åtal ogillats, men att den tilltalade trots detta pekas ut som 
skyldiga i domskälen.49 I NJA 1998 s. 693 stod en ung man åtalad för 
sexuellt umgänge med barn. Åtalet ogillades med motiveringen att det inte 
var bortom rimligt tvivel att den tilltalade var över 15 år när gärningen 
förövades. HovR menade dock att det ansågs utrett att den tilltalade begått 
gärningarna och han blev därmed skadeståndsskyldig gentemot målsägande. 
Även i RH 1988:136, en dom som friar de två tilltalade för mord, pekades 
de tilltalade ut i domskälen såsom skyldiga till brott mot griftefriden, ett 

                                                 
48 Nowak, sid. 32 f. 
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brott som åklagaren inte väckt åtal för då detta skulle varit preskriberat. 
Dessa båda domar har överklagats, men då endast domar som för de 
tilltalade ger en negativ rättsföljd, och således inte endast domskäl till en i 
övrigt frikännande dom, kan överklagas ändrades dessa inte. Nowak menar 
att utpekandet av de tilltalade i RH 1988:136 klart strider mot 
oskyldighetspresumtionen.50 I NJA 1998 s. 693 uttalade HD att domstolar 
bör undvika att uttala sig på ett sätt som kommer att uppfattas som 
kränkande eller annars kan vara chikanerande för part. De menade även att 
domstolen i likande fall inte i domskälen bör fastslå den tilltalades skuld, 
utan endast uttala sig hypotetiskt.  
 

3.2 Legalitetsprincipen 

Grundläggande för hela rättssystemet, och då även för rättssäkerheten, är 
den s.k. legalitetsprincipen. Denna princip innebär att straff inte får ådömas 
utan stöd i skriven lag. Detta är en princip som formulerades i 
upplysningstidens anda i syfte att begränsa godtycklig rättsstillämpning av 
furstar och dåtidens domstolar. Inom svensk straffrätt kan den sägas ha varit 
verksam åtminstone sedan 1800-talets början och den är idag 
grundlagsstadgad genom RF 2:10 1 st. Legalitetsprincipen kan närmast 
förklaras med de latinska fraserna nullum crimen sine lege (inget brott utan 
lag) och nulla poena sine lege (inget straff utan lag).51 Främst kräver 
legalitetsprincipen en förutsägbarhet i lagen. Den förbjuder därför analog 
strafflagstillämpning och retroaktiv strafflagstillämpning. Detta innebär att 
ingen ska få dömas för ett brott som inte var kriminaliserat eller straffbelagt 
vid tiden för utförandet.52 Det får därmed inte bara stadgas att en gärning är 
kriminaliserad, då en avsaknad av förutsägbarhet om vad detta innebär 
riskerar att leda till godtycklig rättstillämpning. Medborgarna i en stat måste 
kunna förutse när och hur de kan bli straffade för sina gärningar. 
Förutsägbarheten i lagen ställer därför krav på hur lagstiftaren formulerar 
och preciserar lagreglerna. Förutsägbarhet ska nämligen gälla hur en 
gärning är kriminaliserad med klara, tydliga och begränsade rekvisit.53 
 

3.3 Rättssäkerhetsbegreppet 

Att hellre fria än fälla och att det hellre ska vara tio skyldiga som går fria än 
en oskyldig blir dömd brukar hänvisas till rättssäkerhetsbegreppet kärna. 
Vad rättssäkerhetsbegreppet egentligen innebär verkar dock vålla stor 
osäkerhet i doktrinen. Det finns inte beskrivet i många svenska ordböcker, 
men i en av dem finns följande beskrivning att hitta: 
 

                                                 
50 Nowak, sid. 437. 
51 Jareborg, sid. 57. 
52 Leijonhufvud, m.fl., sid. 22. 
53 Jareborg, sid. 58. 
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Rättssäkerhet: trygghet för medborgarna genom lag och rätt mot övergrepp 
från myndighet eller enskild person.54 
 
Detta är dock knappast en klar och uttömmande förklaring på vad 
rättssäkerhet egentligen innebär, utan det framställs endast som en rättighet 
att slippa övergrepp från en myndighet eller en person. Vem av dessa båda 
en medborgare ska slippa övergrepp från, och vilken sorts övergrepp det är 
fråga om, har dock vållat stor diskussion. Rättssäkerhet som vi idag känner 
det ska skiljas från begreppen rättseffektivitet, rättstrygghet och rättsfrid. 
Dessa begrepp innebär skyldigheter för staten att upprätthålla allmän 
ordning och skipa rätt. Istället är dessa begrepp varandras motsatser. 
Rättssäkerheten ska se till att staten i sin utövning av rättseffektivitet, 
rättstrygghet och rättsfrid inte kränker den enskilda människan. Å andra 
sidan så får den enskilda människan inte kränka eller begå brott utan att bli 
straffad, härav rättstryggheten.55 
 
Denna uppdelning har inte alltid varit lika självklar. På 1980-talet blossade 
en debatt upp angående vad rättssäkerhetsbegreppet egentligen stod för. I en 
SOU från år 1984 diskuterades den traditionella synen på rättssäkerhet och 
vad de kallade för den moderna synen på detta begrepp. I denna utredning 
menade författarna att den traditionella synen på rättssäkerhet utformades 
under senare delen av 1700-talet och att den hade uppkommit till följd av ett 
behov av ett skydd för den enskilde medborgaren mot en grym och 
övermäktig stat. De menade även att den traditionella synen på begreppet 
intog ett gärningsmannainriktat synsätt. Detta var dock något som var 
väsenskilt från de förhållandena som fanns vid tiden för utredningen. Istället 
fanns det ett modernt svar på vad rättssäkerhet innebar. Rättssäkerhet var 
rätten att inte behöva utsättas för brott, d.v.s. ett rättsskydd. Ett rättssäkert 
samhälle var enligt denna uppfattning ett samhälle där staten på ett effektivt 
sätt skyddar medborgarna från att bli utsatta för brott. Detta skulle således 
innebära att den moderna synen på rättssäkerhetsbegreppet var ett 
offerinriktat synsätt. Slutsatsen som drogs i denna utredning var att detta 
motsatsförhållande kunde vara förödande vilket resultat det än blev. Ska 
gärningsmannens rätt tillgodoses enligt det traditionella synsättet utgör det 
ett hinder för den effektiva brottsbekämpning som det moderna synsättet 
förespråkar. Och vice versa innebar den effektiva brottsbekämpning ett 
hinder för den traditionella rättssäkerheten. Klart var dock att utredarna 
ansåg att följden som innebar att en skyldig man gick fri och på så vis kunde 
vålla ytterligare skada var lika olyckligt som att en oskyldig blev dömd.56 
 
När sedermera propositionen som följde denna utredning kom tog 
regeringen dock avstånd från det begrepp om modern rättssäkerhet som 
kommissionen valt. Ingenting uttalades dock om att utredningen såg det som 
en viss nödvändighet att ibland straffa oskyldiga för att upprätthålla vad de 
kallade den moderna rättssäkerheten. Istället valde regeringen att i 
propositionen presentera begreppen materiell och formell rättssäkerhet. 

                                                 
54 Bonniers svenska ordbok, sid. 495. 
55 Lunds domarakademi, sid. 21. 
56 SOU 1984:15, sid. 130 f. 
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Denna formella rättssäkerhet avsågs att alla medborgare ska behandlas lika 
inför lagen och en förutsägbarhet i denna. Den materiella rättssäkerheten tog 
istället sikte på den materiella rättvisan i de konkreta fallen av 
rättstillämpning, att de rättigheter och skyldigheter som garanteras 
medborgarna i lagstiftningen också ska tillgodoses i den praktiska 
tillämpningen. Den materiella rättssäkerheten blev därmed synonymt med 
rättstrygghet.57  I propositionen ställdes punkter upp för att illustrera vilka 
grundpelarna som finns i den formella rättssäkerheten: 
 

• Fria och oavhängiga domstolar endast bundna av lag 
• Rätt till domstolsprövning av tvångsåtgärder 
• Ingripande endast med stöd av klar och tydlig lag 
• Ej lagstiftning om enskilda fall eller enskilda personer 
• Förbud mot retroaktiv lag 
• Krav på full bevisning58 

 
Denna formella, traditionella rättssäkerhet kom att bli den syn på vad 
rättssäkerhet är som råder idag. Ett förtydligande av vad begreppet 
egentligen står för krävs dock. Svårigheten i detta ligger emellertid i att det 
inte finns någon entydig innebörd. Det ovan citerade utdraget ur den 
svenska ordboken och punktlistan från den 25 år gamla propositionen ger ju 
endast en fingervisning om vad det egentligen innebär och nämner inte över 
huvud taget varför det är viktigt. Det finns heller inte någon legaldefinition 
av begreppet i lagtexten, trots att det nämns t.ex. i RF 8:18 som stadgar att 
lagrådets granskning av lagförslag även ska avse ”hur förslaget förhåller sig 
till rättssäkerhetens krav”. Istället blir det följaktligen viktigt att klargöra hur 
begreppet används i juridiska sammanhang. Rättssäkerheten bygger i 
grunden främst på legalitetsprincipen. Den som inte begått något brott ska 
heller inte kunna straffas, nulla poena sine lege. Detta innebär således krav 
på både förutsägbarhet och likhet för alla medborgare i den straffrättsliga 
lagstiftningen och rättstillämpningen. Kravet på rättsäkerhet riktar sig 
därmed mot både lagstiftaren och domstolarna d.v.s. mot hela 
rättssystemet.59 
 
En viktig del när det gäller rättssäkerhet i ett samhälle är förutsägbarheten 
när det gäller ingripanden från myndigheternas sida. Detta innebär bl.a. att 
staten på ett klart, tydligt och pålitligt sätt måste kunna tillhandahålla svar 
på rättsliga frågor. Dessa svar måste kunna tala om huruvida en gärning är 
påbjuden eller förbjuden, vad som händer om man företar en viss förbjuden 
handling och vad som rättsligt gäller för en viss situation. För att 
rättssäkerhet ska råda ställs därför tre nödvändiga villkor upp. Först och 
främst måste det finnas klara och adekvata regler. Dessutom måste dessa 
regler finnas tillgängliga för den som frågar, de måste m.a.o. vara 
publicerade. Det tredje villkoret innebär att de rättstillämpande organen 
måste följa de regler som finns, det måste således finnas en tilltro till 
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reglernas efterlevnad. Viktigt att poängtera är att dessa villkor är kumulativa 
och inte alternativa, alla tre måste därför vara uppfylla för att rättssäkerhet 
ska anses råda. Klara och tydliga regler som finns publicerade betyder 
nämligen inte mycket om inte domstolarna faktiskt tillämpar dessa regler.60  
 
Det finns också de som även på andra grunder menar att förutsägbarheten 
inte ensamt är det viktigaste när det gäller rättssäkerhetens innebörd. T.ex. 
då det gäller bevisbördans placering. Klart är nämligen att det i brottmål är 
åklagaren som har bevisborda för hela åtalet. Men förutsebarheten i dessa 
fall är inte beroende av var bevisbördan ligger. Det borde nämligen inte vara 
svårare att förutse utgången av en prövning, om det istället för åklagarens 
bevisbörda ställs krav på att det är den åtalade som ska styrka sin oskuld. 
Det är dessutom inte säkert att utgången av ett fall är mer förutsägbar då full 
bevisning krävs än i fall där det kan räcka att det förefaller mer sannolikt att 
den tilltalade är skyldig än att han inte är det. Kärnan i rättssäkerheten kan 
därför inte helt och hållet förklaras med förutsägbarhet. 61 Det bör dock 
understrykas att förutsägbarheten är en mycket viktig del av rättssäkerheten 
och bygger på devisen att ingen får straffas utan lagstöd. Detta innebär 
följaktligen att misstag som innebär att maktutövning sker trots att rätten 
inte tillåter det aldrig heller bör begås. Lagar och förordningar måste därför 
vara lättförståliga och förutsägbara. Dessutom måste rättsväsendet i sin 
helhet vara utformat på ett sätt som eliminerar risken för godtyckliga 
avgöranden där en domares subjektiva tyckande och personliga åsikter 
huruvida den tilltalade är skyldig eller ej får spela roll.62 
 
Viktigast av alla punkter är kanske att det, för domstolen som ska döma i det 
enskilda fallet, aldrig får spela någon roll om brottet är fruktansvärt eller ej, 
eftersom i de fall där det inte står klart bortom rimligt tvivel att den tilltalade 
begått brottet ska denne frias. Det får inte heller spela någon roll om 
domstolen gillar eller ogillar personen som är misstänkt. När det inte finns 
stöd i lag får domstolen inte döma någon till ansvar.63 Här kommer frågan 
om rättssäkerhetens förhållande till rättseffektiviteten in. Dessa två begrepp 
blir många gånger varandras motsatser. För att motverka godtyckliga 
avgöranden, som en rättssäker stat måste göra, begränsar detta också ibland 
effektiviteten i brottsbekämpningen och lagföringen av de som begått brott, 
även de som begått fruktansvärda brott.  
 

3.4 Kommentar 

Det är följaktligen p.g.a. rättssäkerheten som beviskravet måste vara så högt 
som bortom rimligt tvivel. Rättssäkerhetens viktiga betydelse kan också 
sägas förklara dess överordnade betydelse gentemot behovet av att få en 
misstänkt gärningsman fälld för ett brott. Något av det absolut viktigaste i 
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en rättsstat måste nämligen sägas vara att ingen oskyldig får fällas, därav 
även den mycket viktiga oskyldighetspresumtionen. Svårigheten uppstår 
givetvis när rättssäkerheten konkurerar med rättstryggheten, vilket många 
gånger blir fallet. De fall som jag kommer att presentera nedan är solklara 
fall där rättstryggheten får stå tillbaka till förmån för rättssäkerheten.  
 
Så som det resonerades i utredningen från 1984, att det är lika illa att en 
skyldig går fri som att en oskyldig bli dömd, fick inget gehör och det tror 
jag är mycket viktigt. Trots att det många gånger känns som att gärningsmän 
till grova brott inte får sitt straff, trots att många tror sig veta vems som är 
skyldig, så är det viktigt att aldrig rucka på devisen hellre fria än fälla. Detta 
måste dessvärre ses som ett nödvändigt ont, eftersom troligtvis ingen vill bli 
beskylld och straffad för något de inte gjort. 
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4 Rättsfall  

I detta kapitel kommer en presentation av de fall som rör problematiken med 
dels rättssäkerhetens krav på att ingen kan dömas utan att det är bevisat 
bortom rimligt tvivel, dels ”behovet” av att få mördare dömda. I samtliga 
fall vet domstolen att någon av de två som befunnit sig på brottsplatsen är 
skyldig, men inte vem av dem. 
 
Då jag valt att skriva om Lindome-problematiken synes det absolut 
självklart att i detta kapitel ta med fallet från Lindome, trots att detta fall är 
20 år gammalt. När det talas om Lindome-problematiken allmänt har jag fått 
känslan av att många menar att detta fall var ett extrem-fall med dålig 
förundersökning och en exceptionell situation då det varken fanns vittnen 
eller teknisk bevisning som kunde binda någon av de tilltalade. Det jag vill 
försöka visa med de övriga tre fallen är att Lindome-fallet inte var ett sådant 
sällsynt fall som aldrig igen skulle uppstå. Dessa fall har alla fyra fått 
mycket uppmärksamhet i media, men det är inte därför jag valt dem. 
Anledningen är istället att alla fyra lyfter fram en oförmåga att få en 
gärningsman fälld trots att det endast står mellan två personer som båda 
erkänt att de var på plats. Vad är det i dessa fall som gör att ingen av dem 
kan fällas för det mord som begåtts? Dessutom spänner de över en lång tid, 
från år 1990 till år 2007, d.v.s. 17 år. Samma problem, ännu ingen lösning. 
 

4.1 Lindome-fallet64 

4.1.1 Bakgrund 

Ostridigt i målet är följande: på kvällen fredagen den 26 oktober 1990 
besökte LL och PL den 89-åriga mannen EO i dennes hem i Lindome. 
Anledningen till att de var i Lindome var för att de letade efter en man vid 
namn ”Räven” av vilken PL ville köpa ett vapen. Det var således i syfte att 
fråga efter vägen till denne som de kom in i EO:s hem. Hela sällskapet 
befann sig till en början i köket. Härefter går historierna isär.  
 
PL menade att han i köket frågade EO efter ”Räven”, men att han inte fick 
svar från honom och att EO dessutom verkade rädd och oförmögen att prata. 
Efter att ha lagt sin hand på EO:s axel och återigen frågat om ”Räven” fanns 
där utan att få något svar gick han in i ett rum bredvid köket för att se efter 
om det fanns någon ytterligare person i huset.  När han kommit in i 
ytterligare ett rum hörde han hur det blev liv i köket och att LL skrek något 
åt EO.  PL gick då tillbaka till köket för att se efter vad som hände. I köket 
såg han hur LL och EO befann sig mitt i köket och hur LL slog EO i 
huvudet två gånger med en stekpanna. Av dessa slag föll EO omkull på 
köksgolvet, men verkade dock vara vid liv och ”snarkade”. Stekpannan gick 
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vid det andra slaget sönder och hamnade på köksgolvet. PL sa då till LL att 
lämna huset och sökte själv igenom huset efter vapen. Något vapen fann han 
inte, men tog däremot en tavla samt nycklarna till huset efter att ha låst 
ytterdörren. Vad LL gjorde under tiden som PL sökte igenom huset vet han 
inte. Därefter hoppade han ut genom ett fönster och åkte bil tillsammans 
med LL mot Göteborg.65  
 
LL har i sin historia berättat att PL under färden till Lindome varit mycket 
stökig, druckit stora mängder sprit och att han uppträtt som om han vore 
påverkad. LL drack själv ingenting då han gått på Antabus hela veckan. Då 
de stod i EO:s kök bad PL LL att gå ut i bilen för att hämta en flaska 
brännvin, vilket LL också gjorde. Då LL kom tillbaka till huset var PL på 
väg in i rummet bredvid köket. EO gick då efter och bad dem åka därifrån. 
När han sagt detta knuffade PL till honom så att han tappade balansen och 
ramlade på rygg inne vid köksbordet. PL sprang då efter EO och började 
sparka denna i huvudet och på kroppen. PL och LL gick sedan vidare 
genom huset, in i TV-rummet och vardagsrummet. De hörde då ljud från 
köket och PL sprang dit. När LL kom in i köket såg han återigen hur PL 
sparkade EO. Därefter gick PL ut i hallen, hämtade en stekpanna och slog 
EO med minst två slag i huvudet med denna efter att ha uttalat orden ”nu 
ska gubben dö, det har jag gjort förr”. PL hade då en trasa runt handtaget till 
stekpannan. LL stod vid detta tillfälle bredvid PL, men såg inte om 
stekpannan fick sönder eller vart den tog vägen. Efter slagen mot EO sökte 
PL igenom huset efter pengar och vapen och LL gick då efter PL. När PL 
gick upp på övervåningen stannade LL kvar på nedervåningen, chockad och 
upprörd. De flydde genom ett fönster efter att LL sett en bil utanför. PL 
återvände dock in i huset för att hämta en brännvinsflaska de glömt och kom 
tillbaka ut ur huset med en tavla. Därefter satte de sig i bilen och åkte till 
Göteborg. På vägen mot Göteborg var PL mycket stökig och sparkade bl.a. 
vindrutan så att det blev sprickor i denna.66 
 
Åklagaren lade LL:s berättelse till grund för åtalet mot PL och LL som 
väcktes vid Mölndals tingsrätt med följande (av mig nedkortade) 
gärningsbeskrivning:  
 
PL berövade den 26 oktober 1990 uppsåtligen den 89-årige EO livet i EO:s 
fastighet i Lindome. PL knuffade omkull EO i köket och sparkade och slog 
honom på överkroppen och i ansiktet. Strax härefter, sedan PL varit inne i 
ett annat rum, sparkade och slog han återigen EO på samma kroppsdelar. 
PL tog härefter en stekpanna av gjutjärn, samtidigt som han till LL uttalade 
att EO skulle dö, och slog stekpannan upprepade gånger i EO:s 
huvud.”[…]“LL, som kört bil till brottsplatsen med PL som passagerare, 
hjälpte PL att undkomma genom att köra denne från brottsplatsen med bil 
till Göteborg. PL har genom att uppsåtligt döda EO på angivna sätt, vilket 
inte kan anses som mindre grovt, […] gjort sig skyldig till mord.* LL har 
genom att understödja PL i dennes våld mot EO […] genom att varna PL, 
genom att torka med sin ärm på några föremål samt genom att hjälpa PL att 
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undkomma, medverkat i sådan mån att hans handlande är att anse som 
medhjälp till mord.*67 
 
* [mina markeringar] 
 
PL åtalades således för mord och LL för medhjälp till mord. De åtalades 
även för grovt rån samt medhjälp till grovt rån, men det lämnas här åt sidan. 
 

4.1.2 TR:s bedömning  

TR dömde PL för mord till fängelse på livstid och LL för skyddande av 
brottsling till fängelse i ett år och sex månader. I domskälen fann TR det 
utrett att EO avlidit till följd av slagen i huvudet av stekpannan samt att han 
inte flyttats efter att han fått dessa slag.  De fann dessutom att det är 
uteslutet att det är någon annan än PL eller LL som utdelat dessa dödade 
slag. De konstaterade vidare att PL:s utsaga om hur EO dödats helt 
motsäges av obduktionen och de fynd som påträffats på brottsplatsen. 
Därför valde TR att lämna PL:s uppgifter helt utan avseende. Däremot, 
menade TR, stämde LL:s uppgifter om händelseförloppet väl överens med 
såväl brottsplatsfynd och obduktionsresultatet som vittnesuppgifter om 
buller ifrån och iakttagelser utanför fastigheten. LL hade även vidhållit 
väsentligen samma uppgifter sedan första polisförhöret då han medgav att 
han var på brottsplatsen, t.ex. hur PL tog stekpannan ur ett skåp i 
kökshallen, och hade även en detaljrikedom i sin berättelse som föreföll 
självupplevd. Denna berättelse var även väsentligen densamma som han 
lämnat till sin sambo dagarna efter mordet. Händelseförloppet i stort, med 
hänsyn tagen till vems idé det var att över huvud taget åka till Lindome och 
besöket hos EO, tydde även på att PL varit den aktive, medan LL varit den 
passive. Vidare talade själva tillvägagångssättet för att mordet var att 
beteckna närmast som ett vansinnesdåd, vilket tydde på att dådet utförts av 
en drog- eller alkoholpåverkad person. PL var vid tillfället alkoholpåverkad 
medan LL, genom vittnesuppgifter om antabusmedicinering, av TR antogs 
vara nykter. Visserligen fanns även omständigheter för LL:s del som var 
anmärkningsvärda, t.ex. att han höll sig borta från sitt hem i två dagar efter 
mordet och att han hade kunnat köra från Lindome utan att invänta PL. Den 
samlade bedömningen gjorde dock TR övertygad om att det var PL som 
utfört det våld som lett till EO:s död. För LL:s del ansågs det utrett att han 
hjälpt PL från brottsplatsen, genom att i sin bil köra honom från Lindome 
till Göteborg, men detta skulle inte bedömas som medhjälp till mord utan 
endast skyddande av brottsling.68    
 

                                                 
67 B 746-90, bilaga 1. 
68 B 746-90, sid 24 ff. 
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4.1.3 HovR:s bedömning  

Endast PL överklagade domen till HovR som ogillade åtalet för mord. 
Enligt HovR kunde inte den rättsmedicinska utredningen ge någon helt klar 
bild över vad som inträffat hos EO. Klart var endast att den skada som lett 
till hans död var ett krossår på huvudet som med stor sannolikhet orsakats 
av den stekpanna som fanns på brottsplatsen. Dock, menade HovR, kunde 
det inte utredas hur länge EO varit vid liv efter att han fått detta slag mot 
huvudet. Mycket talade för att EO avled mycket snabbt efter slaget, men 
någon säker slutsats om detta kunde inte dras. Istället ansågs det endast 
kunna göras antaganden om ett sannolikt händelseförlopp, med den enda 
säkerheten att EO avlidit till följd av ett slag mot huvudet.  
 
Då inte heller den tekniska utredningen kunde ge något tillförlitligt underlag 
kunde det därmed inte uteslutas att det kunde ha gått till på det sätt PL 
anfört. De tog även upp flera punkter som kunde ifrågasättas i LL:s historia, 
t.ex. vittnesuppgifter om vem som lämnade huset först eller om PL och LL 
lämnade huset samtidigt. Istället var det på dessa punkter PL:s historia som 
stämde överens med dessa vittnesuppgifter. Inte heller antagandet om att det 
måste vara en drog- eller alkoholpåverkad person som förövat våldet mot 
EO höll HovR med om. Eftersom det inte med säkerhet kunde fastställas hur 
mordet skett kunde det heller inte fastställas hur sinnesstämningen varit hos 
gärningsmannen. LL:s uppgifter om att han själv inte druckit någon sprit 
ställde sig domstolen dessutom tveksam till då det framkommit uppgifter 
om att han kan dricka sprit även då han tagit antabus. Med tanke på att både 
PL och LL tidigare dömts för våldsbrott kunde det heller inte uteslutas att de 
förövat gärningen tillsammans. Sammantaget drog HovR slutsatsen att LL:s 
uppgifter kunde ifrågasättas så till den grad att de inte kunde läggas till 
grund för hur händelseförloppen egentligen gått till samt att PL:s uppgifter 
inte är så osannolika att de bör lämnas helt utan avseende. Domstolen fann 
därför att åklagaren inte nått upp till det beviskrav som åtalet för mord 
kräver.69 
 

4.1.4 Kommentar 

Detta var ett av de första fall med en utgång som betydde de båda tilltalade 
till slut friades för mordet, och det var även ett fall som väckte mycket stor 
uppmärksamhet i media och ilska hos allmänheten. I ett liknande fall från år 
198670 blev den ena av de tilltalade fälld för medhjälp till mord då det stod 
klart att han åtminstone deltagit i mordet genom att ha pekat ut var 
halspulsådern fanns på den mördade. I Lindome-fallet fanns dock inga 
sådana detaljer som kunde fälla någon av de två inblandade varken för mord 
eller medhjälp till mord och båda gick därför fria. P.g.a. den uppmärksamhet 
som detta väckte tillsatte regeringen en utredning för att komma till rätta 
med detta problem. Detta mynnade ut i en departementspromemoria, ”Efter 

                                                 
69 HovR för Västra Sverige:s dom, B 157-91, sid. 3 ff.  
70 NJA 1986 s. 802. 
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Lindome”, författad av Madeleine Leijonhufvud. Denna kommer mer 
ingående att presenteras under kapitel 5.  
 
Fler uppmärksammade dock problemet och f.d. professor i processrätt Ulla 
Jacobsson kom med förslag till lösningar i boken ”Vi hade ju haft ihjäl en 
gubbe”. Hon lämnade också in flera resningsansökningar med begäran om 
undanröjande av den friande domen mot PL och LL. Detta gjorde hon på 
uppdrag av EO:s dotter. I denna bok presenterar även Jacobsson alternativa 
gärningsbeskrivningar som hon menar att åklagaren borde ha framställt 
under rättegången. Dessa innebär att åklagaren borde ha åtalat PL för 
medhjälp, som medgärningsman, för grov misshandel och vållande till 
annans död.71 Även LL borde, enligt Jacobsson, ha åtalats som 
medgärningsman samt för grovt misshandel och vållande till annans död.72 
Jag förstår Jacobssons syfte med resningsansökningarna, att hon tycker att 
någon av dessa två måste dömas för mordet, det är ju ställt utom allt rimligt 
tvivel att det är antingen PL eller LL som begått mordet. Men att åklagaren 
borde ha åtalat de båda som medgärningsmän eller för misshandel och 
vållande till annans död hade enligt min mening knappast nått någon 
framgång. Hela kärnfrågan handlar ju om att ingen av dem kan bindas till 
slagen. Det finns inga fingeravtryck på stekpannan. Då kan varken PL eller 
LL dömas för varken mord eller misshandel. De kan inte heller dömas som 
medgärningsmän eftersom detta kräver någon slags deltagande av var och 
en och det är just detta som domstolarna finner att de inte kan hitta. 
Sammantaget leder detta till att jag anser att åklagaren inte hade kunnat 
formulera gärningsbeskrivningen på något av de sätt som Jacobsson 
föreslår. Däremot hade han kunnat formulera en alternativ 
gärningsbeskrivning med LL som huvudgärningsman.  
 
Samtidigt som jag inte anser att åklagaren hade kunnat göra något 
annorlunda under rättegången så har jag synpunkter på domstolens 
bevisvärdering.73 De båda domstolsinstanserna skiljer sig på det sätt att TR 
helt och hållet litar på LL och lägger hans utsaga till grund för 
bedömningen, medan HovR inte alls anser att han är mer trovärdig än PL. 
Det finns inte några nyanser i hur de väljer att bedöma dessa utsagor. 
Bortom rimligt tvivel är ett högt beviskrav och detta måste ju uppnås, det 
räcker inte att det är mer sannolikt att det är den ena av de två misstänkta 
som begått brottet. Jag kan utifrån materialet inte avgöra att det är ställt 
utom rimligt tvivel vem som är skyldig, men jag var heller inte med på 
rättegången. Det är alltid svårt att läsa sig till något sådant. Dock kan jag 
skönja en större trovärdighet hos LL än hos PL. LL berättar om att PL i 
bilen på väg från Lindome var stökig och sparkade i vindrutan. Och mycket 
riktigt så återfinns en spricka i denna vindruta. PL:s historia förefaller 
märkligare och han var troligtvis påverkad av både alkohol och droger. 
Visserligen hade LL också druckit, men mycket lite i jämförelse med PL. 

                                                 
71 Jacobsson, sid. 13 f. 
72 Jacobsson, sid. 38 f. 
73 Det måste här bara tilläggas att åklagare även är förundersökningsledare vilket innebär att 
han kunde uträttat mer under ett tidigare stadium. Denna uppsats tar dock sikte på 
domstolsprocessen och vad rätten ska göra för att kunna hitta den skyldiga. 
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PL:s historia om att han var i ett annat rum och att LL helt plötsligt börjar 
skrika på EO och därefter slår en stekpanna i huvudet på honom verkar 
mycket mer osannolik än LL:s historia. Han berättar om hur PL knuffar till 
EO efter en tillsägelse att gå därifrån. Detta förefaller mer trovärdigt och 
hans utsaga innehåller detaljer som inger ett intryck av att vara självupplevt.  
Är dessa tankar tillräckliga för en fällande dom? Naturligtvis inte, men jag 
vill understryka att jag endast läst en dom och inte varit på plats. Jag har 
varken sett eller hört LL och PL berätta sin historia. Jag har inte tagit del av 
förundersökningsmaterialet och jag var inte på plats under rättegången för 
19 år sedan. Jag tror att den som varit det bättre kunnat bilda sig en 
uppfattning om vem som faktiskt var skyldig.  
 

4.2 Krögarmordet i Solna74  

4.2.1 Bakgrund 

Ostridigt i målet är följande: den 3 maj 1997 mördades MJ, troligtvis på sin 
egen restaurang Ernies i Solna. Hans kropp sänktes samma kväll i Mälaren 
med hjälp av ett takräcke och med ett brunnslock som tyngd. Kroppen 
påträffades den 30 juni samma år. På restaurangen Ernies i Solna som MJ 
ägde var LS och JH anställda och RH och EJ hjälpte ibland till med olika 
sysslor.  LS och EJ bodde i en lägenhet de fått överta från MJ och LS var 
även intresserad av att överta en del av restaurangen och göra detta till 
verksamhet med bl.a. spelmaskiner. Kvällen den 3 maj var det JH:s uppgift 
att stänga restaurangen och MJ skulle äta middag tillsammans med sin 
hustru i sitt hem. Halv nio på kvällen ringde dock JH till MJ och uppgav att 
den nyckel som han skulle låsa restaurangen med hade blivit inlåst i ett 
skåp. MJ blev då skjutsad av sin hustru till Solna där Ernies låg. Åklagaren 
menade att den inlåsta nyckeln var ett påhitt för att få dit MJ och att JH, RH, 
LS och EJ tillsammans väntade in denne på restaurangen och att de 
tillsammans och i samråd mördat honom i kontorslokalerna på 
övervåningen. EJ har därefter blivit skjutsad till sitt arbete medan de övriga 
stannade kvar och undanröjde blodspår. JH, RH och LS har sedan fört MJ:s 
kropp till Lovön och där dumpat den i vattnet. JH, RH och LS åtalades för 
mord och EJ för medhjälp till mord enligt följande gärningsbeskrivning: 
 
JH, LS och RH har kvällen den 3 maj 1997 gemensamt och i samråd 
uppsåtligen berövat MJ livet genom att i restaurang Ernies lokaler i Solna 
tilldela honom ett flertal slag i bakhuvudet. EJ har medverkat till brotten 
genom att främja detta genom råd och dåd. Hon har medveten om vad som 
skulle kunna komma att ske tillsammans med JH, RH och LS sammanträffat 
med MJ utan att varna denne. Hon har vidare före dådet tillsammans med 
de övriga inlåtit sig i handgemäng med MJ och, sedan denne dödats, 
medverkat till att avlägsna spåren av mordet genom att torka upp blod på 
brottsplatsen.75  

                                                 
74 Svea HovR:s dom B 782-98. 
75 Solna TR:s dom: B 439-97, sid. 16 ff. 
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LS var den av de fyra som hade närmast kontakt med MJ, dels för att hon 
jobbat längst på Ernies, dels p.g.a. affärsplanerna för restaurangens 
övervåning. Den aktuella dagen uppgav hon att hon och EJ till en början var 
hemma i lägenheten för att renoveringsarbete. På kvällen kom RH och 
hämtade de två och tillsammans åkte de till Solna. Av JH fick hon en 
bilnyckel och därefter begav hon sig tillsammans med EJ för att handla mat. 
Dock är hon efteråt osäker på om hon verkligen var inne i affären eftersom 
hon hade sin hundvalp med sig. JH ringde henne och talade om att han inte 
hade några nycklar att låsa med och hon bad honom då ringa paret J för 
hjälp. När hon sedan fick reda på att MJ var på väg till Solna stannade hon 
kvar på Ernies för att prata med honom om övervåningen. När MJ kommit 
åkte JH och RH iväg för att skjutsa EJ till hennes arbete som började 21.30. 
När MJ och LS tillsammans var på väg ner till undervåningen i hissen lade 
MJ armen om LS, gav henne komplimanger och lade händerna över hennes 
bröst. När hissen kommit ner slet hon sig loss och sprang ut. Han kom då 
efter henne och handgemäng uppstod av vilket LS förlorade medvetandet. 
När hon vaknade höll MJ sina händer runt hennes hals så att hon inte kunde 
andas och hon hade ont i underlivet. Hon fick tag på något som hon slog i 
huvudet på MJ och hon sparkade honom sedan han kommit efter henne då 
hon kommit ur hans grepp. Slagsmålet fortsatte och LS fick tag på en 
järnstång som hon slog i huvudet på MJ. Hon kände efter om MJ hade 
någon puls, vilket han inte hade. Hon tog då hissen upp, hämtade en hink 
med vatten och klorin, en skurborste, en filt och en plastpåse. Plastpåsen 
trädde hon över MJ:s överkropp och drog sedan kroppen på filten ut till 
bilen. Hon lyfte upp kroppen i bagageluckan och gick sedan in och torkade 
upp blodet. Därefter åkte hon hem till lägenheten där JH och RH befann sig. 
Hon berättade vad som hänt och de åkte tillsammans ut till Lovön där JH 
och RH dumpade MJ:s kropp i vattnet.76 
  
JH påstod att han inte minns så mycket av vad som hände under dagen den 3 
maj. Han jobbade på kvällen och då han skulle bära upp kassan hittade han 
inte nycklarna. Han ringde då till LS och därefter till MJ. RH kom till 
restaurangen och de stängde tillsammans det som kunde stängas utan nyckel 
medan de väntade på MJ. Precis när MJ kommit upp till kontoret kom också 
LS. De två kom överens om att de skulle stanna och diskutera planerna för 
övervåningen. JH och RH körde EJ till dennas arbete och därefter hem till 
LS och EJ:s lägenhet. LS kom efter ett tag hem i affekt och med blod på 
kläderna. Hon berättade att hon blivit våldtagen av MJ och att denne låg död 
i hennes bil. Han föreslog då att de skulle gömma kroppen. De tre for sedan 
iväg i bilen till en plats där de kunde gömma kroppen. De band MJ:s armar 
och band även fast kroppen vid ett takräcke och använde dessutom ett 
brunnslock som tyngd. RH och JH paddlade ut en bit med en båt och 
dumpade därifrån kroppen. 77 
 
RH menade att han var hos JH på Ernies när denne skulle stänga kvällen 
den 3 maj. JH sa då något om att han inte kunde låsa och ringde ett samtal. 
                                                 
76 B 439-97, sid. 34 ff. 
77 B 439-97, sid. 44 ff. 
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RH vet inte om han såg när MJ kom, men han vet att han och JH skulle köra 
EJ till jobbet. LS kom ner från övervåningen och sa att hon skulle prata 
affärer med MJ. Han körde därefter EJ tillsammans med JH till jobbet och 
fortsatte sedan hem till LS och EJ:s lägenhet. När LS kom hem grät hon och 
berättade att MJ våldtagit henne och att denne låg död i hennes bil. De tre 
kom då överens om att göra sig av med kroppen. Han och JH bestämde sig 
för att gömma kroppen på Ekerö. De gjorde sig sedan av med kroppen på 
det sätt som JH berättat och RH klämde handen då han försökte välta 
kroppen överbord från båten.78 
 
EJ uppgav att hon inte visste någonting om vad som hände den 3 maj, 
endast att hon den 4 maj fick veta att MJ inte kommit hem föregående 
natt.79 

4.2.2  TR:s bedömning 

TR fann att det i målet var utrett att MJ den 3 maj mördats genom slag mot 
huvudet i på restaurang Ernies i Solna. JH, RH och LS har erkänt att de, i 
syfte att dölja att MJ blivit ihjälslagen, bundit fast denne vid ett takräcke och 
sänkt kroppen i Mälaren. Detta var enligt TR ett starkt indicium på att de 
som döljer kroppen även är skyldig till dödandet. Därefter prövade de LS 
erkännande av mordet och att detta skett i nödvärn för att värja sig emot en 
våldtäkt. LS uppgifter var under förhör och polisutredning varit både 
varierande och motstridiga. Hon hade vid något tillfälle påstått att samlaget 
var i full gång då hon återfick sitt medvetande, vid ett annat tillfälle påstod 
hon att hon inte visste om det hade varit fråga om något samlag. I ytterligare 
förhör hade hon inte nämnt något om det strupgrepp som hon inför TR 
påstod att MJ hade om hennes hals då hon vaknade upp. Det fanns inga spår 
på platsen för den påstådda våldtäkten, vare sig av blod eller av strid och 
många andra av hennes uppgifter saknar stöd i utredningen. Hennes 
berättelse verkade, enligt TR, vara en efterhandskonstruktion då mycket i 
denna ter sig både osannolikt och verklighetsfrämmande.80 
  
TR gick därefter vidare med att konstatera att det stod klart att projektet med 
spelverksamheten på övervåningen var ett projekt som alla fyra var 
inblandande i, inte enbart LS. MJ visste dock att dessa planer, p.g.a. 
fastighetsbolagets inställning, inte skulle kunna bli verklighet. Den aktuella 
dagen hade MJ dessutom visat lokalerna för en annan spekulant. De fyras 
planer för spelhallen var alltså hotade. På kvällen den 3 maj ville LS ha ett 
möte med MJ för att tala om planerna för spelverksamheten på 
övervåningen. Då denne istället valde att stanna hemma och laga middag 
tillsammans med sin fru fick JH honom att trots allt komma efter en påhittad 
historia om att nycklarna som han skulle låsa med blivit inlåsta i ett skåp. 
Både LS och JH har erkänt att allt var en lögn för att få MJ till Ernies. Då 
MJ kom till Ernies befann sig endast de fyra tilltalade där. Enligt TR fanns 

                                                 
78 B 439-97, sid. 46 f. 
79 B 439-97, sid. 48. 
80 B 439.97, sid. 63 f.  
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det för dessa fyra ingen annan anledning att locka dit honom än att döda 
honom.  
 
Utredningen visade att de tilltalade innan den 3 maj lekt med tanken att 
döda MJ. Ett vittne uppgav att hon varit orolig för att de planerade att mörda 
MJ då han stod i vägen för deras planer för övervåningen och en 
papperslapp med orden ”kartbok, nya kläder, tankad bil, vapen, rep, spade, 
hacka, fyra par handskar, bensin, filt och registreringsskylt” återfanns i EJ:s 
väska. Efter mordet på MJ målades även dennes kontor om. Mycket tydde 
därför på att mordet skett där, men någon säker slutsats om detta kunde TR 
inte dra. Vem av de tilltalade om utdelat de dödande slagen kan inte anses 
klarlagt, inte heller om samtliga tilltalade var där då detta skedde. Dock ska 
till ansvar dömas inte bara den som aktivt utfört handlingen utan även den 
eller de som främjat gärningen med råd eller dåd, vilket kan innebära 
medhjälpare eller anstiftare. Det stod klart att samtliga tilltalade var på 
Ernies då MJ kom till restaurangen och TR ansåg att det inte kunde råda 
några tvivel om att alla var medvetna om att MJ förmåtts komma dit för att 
han skulle dödas. LS och JH var de pådrivande för att MJ skulle komma dit. 
RH:s handskada tydde på att denna varit inbegripen i handgemäng med den 
mördade. Dessa tre hade således varit så aktiva i dödande att de ska 
betraktas som gärningsmän. EJ:s medverkan kunde varken styrkas ha varit 
handgemäng med MJ eller på något annat sätt fysisk delaktighet i mordet. 
Däremot hade hon tillsammans med de andra väntat in MJ på Ernies, väl 
medveten om vad som skulle komma att hända. Därmed var hon med sin 
närvaro och delaktighet i planeringen av mordet medverkande till att MJ 
dödades. LS, JH och RH dömdes alla tre för mord och brott mot griftefriden 
till fängelse i 10 år. EJ dömdes för medhjälp till mord i fängelse i 6 år.81 
 

4.2.3  HovR:s bedömning 

Åklagaren överklagade TR:s dom och yrkade att JH och RH skulle dömas 
till livstids fängelse. De tilltalade överklagade och yrkade att HovR skulle 
ogilla åtalen för mord respektive medhjälp till mord. HovR började med att 
konstatera att det inte kunde anses utrett när MJ bragts om livet. Det, för de 
tilltalade, lindrigaste alternativet var dock att detta skett redan vid våldet 
mot huvudet och inte vid sänkningen av kroppen i Mälaren då det är utrett 
att de tilltalade närvarade vid det senare tillfället. Frågan var också om 
mordet skett före eller efter kl 21.35, den tidpunkt då EJ och någon eller 
några av de övriga lämnat Ernies. HovR konstaterade dock att det är ställt 
utom rimligt tvivel att MJ dödats av någon eller några av de tilltalade. De 
menade även att det får anses vara uteslutet att hans död varit en 
olyckshändelse.82 
 
HovR behandlade efter detta LS erkännande. Visserligen var berättelsen 
framförd med stor inlevelse och yttre trovärdighet. Dock fanns det även 

                                                 
81 B 439-07, sid. 65 ff. 
82 B 782-98, sid. 39 f.  
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enligt HovR många omständigheter som talade emot dess riktighet. Hennes 
handlande föreföll både osannolikt och vann inte heller något stöd av 
utredningen i målet och hennes berättelse lämnades därför utan avseende av 
HovR. I och med att det var utrett att LS ljuger om denna omständighet, gav 
detta att även JH och RH lämnat osanna uppgifter om hur LS kom hem till 
lägenheten och med blod på kläderna berättat om våldtäkten. Att de 
tilltalade befann sig tillsammans med MJ när denne senast sågs i livet, att de 
tillsammans gjort sig av med den döda kroppen samt att de ljuger om vad 
som hänt däremellan talade enligt HovR starkt för att alla tre på något sätt 
varit inblandade i mordet. Dock räckte inte detta för att säkert fastställa att 
var och en faktiskt deltagit i dödandet av MJ.83 
 
HovR förde därefter ett resonemang om vilka motiv det funnits för att 
mörda MJ. Åklagaren kunde inte lägga fram ett bestämt sådant och menade 
istället att motivbilden var grumlig. Ett motiv skulle kunna vara att MJ stod 
i vägen för planerna för övervåningen och ett annat att MJ, enligt LS, gjort 
närmanden mot henne. Dessa motiv rörde dock främst LS och några 
närmare motiv för LH och RH förutom relationen till LS fann HovR inte. I 
motivdelen kunde således en tydlig gärningsman inte pekas ut. Inte heller 
när det gällde vilket mordvapen som använts kunde HovR komma till någon 
säker slutsats. Samtliga tilltalade kunde ha haft tillgång till ett mordvapen 
och det var inte heller klart vilket detta var.84 
 
Mycket tydde på att MJ lurats till Solna den aktuella kvällen av JH och LS, 
men att utifrån detta dra slutsatsen att det var för att han skulle mördas vill 
HovR inte göra. Syftet kan mycket väl ha varit att ha ett allvarligt samtal 
med MJ och situationen kan sedan ha utvecklats så att MJ dödats. HovR 
menade att mycket istället tydde på att det inte funnits någon avsikt att 
beröva MJ livet den aktuella kvällen, om inte annat risken att bli upptäckt av 
vaktpersonal i Solna centrum eller det faktum att misstankarna direkt skulle 
vändas mot JH som jobbade på Ernies den aktuella kvällen. Detta utesluter 
dock inte att tankarna på mord fanns innan och under den aktuella kvällen.  
 
De objektiva fynden på MJ:s kropp gav inte heller stor ledning för 
händelseförloppet och gav därför utrymme för olika alternativ både när det 
gäller gärningsmän och händelseförlopp. Dessa alternativa händelseförlopp 
innefattade dels att MJ bragts om livet innan kl 21.35, vilket var det 
händelseförlopp som stämmer överens med åklagarens gärningsbeskrivning, 
dels att MJ mördats efter kl 21.35. Mycket i utredningen tydde på att slagen 
ägt rum enligt det förstnämnda alternativet, detta var också det alternativ där 
samtliga tilltalade kan ha varit inblandande, men det fanns även detaljer som 
talade för motsatsen. Därför måste även det andra alternativet testas. Det 
andra alternativet gav stor osäkerhet om vilka som faktiskt var inblandade i 
mordet då EJ och någon eller några fler lämnat restaurangen.  
 
HovR ställde också upp två olika alternativ om MJ mördats efter kl 21.35. 
Det ena var att han mördats på Ernies och det andra att han levande åkt med 
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LS i hennes bil. Inte någon av dessa två alternativ händelseförlopp ansågs 
vara så pass osannolika att de kunde avfärdas. Därmed kunde det inte heller 
klargöras vem av de tilltalade som utdelade de dödande slagen eller vilka av 
dem som varit närvarande när detta hände. HovR menade att mordet med 
hög sannolikhet ägt rum på Ernies innan kl 21.35 när alla fyra varit 
närvarande, men att vissa detaljer talade emot detta. Dessa detaljer ledde 
därmed till att åklagarens gärningspåstående inte fick så pass starkt stöd av 
utredningen att andra händelseförlopp kunde anses vara uteslutna. Det var 
därför inte ställt utom rimligt tvivel att samtliga tilltalade gjort sig skyldiga 
till mord; någon eller några av dem kunde vara oskyldiga. Åtalet för mord 
ogillades. LH, RH och LS dömdes däremot för brott mot griftefriden till 
maxstraffet på två års fängelse.85  
 

4.2.4 Kommentar  

Detta fall är annorlunda och skiljer sig från de andra fallen eftersom de 
tilltalade inte skyller på varandra utan håller varandra om ryggen och har en 
gemensam historia, där LS tagit på sig skulden. LS erkännande och hennes 
beskrivning av händelseförloppet förefaller så pass osannolikt att båda 
domstolarna helt och hållet lämnar berättelsen utan avseende. Det framstår 
som helt orimligt att det gått till på det sätt om LS påstår. Och i och med att 
hennes historia är osann så medför det även att JH:s och RH:s historier 
också är uppdiktade. Detta är helt klart för domstolen; samtliga inblandade 
(möjligtvis med undantag av EJ) ljuger. Ändå kan ingen fällas för mordet. 
Även i detta fall förs två helt skilda resonemang av domstolarna.   
 
TR ansåg att det stod klart att de tilltalade ville att MJ skulle komma till 
Ernies med tanken att de då skulle döda honom, och denna bedömning har 
utgångspunkt helt och hållet i att de tilltalade sedan tidigare ”lekt med 
tanken” att döda MJ. HovR menade dock att det inte går att dra en sådan 
slutsats eftersom detta inte kan sägas vara den enda alternativa förklaringen. 
Överens är de dock om att JH faktiskt ringde MJ med en falsk förklaring om 
varför han skulle komma. MJ blev den aktuella kvällen lurad till Solna och 
detta erkänner även de tilltalade. Syftet med denna lögn är dock inte 
klarlagd. Var det för ett allvarligt samtal eller var det för att han skulle 
mördas? Anmärkningsvärt är det enligt mig att HovR fört ett så pass långt 
resonemang om motivet för mordet. Såvitt jag vet behövs inget motiv 
varken för att mörda eller för att dömas för ett mord. De konstaterade att den 
enda som har ett motiv är LS, men att inte ens det motivet är särskilt 
hållbart. Om de dödade MJ skulle det inte göra det lättare för henne att ha en 
spelhall på övervåningen. Jag anser att detta resonemang är irrelevant! 
Motiv eller inte, MJ dödades och det är någon av de tilltalade. HovR 
menade själv att detta var ställt utom rimligt tvivel. Då de fört detta 
resonemang om motiv begränsar de sig själva. HovR ställde även upp flera 
alternativa hypoteser som de sedan inte ansåg att de kan avvisa såsom 
osannolika. 
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Något som kan tyda på att mordet faktiskt var planerat är, enligt mig, lappen 
som återfanns i EJ:s väska med orden: ”kartbok, nya kläder, tankad bil, 
vapen, rep, spade, hacka, fyra par handskar, bensin, filt och 
registreringsskylt”. Det blir för mig mycket troligt att de tänkt mörda MJ 
och sedan gömma kroppen. De behövde en kartbok för att hitta en lämplig 
plats att dumpa kroppen, nya kläder för att dölja eventuella blodspår, tankad 
bil för att ta sig till platsen, rep, spade och hacka för att gräva ner kroppen, 
fyra par handskar för att inte ge några fingeravtryck, osv. Att det istället 
blev i vattnet de gömde kroppen spelar mindre roll, syftet måste ha varit att 
dölja brottet. Lappen i sig själv kan naturligtvis inte ställa åtalet bortom 
rimligt tvivel, men många liknande detaljer pekar på deras skuld. Det finns 
många liknande omständigheter i fallet som gör att allt tyder på att LS, JH 
och RH tillsammans varit delaktiga i mordet, t.ex. RH:s handskada och LS:s 
kunskap om vart slagen i huvudet tagit på MJ. Hon måste i princip ha varit 
med när det hände för att veta det.  
 
Dessutom ska de understrykas att då HovR ändå inte anser att det är ställt 
utom rimligt tvivel att de alla tre begått mordet använder de sig av en 
olycklig formulering i domskälen. De nämner där att MJ troligtvis mördats 
då alla fyra var på Ernies och att sannolikheten därmed är hög att samtliga är 
inblandade i mordet. De tilltalade pekas på detta sätt i princip ut som 
skyldiga fastän de inte fälls till ansvar.  

 

4.3 Mordet i Höganäs86 

4.3.1 Bakgrund  

Ostridigt i målet är följande: strax efter klockan nio på kvällen den 2 
december 1998 gick den 18-åriga JO till Hydro-macken i Höganäs för att 
köpa bröd. Hon hittades senare svårt misshandlad i trädgården till Bokvägen 
15 och hon avled av sina skador. Någon misstänkt fanns till en början inte. 
JO:s pojkvän anhölls, men släpptes och alla misstankar mot honom avskrevs 
under 1999. Målet har fått mycket utrymme och stor uppmärksamhet i 
media. Ett genombrott i utredningen kom 2006 då det genom 
vittnesuppgifter framkom att en person sent på kvällen den 2 december 1998 
kommit hem med blodiga byxor. Denna person, FW, anhölls i maj 2006 och 
pekade samtidigt ut NEA som den gärningsman för misshandeln som ledde 
till JO:s död. NEA medgav att han var där men skyllde i sin tur på FW. FW 
och NEA var vid mordtillfället 21 respektive 20 år gamla.87 Åklagaren 
åtalade för mord enligt följande (av mig nedkortade) gärningsbeskrivning: 
 
FW och NEA har tillsammans och i samförstånd berövat JO livet. De har 
därvid den 2 december 1998 på Bokvägen i Höganäs tillfogat JO livsfarliga 
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skador i huvudet samt skador på andra kroppsdelar. JO har till följd av 
skadorna i huvudet avlidit på sjukhus natten till den 4 december 1998.  
 Våldet har bestått däri, att JO tillfogats dels uppredade slag med en 
träpåk, som träffas huvudet, och dels slag med eller utan redskap samt 
sparkar, som träffat armar och ben samt bålen.  
 FW respektive NEA har vid våldsutövningen främjat den andres 
gärning med råd eller dåd. De har utnyttjat JO:s skyddslösa ställning eller 
särskilda svårigheter att värja sig. De har vidare varit helt likgiltiga inför 
konsekvenserna då de lämnat platsen medvetna om att JO varit livsfarligt 
skadad. De har även insett att det av dem utövade våldet kunnat medföra 
JO:s död samt att våldsutövningen haft betydelse för den dödliga 
utgången.88 
 
FW uppgav vid det första förhöret som hölls med honom att han inte kände 
till så mycket om mordet på JO. På frågan om vad han gjorde den aktuella 
kvällen svarade han att han troligtvis var hemma hos ”Mölle-Lasse” och att 
han därefter tagit en buss ifrån Höganäs strax innan klockan nio på kvällen. 
Han förnekade även att han haft blod på sina byxor vid mordnatten. Vid ett 
nytt förhör ändrade han dock sina uppgifter. Han berättade då istället att han 
den 2 december 1998 varit tillsammans med NEA. FW tror att NEA var 
påverkad av någonting. De var först hos en kompis och på väg därifrån stal 
de en cykel. NEA ville efter det råna Hydro-macken. Detta avstyrde dock 
FW och de hamnade istället på Bokvägen där NEA ville vänta på någon 
som han kunde råna. FW cyklade istället iväg för att stjäla ytterligare en 
cykel. Han gick in i ett garage där han fann en cykel med en tillkopplad 
dragkärra. Han försökte koppla loss kärran men det kom folk gående emot 
honom och han tog sig därför tillbaka till Bokvägen med cykel och 
tillhörande kärra. FW bör enligt honom själv ha varit borta ca 15-20 
minuter. När han kom tillbaka varken såg eller hörde han NEA på ett par 
minuter. Därefter hörde han tre dunsar och skrik. Han begav sig därför 
nerför Bokvägen. Han såg en påse ligga på vägen och vid fastigheten 15 
hörde han något innanför häcken på tomten varvid han gick in på tomten. 
NEA stod då med en stor pinne i sina händer och högg mot något som låg 
på marken. FW knuffade undan NEA och såg att det var en människa som 
låg på marken. FW bad NEA lämna platsen och satte sig själv bredvid JO i 
snön. Hans tanke var att hjälpa JO, men då han hörde att någon kom längs 
Bokvägen blev han rädd och sprang därifrån. Den enda som kan ha sett att 
han hade blod på sina byxor var han själv och hans mor.89  
 
NEA har berättat att han träffade FW vid klockan sex den aktuella kvällen. 
De gick då till en gemensam vän varifrån de sedan begav sig vid halv nio-
tiden. FW cyklade på en grå cykel och NEA gick bredvid. FW ställde dock 
ifrån sig cykel och sa att han tyckte den var dålig att cykla på. När de kom 
fram till en tvärgata till Bokvägen gick FW in i en av trädgårdarna, medan 
NEA höll vakt från andra sidan gatan. FW kom sedan ut med en cykel till 
vilken en blå kärra var kopplad. De fortsatte därefter in på Bokgatan. Då de 
kommit upp till fastighet 15 gick FW upp på garageuppfarten och in i 
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garaget. Även denna gång höll NEA vakt från fastigheten mittemot. NEA 
såg en kvinna i sin egen ålder komma gående norrifrån och ropade då till 
FW för att varna honom. FW kom då ut på garageuppfarten och personen 
som kom gående norrifrån hörde ropen och gick därför även hon upp på 
garageuppfarten. Det uppstod då en dispyt mellan FW och personen och 
NEA hörde därefter ett skrik. FW kom därefter ut från tomten och sa till 
NEA att ta med cykelkärran in i trädgården vilket han också gjorde. På 
garageuppfarten låg en blond kvinna på magen. Det var blod på hennes 
bakhuvud och hennes ansikte var uppsvällt. Det kom inga livstecken från 
henne och han trodde därför att hon var död. Han lyfte upp huvudet som låg 
mot marken och såg då att det var JO, vilken han kände. Bredvid JO:s kropp 
låg en pinne. De hjälptes därefter åt att lyfta upp JO:s kropp på cykelkärran. 
De gick en bit längre bort i trädgården och la JO:s kropp vid ett träd. Efter 
detta lämnade NEA platsen.  Då FW efter en stund kom till NEA började 
dessa bråka då NEA var arg på FW för vad han gjort mot JO.90  
 

4.3.2 TR:s bedömning 

TR inledde med att konstatera att både målet och vittnesuppgifterna var 
svåra att bedöma eftersom det förflutit nära åtta år från när mordet begicks. 
TR ifrågasatte även FW:s och NEA:s egna förmågor att lämna 
sanningsenliga utsagor. Även för dessa hade det förflutit mycket lång tid 
sedan dödsmisshandeln och det hela tros ha hänt mycket snabbt. NEA hade 
dessutom under ca 15 års tid missbrukat narkotika, det var möjligt att han 
även var påverkad av detta den aktuella kvällen. Till detta kommer för 
övrigt att både FW och NEA är begåvningsmässigt handikappade och har 
därför gått i särskola. Då det framkommit att både NEA och FW tidigare, i 
stor omfattning, varit inblandade i kriminalitet fann TR att ingen av de 
tilltalades versioner, som pekar ut den andre som ensam gärningsman, är så 
pass orimlig att den automatiskt kunde avfärdas.91  
 
Enligt TR var en av de första frågorna som uppkom, var JO mördats. Båda 
pekade ut att dödsmisshandel ägt rum inne på tomten tillhörande fastigheten 
Bokvägen 15. Åklagaren å andra sidan gjorde gällande att hon istället 
dödats på tomten tvärs över vägen, på Bokvägen 18. Rättsläkaren som 
undersökt kroppen menade att JO:s skador borde ha givit upphov till 
blodspår om hon flyttats. Då inget blod hittats på vägen mellan fastighet 
nummer 18 och nummer 15 menade TR att inget stöd fanns för att JO blivit 
nerslagen någon annanstans än där hon hittats. Å andra sidan menade de att 
utredningen inte heller givit något säkert stöd för att hon slagits ner där hon 
hittats. Inte heller finns något stöd för att JO dödats med mer än ett tillhygge 
och därav kunde det inte heller dras någon slutsats om det var en eller två 
gärningsmän som medverkat i misshandeln av JO. Dock uteslöt TR helt att 
det kan ha varit någon annan gärningsman än någon av de två tilltalade.92 
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De stulna cyklarna fick stor betydelse enligt TR. FW uppgav att han var 
ensam då han stal cykeln med kärra medan NEA hävdade att han höll vakt 
under tiden. Cykelinnehavaren vittnade om att hon sett en person gå förbi 
hennes hus två gånger. Detta innebar att NEA:s uppgifter om att han var 
med inte stöddes av detta vittne. Viktigt var också den stulna cykelns 
placering vid tiden för mordet. Ett vittne uppgav att en cykel stod parkerad 
vid Bokvägen 18 under tiden för dödsmisshandeln och att denna strax 
därefter var borta. Detta stödde uppgifter som NEA lämnat om hur cykeln 
stod parkerad. Därefter gick TR in på den bevisning i målet som 
förebringats för att utesluta att FW rört sig på gatorna på det sätt han 
uppgivit. Många vittnen hade under rättegången lämnat uppgifter om att de 
inte sett en mansperson röra sig runt kvarteren vid tiden för brottet. Detta 
var dock inte tillräckligt för att utesluta att FW faktiskt rört sig på det sätt 
han påstår. 93  
 
TR ställde därefter upp tre möjliga händelseförlopp. FW som ensam 
gärningsman, NEA som ensam gärningsman eller åklagarens alternativ, de 
båda som gärningsmän som tillsammans tillfogat JO de dödliga skadorna. 
De konstaterade att bevisen varken vederlägger FW:s eller NEA:s 
berättelser. Därför kunde ingen av utsagorna läggas till grund för en fällande 
dom mot den andre. Följaktligen visade inte utredningen att det var ställt 
bortom rimligt tvivel att någon av dem ensam eller att de tillsammans 
mördat JO. Åtalet ogillades därför.94 
 
Domen överklagades inte.  
 

4.3.3 Kommentar 

Viktigast att komma ihåg då man hanterar denna dom är att det gått åtta år 
mellan tidpunkten för mordet och genombrottet som kom år 2006 då de 
båda tilltalade blev misstänkta. Dessa år har sannolikt gjort minnet vagare 
hos både tilltalade och vittnen. Målet var således troligtvis mycket 
svårbedömt och komplicerat för domstolen. 
 
Jag har reagerat över att det både i domskäl och i vittnesuppgifter läggs stor 
tyngd på att reda ut vart cyklarna stod vid tillfället för JO:s död samt hur det 
gick till då dessa stals. Dock kommer TR inte fram till något som ger stöd 
för någon version när det gäller dessa uppgifter. Då cykeln med cykelkärra 
stals påstår NEA att han var med, medan FW påstår att han var ensam. Här 
framkommer vittnesuppgifter som stödjer FW:s påstående om att han var 
ensam vid stölden, då vittnen sett en person gå förbi utanför huset varifrån 
cykeln stals. När det gäller cykelns placering då JO mördades stöds NEA:s 
utsaga som menar att cykeln stod vid tomten mittemot Bokvägen 15 där JO 
senare påträffades död. Bådas utsagor får därför stöd av olika vittnen, vilket 
troligtvis tyder på att båda ljuger. Det redovisas också i domen för många 
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vittnesuppgifter som inte sett FW röra sig i kvarteren vid tidpunkten för 
mordet på det sett han själv menar att han gjort. Inget vittne har alltså sett 
honom. Detta torde tala för att han inte talar sanning om vart han befunnit 
sig. TR avfärdar dock dessa vittnesuppgifter genom att framhålla att det är 
svårt för vittnen att veta vad de inte sett till skillnad från vad de faktiskt sett. 
Att de inte tror att de sett honom talar enligt TR inte för att han inte varit 
där. De menar att det inte är ofta man lägger märke till varje person som tar 
en alldaglig promenad runt kvarteret. I detta fall kan jag känna att TR gör 
det lite enkelt för sig. En alldaglig promenad kanske de har rätt i att man inte 
registrerar, men jag tror knappast att FW vid tillfället betedde sig eller såg ut 
som om han endast tog en alldaglig promenad. Han var ute efter en cykel att 
stjäla och då tror jag att den som sett honom faktiskt borde lagt detta på 
minnet. Den slutsats som TR drar av att ingen av vittnena såg FW (samt att 
en lampa med rörelsedetektor inte heller känt av någon rörelse) anser jag 
diskutabel. Det skulle möjligtvis utgöra ett rimligt tvivel så att det kanske 
inte skulle gå att döma just på den grunden, men TR drar i domen många 
gånger liknande slutsatser.  
 
Det som jag tycker saknas i domen är domstolens uppställande av egna 
alternativa hypoteser. De menar att det finns tre alternativ att ta ställning till, 
åklagarens, FW:s och NEA:s. Jag menar dock att de borde ha satt upp egna 
alternativ. Åklagaren menar att JO mördades vid Bokvägen 18 och sedan 
flyttades till Bokvägen 15. Detta är dock enligt TR inte möjligt då det inte 
fanns något blodspår längs vägen och hennes skador vad av de slag att de 
skulle ha kommit mycket blod från hennes huvud. Dock tar TR aldrig upp 
alternativet att hon blivit buren till Bokvägen 15 med huvudet uppåt eller 
blivit körd på cykelkärran. NEA påstår att de körde henne från 
garageuppfarten till gräsmattan just i cykelkärran, så varför kan hon inte 
blivit körd från andra sidan vägen på samma sätt? Och även om hon blivit 
mördad på Bokvägen 15, på garageuppfarten, så kan de väl trots detta ha 
mördat henne tillsammans och i samråd? TR har kanske inte utrett detta i 
tillräcklig mån. Den skyldighet som domstolarna har att utreda alternativa 
hypoteser är främst för att utreda en tilltalads oskuld. Men i detta fall är ju 
den enas oskuld den andras ansvar. Därför borde de ha utrett alternativ som 
visserligen skulle varit för den enas nackdel, men därmed också för att hela 
kunna fria den andra. Det måste det här påpekas att om någon av dem hade 
varit helt oskyldig så hade troligtvis deras berättelser stötts av teknisk 
bevisning och vittnesuppgifter. Sannolikt är både FW:s och NEA:s 
berättelser osanna och ska därför inte kunna läggas till grund för en fällande 
dom emot den andra. Men åklagarens mordplats och avsaknaden av 
blodspår därifrån till fyndplatsen borde inte automatiskt medföra att denna 
utesluts såsom helt orimlig.  
 
Som jag nämnde i början är detta en mycket svårbedömd situation. Jag vet 
inte om domstolen kunde ha gjort på något annat sätt, men genom att läsa 
domen så får jag känslan av att den inte är riktigt grundlig i sin utredning. 
Jag skulle gärna sett att målet gått till HovR för att se hur de hade hanterat 
denna mycket komplicerade situation.   
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4.4 Örkelljungamordet95 

4.4.1 Bakgrund 

Ostridigt i målet är följande: på kvällen den 5 juni 2007 träffades TE och 
bröderna DK och RK på torget i Örkelljunga för att dricka öl. Vid 21-tiden 
dök även LL upp och tog bl.a. ut 200 kr från bankomaten. Därifrån begav 
sig alla fyra hem till LL där de drack öl, lyssnade på musik och pratade. Vid 
midnatt lämnade DK lägenheten och gick hem till sin mamma YK för att 
sova. Knappt två timmar senare begav sig även RK och TE från lägenheten, 
då väldigt berusade, och träffade på COOP:s parkering fyra tonårskillar. För 
en av dessa killar berättade TE att RK knivhuggit en man och pekade i 
riktning mot LL:s hus. RK hade vid denna tidpunkt somnat vid entrén till 
COOP. Enligt polisens händelserapport inkom samtal till polisen kl 01.37, 
01.52, 01.55 och 02.08, från personer som talade om en det skett en 
knivskärning i ett hus. De personer som ringde var samma killar som TE 
träffat på torget och för vilka han talat att RK knivskurit LL.  
 Då LL inte kom till sitt arbete på måndagen den 7 juni kontaktade 
LL:s arbetsgivare dennes granne som fann LL död i en fåtölj i 
vardagsrummet. TE misstänktes till en början för mord alternativt 
skyddande av brottsling, men förundersökningen emot honom lades ner i 
augusti 2007. Istället var det RK som åtalades för mord.96 
 
RK uppgav i TR att då de var hos LL och drack öl, lyssnade på musik och 
pratade var stämningen till en början god. Efter ett tag började dock TE och 
LL tjafsa om en skuld som TE hade till LL. TE var både aggressiv och 
hotfull mot LL och det utdelades örfilar mellan de båda. DK lämnade därför 
bostaden eftersom han inte ville bli inblandad i något bråk. Efter att DK 
lämnat bostaden lugnade LL och TE ner sig. RK ringde till DK för att be 
denne komma tillbaka, men fick inte tag på honom. Han gick då istället ut 
för att se om DK fanns kvar utanför huset. RK gick en bit på vägen från 
huset och ropade på DK. Efter 10-15 minuter gick han tillbaka in i huset. 
Där fann han LL sittandes i fåtöljen i vardagsrummet och TE sittandes i 
soffan bredvid. I handen hade TE en blodig, ca 20 cm lång jaktkniv med 
spetsen riktad mot LL. LL:s kläder var blodiga på framsidan. RK gick då 
fram till LL för att känna efter om denne hade någon puls. Då han inte 
kände någon sådan frågade han TE vad som hänt, vilket denne inte hade 
någon förklaring till, endast att det inte hade gått som planerat. TE ville inte 
att RK skulle ringa polisen vilket RK inte heller gjorde. Därefter tog de 
varsin flaska sprit och gick ifrån huset. De gick mot centrum och TE ville att 
de skulle gå till COOP:s parkering och be om cigaretter. RK var vid detta 
laget mycket berusad och somnade vid ingången till COOP. Då han vakande 
gick han och TE hem till YK för att sova. Anledningen till att RK uppgivit 
vissa oriktiga uppgifter tidigare under utredningen, var helt enkelt att han 
inte ville bli inblandad och inte ville peka ut någon såsom skyldig för 
mordet. Han ändrade sig dock när han insåg att han själv kunde bli dömd för 
                                                 
95 HovR över Skåne och Blekinges dom: B 2554-07. 
96 Helsingborgs TR:s dom: B 4213-07, sid. 3 ff. 
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mordet och såg då inte längre någon anledning att skydda TE. RK kan inte 
förklara varför han hade LL:s blod på sina kläder, det kan dock ha kommit 
från när han kände efter om denne hade puls. Han kan inte heller förklara 
varför hans eget blod fanns på LL:s byxor. Detta kan ha kommit från ett sår 
han fått tidigare under dagen.97 
 
TE uppgav inför TR att han till LL pantsatt sin TV för 800 kr. Varje gång 
LL och TE druckit tillsammans har detta komma upp, vilket ofta lett till 
tjafs, dock aldrig något slagsmål. Den aktuella kvällen kom LL aldrig ner 
till centrum utan de tre andra gick på eget bevåg hem till LL. De lyssnade 
där på musik och pratade och samtliga var salongsberusade. Under kvällens 
gång blev TE mer och mer berusad, dock inte redlös. DK gick efter ett tag 
därifrån, varför vet TE inte. Därefter fortsatta RK, TE och LL att dricka och 
prata och stämningen var god. De satt hela tiden i vardagsrummet, LL och 
TE i varsin fåtölj och RK i soffan. TE och LL diskuterade troligtvis TV-
skulden, men detta ledde inte till något denna kväll. Vid en tidpunkt tog RK 
upp en liten kniv och visade för de andra, men förklarade inte varför han 
gjorde detta. TE gick en stund efter att RK visat kniven på toaletten på 
övervåningen. Därefter gick han in i ett rum som låg bredvid badrummet för 
att titta på en renovering som LL höll på med där. Han hörde då bara 
musiken från nedervåningen och inget bråk. Efter fem minuter gick han 
tillbaka till vardagsrummet där han från dörröppning såg hur RK flyttat sig i 
soffan och satt alldeles intill LL. TE såg sedan hur RK utdelade ett slag med 
en kniv emot LL:s bröst. Därefter tilldelade RK ytterligare ett knivhugg mot 
LL:s bröst. RK verkade varken vara aggressiv eller konstig. TE lämnade då 
bostaden och började gå mot centrum. Väl där satte han sig ner och rökte en 
cigarett. Efter en stund kom även RK ner och de gick då tillsammans ut på 
COOP:s parkering för att fråga efter cigaretter. Varken RK eller TE hade då 
tagit med sig någon sprit. RK föll ihop vid entrén till COOP och slog sig. 
TE berättade då för en av tonårskillarna de träffade att RK knivhuggit en 
man och pekade mot LL:s hus. TE hjälpte därefter RK hem till hans mor 
YK där han lämnade av honom och fortsatte därifrån hem till sig. 
Anledningen till att TE lämnat andra uppgifter vid polisförhör och att han 
nekat till att ha varit hos LL den aktuella kvällen var att han inte ville ha 
med det hela att göra och att han inte varken visste ut eller in. Han ändrade 
sig dock när de gick upp för honom att bröderna K skulle lägga hela skulden 
på honom samt då han fått ett kort från sin flickvän med bibelorden 
”Sanningen skall göra er fria”. Han hade även dåligt samvete mot sin vän 
LL.98 
 

4.4.2 TR:s bedömning 

TR menade att det fanns goda grunder att anta att LL bragts om livet någon 
gång mellan 21.00, då han tog ut pengar på torget, och 01.37, då det första 
samtalet inkom till polisen angående en knivskärning i samhället. Det fanns 

                                                 
97 B 4213-07, sid. 5 ff. 
98 B 4213-07, sid. 8 ff.   
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inte heller några tecken på att någon annan förutom DK, RK och TE varit 
hemma hos LL den aktuella tiden och det var således uteslutet att det är 
någon annan än dessa som utfört gärningen. Dock var det klarlagt att DK 
lämnat huset innan de andra två och att det inte finns något som binder 
denne till mordet. Då det endast var RK som står åtalad för mordet återstod 
det att undersöka om TE:s berättelse om den aktuella kvällen var så pass 
trovärdig att den kunde läggas till grund för en fällande dom mot RK.  
 
Först konstaterade TR att samtliga tre personer som fanns i huset vid 
mordtillfället var kraftigt berusade. Därför var det svårt att bedöma deras 
utsagor såsom tillförlitliga. TE, som själv varit misstänkt för mordet och 
därför varit frihetsberövad i två månader till följd av häktningsbeslut, har 
under utredningens gång ändrat sin utsaga. Till en början erkände han inte 
ens att han varit i huset den aktuella kvällen och inte heller att han varit där 
tillsammans med bröderna K. TR ansåg dock att de förklaringar som TE 
givit till dessa förändringar och varför han till en början inte hade en 
sanningsenlig utsaga var trovärdiga och därför förtjänade att godtagas. Dock 
fortsatte TE även i TR att förneka fakta som framfördes både av vittnen och 
av teknisk bevisning. T.ex. menade han att han inte sovit hos YK trots att 
både RK, DK och YK uppgivit att han gjort detta. Dessutom menade han att 
LL aldrig kom ner till torget den aktuella kvällen trots att det finns ett 
uttagskvitto som visar att LL varit där samt att både DK och RK uppgivit 
detta. TE uppgav även att han lämnat LL:s bostad ensam, trots att vittnen 
sett TE och RK komma tillsammans och detta var dessutom en uppgift som 
stöddes av RK. Trots att YK, RK och DK:s uppgifter måste bedömas med 
viss försiktighet kunde det inte bortses ifrån att dessa faktiskt stöds av 
utredningen. Till följd därav kunde TE:s utsaga inte anses vara så pass 
tillförlitlig att den kunde läggas tillgrund för en fällande dom emot RK.99 
 
En omständighet som däremot var ytterst besvärande för RK var att han har 
LL:s blod på sina kläder samt att hans eget blod återfunnits på LL:s byxor. 
Detta visade ju att RK haft närkontakt med LL efter det att denne blivit 
knivskuren. TR ansåg dock att de förklaringar som RK lämnat till hur dessa 
uppkommit dock inte var så osannolika att de kan lämnas utan hänseende. 
Inte heller den omständighet att TE berättat för killarna på torget vad RK 
gjort kan läggas till grund för fällande dom, då det inte kan uteslutas att TE 
sagt detta i syfte att skylla ifrån sig. TR påpekade dessutom att det inte 
framkommit något motiv till varför RK skulle vilja mörda LL. Sammantaget 
ledde dessa omständigheter till att det inte kan anses vara ställt utom rimligt 
tvivel att RK berövat LL livet och åtalet emot honom kunde således inte 
bifallas.100 
 

4.4.3 HovR:s bedömning 

Åklagaren överklagade till HovR:n och yrkade att åtalet skulle bifallas. RK 

                                                 
99 B 4213-07, sid. 22 ff. 
100 B 2554-07, sid 25 ff. 
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bestred ändringen. HovR uttalade att de tagit del av samma utredning som 
TR. Hovrätten tog också del av viss ny bevisning som där åberopats. Den 
prövning som HovR gjorde av bevisningen ledde dock till att hovrätten 
anslöt sig till TR:s bedömning. Den överklagade domen fastställdes därför 
utan några ändringar.101  
 

4.4.4 Kommentar 

Den första frågan som det skulle vara bra att få svar på för att få klarhet i 
vad som hänt är varför förundersökningen mot TE lades ner. Hans utsaga 
emotsägs i stora delar av både vittnesuppgifter och teknisk bevisning. Han 
förnekar att han sov hos YK trots att DK, RK och YK menar att han gjort 
detta. Visserligen är de alla i samma familj och vill troligtvis skydda RK, 
men vilken betydelse hade det haft om han inte sovit där? De har m.a.o. 
ingen anledning att ljuga om en sådan detalj, RK hade inte framstått som 
mer skyldig om TE sovit hemma den natten. TE förnekar dessutom att LL 
varit nere på torget och mött upp dem, trots att DK:s och RK:s uppgifter och 
ett uttagskvitto faktiskt visar att han varit där. Jag tycker att mycket pekar på 
att TE i lika hög grad kan vara den skyldige, därför är det mycket märkligt 
att förundersökningen lagts ner. Å andra sidan kanske det i denna kommit 
fram något som helt friar TE från misstankarna. Är detta fallet är det dock 
mycket märkligt att RK inte blir fälld, eftersom detta skulle vara ett tydligt 
exempel på s.k. eliminationsbevisning. Är det inte TE så måste det med 
största sannolikhet vara RK. Det rimliga tvivlet borde inte längre finnas. 
Troligtvis finns inte sådan eliminationsbevisning i förundersökningen.  
 
Besvärande för RK är trots allt många andra omständigheter. Han hade 
offrets blod på sina kläder och offret hade RK:s blod på sina. Visserligen 
hade han en bra förklaring till detta, men är den förklaringen verkligen 
tillräcklig? TR tyckte uppenbarligen detta, själv ställer jag mig dock 
tveksam. Jag är också skeptisk till hur domstolen uttrycker sig när det inte 
finns något motiv för RK att mörda LL. Han har tidigare blivit dömd för 
misshandel med kniv. Detta talar kanske för att han faktiskt hade en kniv 
med sig den aktuella kvällen. Förvisso ska domstolen inte väga in att han 
tidigare blivit fälld, men det gör ju att TE:s utsaga om att han visat en kniv 
inte förefaller helt osannolik. Det visar också att han inte alltid drar sig för 
att använda våld, med motiv eller utan. Dessutom vittnar samtliga 
inblandande om en stor mängd alkohol, vilket också medför att ett motiv 
inte alltid behövs för att utöva våld mot någon. Dock är det jag ställer mig 
mest frågande till ändå den nedlagda förundersökningen. Jag tror att 
chansen att få reda på vem som mördade LL hade varit större om även TE 
stått åtalad för mord och om en domstol fått utreda hans oskuld. 
 

                                                 
101 B 2554-07, sid. 3. 
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4.5 Slutkommentar 

Gemensamt för samtliga fall som presenterats är att domstolarna sannolikt 
vet att det är någon av de som står tilltalade som begått brotten. De har 
erkänt sin närvaro då morden begåtts, även om detta i sig inte med 
nödvändighet betyder att närvaron faktiskt är sanningsenlig. De hävdar 
samtidigt att de är oskyldiga och att den andre närvarande är skyldig. 
Domstolarna vet då inte vem av de två, eller fyra, tilltalade de har framför 
sig som faktiskt är skyldig eller om de tillsammans är skyldiga. Den stora 
frågan är då: vad mer hade behövts för en fällande dom? Genomgående i 
alla fyra fallen fattas både direkta iakttagelser från vittnen samt teknisk 
bevisning. I Lindome-fallet hade stekpannans skaft kunnat visa vem som 
hållit i denna och i Höganäs-fallet hade det DNA eller fingeravtryck på 
påken på vilken JO:s blod fanns kunnat spela en helt avgörande roll.  
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5 Vilka förändringar är möjliga? 

Lindome-fallet väckte, som tidigare nämnts, stor frustration och upprördhet 
både hos allmänheten och hos lagstiftaren. Det skapades en så pass stor 
frustration att en utredning tillsattes, vars resultat presenterades i DS 
1993:15 ”Efter Lindome”. Det fanns ett stort behov av att lösa detta problem 
att inte få någon fälld när ett mord begåtts trots att det stått klart vilka som 
varit närvarande på brottsplatsen. Även senare, i en proposition från 
2000/2001 diskuterades återigen problematiken och vilka lösningar eller 
förändringar som skulle kunna vara aktuella.  
 

5.1 Sänkt beviskrav 

Från vissa håll har förslag kommit att beviskravet kanske måste sänkas så 
att båda kan dömas i Lindome-fall.102 Detta är dock en tanke som avfärdats i 
såväl i DS 1993:15 som i SOU 1996:185. Därmed togs förslaget aldrig upp i 
propositionen. Det starkaste argumentet mot sänkt beviskrav är 
rättssäkerhetsargumentet, men även dess förhållande till det vi kallar för 
rättstrygghet. Utredarna menar att det bara är på kort sikt som 
brottsbekämpningen kan förbättras om kravet på full bevisning och därmed 
krav på rättssäkerhet sänks. På lång sikt innebär detta endast förlorad 
legitimitet för rättsväsendet och kan därmed påverka dess effektivitet 
negativt.103 Dessutom måste en regel, särskilt en straffrättslig, för att vara 
kompatibel med rättssäkerheten alltid vara generell. Det går därför inte att 
införa regler för särskilda fall där det inte bortom rimligt tvivel går att 
fastställa vem den skyldige är. Ifall beviskravet skulle komma att sänkas 
innebär detta att beviskravet måste sänkas för samtliga fall, vilket skulle 
leda till många felaktiga domar som baseras på mycket lösa grunder. Det är 
en vedertagen princip att endast den som bortom rimligt tvivel anses som 
skyldig ska dömas till ansvar för brott. För att denna princip ska kunna 
upprätthållas innebär det att det kommer att finnas fall där bevisen mot den 
eller de tilltalade inte kommer att räcka till. I båda utredningarna slås det 
därmed fast att fall som dessa, frikännande domar, är det pris som man 
måste betala för en rättsstat såsom vi känner den. 104 
 

                                                 
102 SOU 1996:185, sid 340 f. 
103 SOU 1996:185, sid. 340. 
104 DS 1993:15, sid. 47 f. Jmf SOU 1996:185, sid. 341. 

 47



5.2 Utvidgat medhjälpsansvar 

5.2.1 BrB:s regler om ansvar för medverkan 

Ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall ådömas inte 
bara den som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd 
eller dåd.  
 Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått 
annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till 
det.105 
 
Huvudregeln är att alla medverkande ska straffas då de samverkat vid ett 
brott. Varje medverkande är därmed också självständigt ansvarig, vilket 
innebär att varje medverkande kan straffas oberoende av om någon annan 
medverkande också kan straffas. Gärningsman, anstiftare och medhjälpare 
räknas alla som medverkande.106 Gärningsman i strikt mening är den som 
utfört gärningen och därför uppfyller brottsrekvisiten. Anstiftaren å andra 
sidan är den som förmått en annan till utförandet av ett brott och 
medhjälpare är den som med råd eller dåd främjat en brottslig gärning. 
Medverkansbestämmelserna kompletterar således brottsbeskrivningarna då 
dessa ofta tar sikte på endast en ensam gärningsman. Ansvar ska därför inte 
ådömas endast den som fysiskt begått den brottsliga gärningen utan även 
den eller de som främjat denna gärning med råd eller dåd, t.ex. psykisk 
påtryckning eller uppmuntran.107 Den medverkandes insats behöver inte ha 
varit avgörande för om brottet kommit till stånd eller ej. Brotten kan likväl 
ha kommit till stånd utan den inblandades medhjälp, denne ska ändå dömas 
till ansvar för medhjälp.108 När det gäller det subjektiva rekvisitet ska varje 
medverkande bedömas efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger 
denne till last. Detta innebär således att om en person skjutsat en 
gärningsman till eller från en brottsplats så krävs det vetskap om, och 
därmed ett uppsåt till, vad som skulle komma att ske eller har skett på 
platsen.109  
 

5.2.2 Utvidgat ansvar för medverkan 

Enligt svensk rätt bedöms inte assistans som kommer till gärningsmannens 
hjälp efter att brottet utförts som medverkan eller medhjälp. Ansvar för 
medverkan kan endast uppkomma under förutsättning att det innan brottet 
begås bestäms att medhjälparen ska assistera gärningsmannen efter brottet, 
t.ex. skjutsa gärningsmannen från platsen, bortforslande av kroppen från 
brottsplatsen, o.s.v. Istället är det brotten skyddande av brottsling och 
främjande av flykt som i dessa fall bli aktuellt. Detta ifrågasätts dock i 

                                                 
105 BrB 23:4. 
106 Holmqvist, m.fl. sid. 23:49. 
107 Holmqvist, m.fl. sid. 23:49 ff. 
108 Holmqvist, m.fl. sid. 23:52 f. 
109 Holmqvist, m.fl. sid. 23:57. 
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utredningen från år 1993. Sådana situationer som i Lindome där LL 
skjutsade PL från brottsplatsen trots att denne visste att ett mord hade 
begåtts där borde kunna anses vara ett främjande av brottet. 
Gärningsmannen blir trots allt hjälpt i sin brottsplan och i genomförandet av 
denna.110 Detta torde dessutom gälla i situationer som i fallet med mordet på 
krögaren i Solna där i vart fall tre av de fyra tilltalade flyttade kroppen efter 
mordet. Detta skulle medföra att den som kört en mördare från brottsplatsen, 
väl medveten om vad denna gjort, ska kunna dömas för medhjälp till mord. 
Om inte annat skulle detta, enligt utredaren, få till resultat att allmänhetens 
uppfattning om hur domstolarna bör döma och hur domstolarna faktiskt 
dömer ha en bättre överensstämmelse. Detta skulle inte heller innebära 
någon stor utvidgning i förhållande till de regler om medverkan som redan 
finns. Dessutom underströks vikten av att även i dessa fall kräva full 
bevisning för fällande dom för medhjälp till mord. I Lindomefallet skulle 
dock LL kunna fällas för medhjälp till mord, det för honom lindrigaste 
alternativet, om det stod bortom rimligt tvivel att han kört bilen med PL från 
platsen med vetskap om mordet. Avgörande för om personen ska dömas för 
medhjälp eller för skyddande av brottsling ska ligga i om huvudbrottet 
främjas så till den grad att brottet kan genomföras och avslutas utan att 
gärningsmannen blir gripen eller stoppad på annat sätt i direkt anslutning till 
brottet.111 Utredningens förslag blev därmed att till BrB 23:4 skulle fogas 
följande mening: 
 
Som medhjälp anses också att hjälpa den som har förövat ett brott att ta sig 
från brottsplatsen, liksom att på annat sätt, i omedelbar anslutning till 
brottet, underlätta för honom att slutföra sin brottsplan.112   
 
För detta fick dock utredningen inte något gehör i den närmast efterföljande 
offentliga utredningen från år 1996 och därmed även propositionen från år 
2001. Här framfördes det att en sådan reglering, med ett utökat 
medverkansvar, knappast skulle leda till något annat resultat än det som 
redan kunde uppnås med bestämmelsen om skyddande av brottsling i 17 
kap. 11 § BrB. Även om rubriceringen skulle förändras, menade regeringen 
att det inte är rimligt att tänka sig att den som efter ett mord blir uppmanad 
att köra mördaren från brottsplatsen ska kunna dömas till ett straff som 
ligger i närheten av straffet för själva mordet. En sådan gärning ska istället 
föranleda ett straff i jämförelse med straffet för t.ex. skyddande av 
brottsling. Detta skulle således medföra att det uppstår en betydande 
avvikelse mellan brottets rubricering, medhjälp till mord som är ett 
synnerligen allvarligt brott, och det straff som skulle följa av brottet. 
Dessutom skulle begreppet främja i medverkansbestämmelsen komma att 
behöva förändras för att anpassas till ett införande av ett efterföljande 
främjande i bestämmelsen. Mot denna bakgrund gjorde regeringen 
bedömningen att det inte ansågs finnas tillräckligt starka skäl för att utvidga 
medverkansansvaret till att även omfatta efterföljande medhjälp.113 

                                                 
110 DS 1993:15, sid. 56 f.  
111 DS 1993:15, sid. 57 f. 
112 DS 1993:15, sid. 59. 
113 Prop. 2000/2001:85, sid. 30. 
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5.3 Medgärningsmannaskap 

När det gäller medverkansansvar och medgärningsmannaskap kan detta 
sägas vara två sidor av samma mynt. Ett utvidgat ansvar för medhjälparen 
som har diskuterats var mer en teoretiskt möjlig väg att gå, nämligen genom 
förändring av lagstiftningen på området. Ett utvidgat 
medgärningsmannaskap kan istället sägas vara en praktisk lösning som över 
huvud taget inte finns upptagen i lagtexten men som flitigt används av 
åklagare då det inte finns en ensam gärningsman att åtala för ett brott.  
 

5.3.1 Allmänt om medgärningsmannaskap 

Den eventuella förändring av lagtexten gällande ansvar för medverkan som 
luftades på ovan angivna sätt vann som synes inte någon större framgång. 
Istället är det många gånger medgärningsmannaskap som används vid fleras 
delaktighet i brott. Då flera personer tillsammans begår ett brott kan dessa 
nämligen dömas i medgärningsmannaskap. De anses då ha handlat 
tillsammans och i samförstånd eller gemensamt och i samråd. Denna 
konstruktion finns inte angiven i lagtexten, men används då det inte finns en 
person som ensam uppfyller kriterierna för att vara gärningsman, utan då 
flera personer tillsammans hjälpts åt att begå brottet. Detta kan illustreras 
med att brottsbeskrivningen byts ut från ”den som…” till ”de som 
tillsammans…”. Det behöver inte heller styrkas vem av de inblandade 
medgärningsmännen som orsakat vilken skada, eller vid mord, vem som 
utdelade det dödande slaget, skottet eller knivhugget. Istället görs 
kausalitetsbedömningen vid dessa situationer utifrån det gemensamma 
handlandet.114 För att domstolen ska kunna döma en person som 
medgärningsman, måste åklagaren styrka att denne på något sätt deltagit i 
den brottsliga gärningen eller främjat den med råd eller dåd. Kan detta inte 
ske måste domstolen välja det, för varje tilltalad medgärningsman, mest 
gynnsamma alternativet. En friande dom kan då bli resultatet om det inte 
kan bevisas huruvida en tilltalad deltagit i en brottslig gärning eller om 
denne förhållit sig helt passiv och inte deltagit alls.115 
 
Även denna konstruktion har dock fått kritik från olika håll såsom stridande 
mot rättssäkerheten. Genom att göra medgärningsmannaskapet vidare menar 
Suzanne Wennberg116  att det inte överensstämmer med 
rättssäkerhetsprinciperna. Detta problem uppstår när åklagaren inte kan 
bevisa vem som gjort vad eller om alla verkligen varit delaktiga men ändå 
åtalar de som varit på plats såsom medgärningsmän.117 Wennberg menar att 
även domstolarna använder sig av möjligheten att döma i 

                                                 
114 Leijonhufvud, m.fl. sid. 129. 
115 Leijonhufvud, m.fl. sid. 131. 
116 Professor i straffrätt vid Stockholms universitet. 
117 Wennberg, sid 592 ff. 
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medgärningsmannaskap när de anser sig veta vem som begått ett brott utan 
att detta kan styrkas bortom rimligt tvivel. Det riktigt stora problemet för 
rättssäkerheten uppstår därför då man lämnar individnivån och istället 
använder sig av en kollektiv nivå då det gäller att fastställa ansvar för brott. 
Istället för att fastställa om var och en av de tilltalade verkligen är skyldiga 
till det brott som begåtts anser domstolarna att de vet att de tilltalade 
tillsammans gjort det. De strävar då inte heller efter att ta reda på vem som 
gjort vad, vilket Wennberg menar är en förutsättning för att någon ska sägas 
vara delaktig.118 Att åklagaren väljer att åtala på detta sätt kan, enligt 
Christoffer Wong,119 i förlängningen även få en motsatt effekt till vad som 
egentligen anses önskvärt. Om strävan är att få den skyldiga dömd för 
brottet som denne begått kan det bli svårt att få den enskilde dömd om 
gärningsbeskrivningen är formulerad på gruppnivå istället för på 
individnivå. Rätten är då alltså förhindrad att ta ställning till om en av de 
tilltalade på egen hand gjort sig skyldig till brott. Han menar därmed att 
åklagaren inte alltid gör det enklare för sig själv genom att använda 
uttrycket gemensamt och i samförstånd.120 
 

5.3.2 Rättsfall – medgärningsmannaskap 

Wennberg hävdar dock att lösningen med medgärningsmannaskap inte kan 
användas i situationer som i Lindome där det inte kan styrkas vem som gjort 
vad eller om en av de inblandade inte gjort någonting alls.121 Visserligen har 
hon rätt på så sätt att ingen har blivit dömd i de mål som ovan presenterats, 
men det är ingen självklarhet att de inte kan åtals som medgärningsmän. 
Ulla Jacobsson lämnade trots allt in en resningsansökan där hon menade att 
LL borde blivit åtalad såsom medgärningsman tillsammans med PL. Även i 
krögarmordet i Solna och mordet på JO i Höganäs åtalades de tilltalade för 
att gemensamt och i samråd respektive tillsammans och i samförstånd ha 
utfört morden. Med andra ord kan medgärningsmannaskapet vara en 
framkomlig väg för åklagaren. Nedan följer två fall där de tilltalade åtalats 
för att gemensamt och i samförstånd dödat sina offer, trots att det inte gått 
att styrka vem som gjort vad och i vilken utsträckning de faktiskt deltagit. 
 

5.3.2.1 Morden på Hallandsåsen122 
Åklagaren yrkade ansvar enligt följande (av mig nedkortade) 
gärningsbeskrivning: 
 
EJ och RHL har någon gång under tiden 17-18 januari 2004 […]  
gemensamt och i samförstånd uppsåtligen berövar EK och LJ livet. 
 EJ och RHL har på natten den 17 januari 2004 tillsammans med LJ 
och EK i den personbil som EK förfogade över åkt in och stannat på en liten 
                                                 
118 Wennberg, sid. 592 ff. 
119 Biträdande universitetslektor i straffrätt vid Lunds universitet. 
120 Wong, sid 924 ff. 
121 Wennberg, sid. 592 ff. 
122 HovR över Skåne och Blekinge:s dom: B 1381-04. 
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stig mellan motorvägen E 6 och den väg som löper parallellt med och väster 
om motorvägen på Hallandsåsen. EJ och RHL har där misshandlat EK och 
LJ.  
 EJ och RHL har därefter kört från platsen i bilen och lämnat EK och 
LJ i de medvetslösa tillstånden liggande på marken utan vare sig ytterkläder 
eller skor. […] EK och LJ har saknat egen aktiv handlingsförmåga och 
därför inte med egen kraft kunnat ta sig ur den uppenbart livshotande 
situationen. 
 EK och LJ har avlidit till följd av de tillfogade skadorna i hjärnorna i 
kombination med allmän nedkylning och de har påträffats döda på platsen 
på eftermiddagen den 18 januari 2004.123 
 
RHL erkände att han varit på platsen och att de båda killarna där bestämt sig 
för att ta EK:s bil. De bestämde att de skulle slänga ut flickorna och åka 
därifrån. RHL menade att det var han som dragit ut LJ ur bilen, slagit henne 
i ansiktet samt att sparkat till henne då de skulle åka därifrån med bilen, men 
att han inte rört EK. Istället menade han att det var EJ som tagit hand om 
henne.124 
 
EJ menade dock att han över huvud taget inte varit på platsen. Han antydde 
istället att RHL:s bror MHL varit den som tillsammans med RHL 
misshandlat flickorna.125   
 
Efter att killarna tagit bilen och kört från platsen krockade de denna mot en 
stolpe och körde därför av vägen. Den tekniska utredningen visade att blod 
från EJ fanns i den krockade bilen samt att han hade skador som sannolikt 
uppstått vid tiden för bilolyckan. Därefter återfanns blodfläckar på hans 
jacka som kom från EJ och RHL. Utredningen visade också att MHL den 
aktuella natten varit på ett hotell i Helsingborg.126 
 
TR tog fasta på RHL:s utsaga och lade denna till grund för 
händelseförloppet. De menade att hans utsaga var detaljrik, konsekvent och 
att han gjort ett trovärdigt intryck. Han gav även uppgifter som inte var till 
hans egen fördel, då han erkänt att han misshandlat LJ. Dessutom stöddes 
RHL:s uppgifter av annan bevisning, såsom tidpunkten för vissa 
telefonsamtal, de döda flickornas placering samt hjulspåren efter bilen. 
Sammantaget fann TR att RHL:s uppgifter tillsammans med övrig teknisk 
bevisning att det var utrett att RHL och EJ gemensamt och i samförstånd 
uppsåtligen berövat de både flickorna livet.127 
 
HovR fastställde TR:s dom. De menade dock att de skador som fanns på 
LJ:s kropp inte överensstämde med vad RHL uppgivit och att hans våld mot 
henne måste varit mycket grövre än vad han själv velat tillstå. Därmed lade 
de inte hans utsaga till grund för domen. Istället gjorde de bedömningen mot 

                                                 
123 Helsingborgs TR:s dom: B 269-04, sid. 11 ff. 
124 B 269-04, sid. 23 f. 
125 B 269-04, sid. 22 f. 
126 B 269-04, sid. 49. 
127 B 269-04, sid. 48 ff. 
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bakgrund av fynd som funnits på brottsplatsen samt den rättsmedicinska 
utredningen. I och med att de båda flickorna haft mycket lika skador tydde 
detta enligt HovR även på att RHL och EJ samrått beträffande det våld som 
kom att utövas. Dessutom måste de båda flickorna ha angripits i princip 
samtidigt vilket tyder på att både RHL och EJ har utövat våld. De måste 
också varit fullt medvetna om att flickorna, i sin utsatta och medvetslösa 
situation, skulle komma att avlida och därför var gärningarna även enligt 
HovR att bedöma som mord. 
 

5.3.2.2 Kungsgatanfallet128 
Åklagaren yrkade ansvar enligt följande gärningsbeskrivning: 
 
”JLL, SA och JR har den 5 maj 2005 på Kungsgatan i Stockholm 
tillsammans och i samförstånd uppsåtligen berövat MG livet genom att de, 
sedan de sprungit efter honom och knuffat eller fällt honom så att han fallit 
in i en husvägg, slagit i huvudet och ramlat omkull och därefter blivit 
liggande, tilldelat honom slag och sparkar mot kroppen och huvudet. 
Genom sparkarna mot huvudet har MG åsamkats bl.a. en massiv blödning i 
de mjuka hjärnhinnornas maskrum med åtföljande hjärnsvullnad och total 
hjärninfarkt med följd att han avlidit.”129 
 
Alternativt yrkades ansvar för grov misshandel och vållande till annans död. 
 
Av de tre tilltalade var det endast JLL som erkände att han utdelat en spark 
mot den liggande MG. Han förnekade dock både mord och alternativet grov 
misshandel och vållande till annans död. Både SA och JR förnekade att de 
sparkat MG.130 
 
TR fann att det var klarlagt att JLL deltagit i misshandeln då han själv 
medgivit detta. Klarlagt var även att SA varit på platsen för misshandeln, 
samt att JR varit framme på platsen för misshandeln. I fallet fanns ingen 
teknisk bevisning som band någon av de tre tilltalade till brottet utan 
utredningen stöddes istället av vittnesuppgifter. JR:s medverkan ställde sig 
TR sedan tveksam till. Han hade själv uppgivit att han från början stått på 
andra sidan gatan från misshandeln, gått över för att se om det var JLL som 
låg på marken och sedan gått tillbaka efter att ha konstaterat att det inte var 
han. TR menade att ingen av vittnena heller pekat ut JR såsom delaktig i 
misshandeln. Att JR själv vid ett tillfälle berättat för sina kamrater att han 
sparkat och hoppat på MG:s huvud var för TR inte någon som kunde läggas 
till grund för en fällande dom emot honom. Inte heller när det gällde SA:s 
medverkan ansåg TR att bevisningen var tillräcklig. Att han lämnat oriktiga 
uppgifter till polisen utgjorde inte en sådan omständighet att det därmed 
kunde styrkas att han deltagit i misshandeln. Även ett utpekande av SA av 
ett vittne ansåg TR var så pass behäftat med brister att det inte kunde sägas 

                                                 
128 Svea HovR:s dom: B 6470-05. 
129 Stockholms TR:s dom: B 12112-05, domsbilaga 1. Ändrad i HovR så att MG avlidit till 
följd av misshandeln istället för av sparkarna mot huvudet. 
130 B 12112-05, sid. 10 f. 
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utgöra bevisning emot denne. SA friades därför för mordet och misshandeln 
av MG. När det till sist gällde JLL fann TR att det inte var bevisat att han 
utdelat någon spark mot huvudet. Enligt uppgift från MG:s vän, som också 
befann sig vid MG då denne blev sparkad, utdelade JLL sparkar mot MG:s 
huvud. Denna uppgift ansåg TR dock att de inte kunde lägga till grund för 
bedömningen, trots vännens mycket trovärdiga intryck. De menade att det 
fanns utrymme för att han misstagit sig. JLL dömdes därmed till grov 
misshandel för de sparkar han utdelat mot MG:s kropp då denne låg ner. TR 
fann även att det inte kunde anses uteslutet att MG fått sina dödande skador 
redan vid fallet och han, rent teoretiskt, skulle kunna ha slagit i huvudet om 
detta träffat ett utskjutande föremål i den port där han föll och 
misshandlades.131 
 
HovR gjorde en helt annan bedömning än TR. De uteslöt helt att MG avlidit 
på något annat sätt än av misshandeln. De ansåg vidare att det var utrett att 
JR slöt upp i den jakt som var efter MG, tillsammans med SA och JLL. Att 
JLL deltagit i misshandeln var enligt HovR både omvittnat och erkänt. 
Omvittnat var även att misshandeln gått mycket fort och att det var ca tre-
fyra personer som sparkat på MG. HovR menade att ingen annan än de som 
jagat MG och därför funnits platsen för misshandeln hade något utrymme 
varken i tid eller rum för att ge sig på MG. Detta innebar således att de tre 
som bevisats vara på platsen, JLL, JR och SA, också måste vara de som 
misshandlat honom. Det ansågs därför vara utrett att de deltagit i 
misshandeln av MG, men inte att de haft uppsåt till hans död. De dömdes 
därför för grov misshandel och vållande till annans död.132  
 

5.3.2.3 Kommentar  
I båda dessa fall har en av de tilltalade erkänt sin egen inblandning. Kanske 
hade utgången blivit annorlunda om de inte gjort det. När det gäller fallet på 
Hallandsåsen tror jag att främst två omständigheter ledde till att de kunde 
fällas. För det första erkände RHL sin egen inblandning, men pekade 
därmed även ut ED som medbrottslingen. Då han troligtvis talade sanning, i 
vart fall lite grann, stöddes han uppgifter även av annan bevisning och TR 
kunde därmed lägga hans utsaga till grund för åtalet. För det andra var det 
två offer. Det hade varit svårt för en av killarna att mörda båda tjejerna. 
Trots allt fanns ingen teknisk bevisning som band EJ till mordet. Att EJ 
hade EK:s blod på sina byxor är visserligen en mycket besvärande 
omständighet för EJ, men då ska man hålla i minnet att även i Höganäs-
målet och Örkelljunga-målet fanns det blod på de tilltalades kläder. Detta 
innebär att blodfläckarna troligtvis inte i sig hade kunnat binda EJ till 
mordet, utan bara till mordplatsen. Och vad hade då hänt om RHL istället 
för att erkänna lagt hela skulden på EJ? 
 
I det andra fallet fanns inte någon teknisk bevisning utan endast 
vittnesuppgifter, främst från berusade människor som var på väg hem från 
krogen, d.v.s. enligt rätten inte så tillförlitliga. Av dessa vittnen kunde ingen 
                                                 
131 B 12115-05, sid. 13 ff. 
132 B 6470-05, sid. 17 ff. 
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av dem peka ut någon av de tilltalade som den som utdelade någon spark 
mot MG. Detta för att det hela måste ha gått otroligt fort. Vad HovR tog 
fasta på var dock att någon faktiskt hade sparkat MG till döds och det kunde 
inte ha varit någon annan än just de tilltalade och då en av dem erkänt en 
spark måste någon annan ha utdelat resten av sparkarna. Även här kan då 
frågan uppkomma hur domstolen hanterat situationen om något erkännande 
inte kommit fram? Hade alla tre tilltalade då blivit frikända på samma sätt 
som i Lindome-fallen? 
 

5.4 Hur hade dessa förändringar påverkat 
fallen i kapitel 4? 

Hur hade de förändringar som tas upp i kapitlet kunnat påverka utgången för 
de fall som tas upp i kapitel 4? 
 

5.4.1 Sänkt beviskrav 

Ett sänkt beviskrav hade självklart varit behjälpligt i samtliga fall. Vem som 
helst kan bli dömd för ett mord om beviskravet sänks tillräckligt lågt. 
Frågan är då hur mycket det skulle sänkas för att en fällande dom skulle bli 
utgången i dessa fall samt vad som skulle vara rimligt. Beviskravet skulle 
kunna sänkas så att det är sannolikt att de tilltalade begått brottet. Då hade 
det kanske räckt att de varit på mordplatsen vid tiden för mordet. Detta 
skulle dock inte vara rimligt. Hellre skulle beviskravet sänkas så att det var 
styrkt att den tilltalade begått mordet, men detta skulle troligtvis inte leda till 
någon fällande dom i något av fallen. Ett sänkt beviskrav skulle således vara 
en effektiv metod för Lindome-problematiken, om man sänker det 
tillräckligt lågt, men inte en som är rimlig i förhållande till rättssäkerheten. 
 

5.4.2 Utvidgat medhjälpsansvar 

I Lindome-fallet skulle ett strängare medhjälpsansvar få till följd att LL 
hade blivit dömd för medhjälp till mord, då han körde bilen med PL från 
mordplatsen. Även i Solna-morden skulle de tre som var mest inblandande 
troligtvis blivit dömda för medhjälp till mord då de trots allt hjälpte till att 
frakta bort kroppen samt sänka den i Mälaren. I både dessa fall dömdes dock 
de tilltalade för skyddande av brottsling respektive brott mot griftefriden. I 
Örkelljunga- samt Höganäsfallen skulle det sannolikt inte innebära någon 
annan utgång för de tilltalade då det inte står klart att någon av dem hjälpte 
till att dölja spåren eller skydda den skyldige.  

5.4.3 Medgärningsmannaskap 

Att åtala de tilltalade i medgärningsmannaskap var något som åklagarna 
gjorde både i Höganäsfallet samt i Solnafallet. Eftersom ingen av de 
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tilltalade i dessa fall dömdes är detta därmed ingen förändring som skulle 
frambringa ett annat utfall. Oklart är det dock med fallen i Lindome och 
Örkelljunga. Jag tror däremot inte att det skulle förändra utgången i dessa 
fall heller, eftersom det för att bli dömd i medgärningsmannaskap krävs att 
man på något sätt varit aktiv i den brottsliga handlingen. Det är just detta 
som åklagaren inte kunnat visa att de tilltalade varit. Därför skulle troligtvis 
ett åtal i medgärningsmannaskap inte leda till fällande dom i något av dessa 
fall. Skillnaden mellan dessa fall och fallen från Hallandsåsen samt 
Kungsgatan är troligtvis att en av de tilltalade i de senare fallen erkänt sin 
inblandning. Detta hade troligtvis varit en förutsättning för att kunna få de 
tilltalade i de övriga fallen fällda i medgärningsmannaskap. 
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6 Analys 

Att det inte går att döma någon som inte bortom rimligt tvivel kan visas vara 
skyldig är för juristen helt självklart. Det är en av de viktigaste reglerna som 
lärs ut på juristlinjen, domstolen ska alltid hellre fria än fälla. I tveksamma 
fall ska det alltid vara till förmån för den tilltalade. Mindre självklart är detta 
för den som inte är juridiskt skolad. Denna diskrepans blir särskilt tydligt i 
fall som i Lindome eller i Höganäs där JO slogs ihjäl med en planka 50 
meter från sitt hem. Allmänheten blev upprörd över domarna och detta med 
all rätt, eftersom kärnan i problematiken närmast kan liknas vid en ”lucka i 
lagen”. Denna lucka kan alltså sägas vara den situation då gärningsmän kan 
komma undan straff genom att skylla på någon annan som på samma sätt 
skyller ifrån sig. Två personer kan alltså begå ett brott och undgå straff 
genom att skylla på varandra, då det inte finns vittnen eller teknisk 
bevisning. Även om det är viktigt att komma ihåg att en av de som skyller 
ifrån sig mycket väl kan vara oskyldig, så kvarstår faktum att någon av dem 
med största sannolikhet är skyldig. Domstolen blir bakbunden och kan inte 
göra något åt saken, finns det ett rimligt tvivel så måste den tilltalade 
frikännas.  
 

6.1 Varför ett så högt beviskrav? 

Rättssäkerhetskravet är en fundamental del av all demokratisk lagstiftning i 
allmänhet och av straffrätten i synnerhet. Den innebär att ingen någonsin får 
bli oskyldigt dömd och därför är den överordnad behovet av att få skyldiga 
mördare straffade. Det är också rättssäkerheten som ligger bakom kravet på 
full bevisning i samtliga fall. Beviskravet verkar dock kunna sänkas i 
praktiken för lindrigare fall även om en uppstramning av denna regel också 
verkar utformas i praxis. Man kan tycka att det kanske borde vara tvärtom, 
att det är viktigare att få en mördare dömd och straffad än en som begår 
småbrott. Men det är rättssäkerheten och inte rättstryggheten som styr. Det 
är värre och mer stigmatiserat att bli dömd för ett mord eller ett dråp än för 
snatteri eller kanske t.o.m. stöld.  
 
Bortom rimligt tvivel innebär att det absolut inte får finnas några tvivel om 
att den tilltalade faktiskt har begått brotten. Hur ska detta avgöras på 
objektiva grunder? Det måste först undersökas vad som ligger bakom ordet 
rimlig. Ett tvivel som ska kunna fria en tilltalad ska vara rimligt. Varje 
tvivel som kan uppstå ska därmed inte räcka. 
 
”Om detta skulle vara fallet skulle lagen inte utgöra något samhällskydd då 
den tillåter slumpmässiga möjligheter att avleda möjligheten att ställas 
inför rätta och dömas till ansvar för ett brott.”133 
 

                                                 
133 Lambertz, sid. 4. 
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Återigen är det balansgången mellan rättssäkerheten och rättstryggheten 
som är i fokus. Beviskravet ska ligga på den nivån att rättssäkerheten aldrig 
får ruckas och att en tilltalad inte får dömas om det inte är bevisat att han 
eller hon är den skyldige. Men det måste samtidigt verka för en effektiv 
brottsbekämpning. Ett tvivel kan få finnas, annars kommer domstolen i 
princip aldrig kunna fälla någon gärningsman till ansvar. Men det måste 
vara ett, i princip, orimligt tvivel. En omständighet som i teorin kan ha 
inträffat, men som i praktiken är så osannolikt att det därför kan bortses 
ifrån. Detta innebär att det inte får finnas något annat sätt på vilket brottet 
kan ha begåtts. Det kan inte heller ha varit någon annan gärningsman som 
ska kunna haft tillfälle att begå brottet. Finns en sådan reell möjlighet finns 
således ett rimligt tvivel. 
 
Beviskravet får i praktiken aldrig sänkas och alternativa hypoteser bör alltid 
sättas upp, oavsett brottets svårhetsgrad. Jag kan dock tycka att det vid 
mord, på samma sätt som det måste finnas en gedigen och fullständig 
bevisning för att få någon fälld, måste finnas en skyldighet för domstolen att 
undersöka de alternativa hypoteserna så att det absolut inte får finnas några 
tvivel, till skillnad från lindrigare fall eller fall utan målsägande. Detta 
eftersom det vid mord finns två intressen som båda måste tillvaratas. De 
alternativa hypoteserna bör därför göras både till den tilltalades fördel och 
till dennes nackdel. Detta bör framförallt göras i fall som dessa. Fälls den 
ena så kan ju detta innebära att den andra helt frias. Och enligt 
oskyldighetspresumtionen så ska de tilltalade vid en friande dom även frias i 
domskälen. Detta händer inte i dessa fall. Där anser jag att de, i viss mån, 
faktiskt pekas ut som skyldiga med förklaringen att bevisningen inte var 
tillräcklig för fällande dom.  
 
I fallet från Höganäs anser jag att TR borde utrett alternativa 
händelseförlopp i högre utsträckning. De hade bara tre alternativ, de 
tilltalades respektive utsagor samt åklagarens gärningsbeskrivning. De 
ställde inte upp alternativ som skulle kunna vara rimliga varken för att fria 
eller fälla någon av de tilltalade. Ingen av de tilltalade i något av fallen har 
helt och hållet friats från misstankar. Hur förhåller sig detta egentligen till 
oskyldighetspresumtionen? Antingen är de skyldiga eller så är de oskyldiga 
och detta måste också tydliggöras i domskälen. Extra olyckligt blir det dock 
i fall som i Solna där jag anser att domstolen faktiskt mycket tydligt pekade 
ut de tilltalade i domskälen såsom skyldiga, trots att de var tvungna att fria 
dem. 
 

6.2 Hur har domstolarna hanterat 
problematiken och vad hade de 
kunnat göra annorlunda? 

Det är viktigt att här först och främst poängtera att de eventuella förslag till 
möjliga tillvägagångssätt för domstolarna som jag kommer fram till på intet 
sätt är några definitiva lösningar på problemet, utan framförallt ett försök att 
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lyfta frågan och analysera vad domstolarna möjligtvis kan göra annorlunda 
eftersom situationen som den ser ut idag knappast är optimal. Även när det 
gäller diskussionen då det gäller Höganäs-målet så måste det återigen 
poängteras att detta mål var över åtta år gammalt då det togs upp i domstol 
och det därmed var ett synnerligen svårbedömt mål. 
 
Med detta sagt kan jag till en börja konstatera att jag, som jag tidigare 
berört, anser att domstolarna i vissa fall, t.ex. i just Höganäs-fallet, på sätt 
och vis gjort det enkelt för sig och endast utrett de alternativa 
händelseförlopp som presenterats för dem. Detta har inte bara fört med sig 
att ingen kunnat fällas, utan även att de tilltalade inte heller helt kunnat frias 
i domskälen.  
 
Det kan sedan konstateras att för fällande domar i samtliga fall hade det 
troligtvis krävts någon teknisk bevisning, vittnen som sett vad som hänt 
eller ett erkännande. I och med att ingen av de tilltalades historier kan sägas 
vara trovärdiga kan de inte heller läggas till grund för en fällande dom mot 
någon av de andra. Hade en utomstående sett vad som hänt hade detta 
naturligtvis fått ett mycket högt bevisvärde. Som jag nämnt ovan, under 
kommentaren till kapitel 4, hade teknisk bevisning, såsom fingeravtryck på 
mordvapnet i Lindome- och Höganäsfallet eller ett upphittat mordvapen 
över huvud taget i de övriga fallen, till en hög grad underlättat 
identifikationen av den eller de skyldiga.  
 
Den tekniska bevisningen kan väl dock sägas finnas t.ex. i Örkeljungamålet 
där den tilltalade trots allt hade offrets blod på sina kläder och, inte minst, 
hans eget blod fanns på offrets kläder! I det fallet tycker jag att domstolen 
har accepterat hans förklaring alldeles för snabbt. Det borde ha kastat en 
ganska stor skugga över hans utsaga, dessutom då TE blivit avförd från 
utredningen redan under förundersökningen så torde mycket peka på att det 
var RK som mördat offret. Har han dessutom blod på sina kläder så tycker 
jag att det ska mycket till för att acceptera hans förklaring på det sätt som 
domstolen gjorde. 
 
Anmärkningsvärt är att det i samtliga fall framstår som att samtliga 
inblandade ljuger. Den stora frågan är därför varför de ljuger. Rimligtvis 
måste det vara för att skydda sig själva och dölja sin egen inblandning i 
mordet, eftersom de i nästan alla fall pekar ut den andra såsom skyldig. 
Endast i Solna-fallet håller de tilltalade varandra bakom ryggen och verkar 
ljuga för att skydda varandra, men troligtvis också här för att mörka sin egen 
inblandning. Dock, i tre fall av fyra skyller de på varandra. Naturligt hade 
varit om ena utsagan hade fått stöd av annan bevisning, medan den andra 
utsagan inte fått något stöd över huvud taget. Om den ena är oskyldig måste 
sannolikt den andra vara skyldig. Visserligen finns möjligheten att det är en 
utomstående person som begått brottet, men sannolikheten är trots allt 
mycket liten. Och ifall en av dem är oskyldig, och det kanske t o m finns en 
annan gärningsman, så borde den oskyldigas version av vad som hänt 
stödjas av de tunna vittnesuppgifter och den bevisning som finns i målen. 
Annars pekar i princip allt på att de tilltalade begått morden tillsammans. 
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Märkligast är, i mina ögon, Örkeljunga-målet där den av de två som varit 
hos den mördade då han dog, men som inte är tilltalad, är den som har  
utsagan som mest avviker från vad som kan anses vara klarlagt i målet.  
 
Det hade också varit intressant att få en redogörelse i domskälen av hur 
domstolarna värderat de muntliga utsagorna. Det blir mycket svårt att i 
efterhand bedöma huruvida en tilltalad är trovärdig eller ej när man, som 
jag, endast kunna ta del av domarna genom att läsa dem. Förutom i ett 
domskäl tar domstolarna inte upp hur de tilltalade presenterat sin utsaga. 
Det var i Lindome-fallet som TR beskrev LL:s utsaga som trovärdig därför 
att den hade en detaljrikedom och därför förefaller vara självupplevd. LL 
hade också vidhållit väsentligen samma uppgifter från det första förhör där 
han uppgav att han var på brottsplatsen. I denna instans dömdes PL för 
mordet på EO. Detta tyder på att värderingen av de tilltalades utsagor 
åtminstone kan sägas vara en effektiv metod. Med tanke på att PL senare 
friades i HovR kan den kanske dock inte ensamt utgöra underlaget för en 
fällande dom, men i kombination med andra bevis bör den enligt mig 
användas.  
 
I Höganäs-målet var det exempelvis en lång utredning om var cyklarna stod 
placerade, men inte något om huruvida de tilltalades utsagor var trovärdiga 
eller inte. Varför inte göra utredningar om båda faktorerna? Eftersom det i 
dessa fall saknas både vittnen och teknisk bevisning, därav det sluta 
rummets problem, måste kanske domstolarna i högre utsträckning börja 
använda bevisvärdering av de tilltalades utsagor och dess trovärdighet. Vi 
har i Sverige fri bevisvärdering och även de tilltalades utsagor bör därför 
utsättas för tester, såsom detaljrikedom och om den kan anses vara 
självupplevd, för att se om de kan anses vara trovärdiga. 
 

6.3 Finns det några lösningar? 

När det gäller ett sänkt beviskrav förstår även jag orimligheten i en sådan 
lösning. Det har förfäktats i samtliga utredningar och kan därmed inte ens 
sägas vara ett sätt att lösa problematiken. Rättssäkerheten sätter stopp och 
även det sunda förnuftet sätter stopp. Jag skulle själv inte vilja bli dömd för 
ett brott på en knapphändig indiciekedja eller på annars lösa grunder, endast 
för att domstolen vill få någon fälld för ett brott som de inte vet vem som 
begått. Dessutom måste ett beviskrav alltid sänkas, för alla brott, om det ska 
sänkas för den särskilda problematiken man står inför vid fall som i 
Lindome. Så ett sänkt beviskrav kan således aldrig vara ett alternativ. 
 
När det gäller Madeleine Leijonhufvuds förslag om ett utvidgat 
medhjälpsansvar, som hon presenterade i DS 1993:15, så anser jag att det är 
en idé som avfärdades för snabbt. Jag anser nämligen att ett främjande av ett 
brott även kan förekomma efter att brottet begåtts, i varje fall att en sådan 
lösning bör ha diskuterats mer ingående. För de fall där en av två personer 
begår ett mord och den oskyldiga personen hjälper mördaren att fly så borde 
i varje fall avsikten med flykten utredas. Är det så att chauffören av rädsla 
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för att själv råka illa ut så kan ett uppsåt till att främja brottet knappast 
finnas. Men om det är så att chauffören vill hjälpa sin kamrat att fly från 
platsen så anser jag att ett visst mått av främjande faktiskt föreligger. 
Visserligen är det som utredningen från år 1996 påpekade, att ordet 
främjande måste omvärderas, men jag ser inte hur det kan vara en stor 
svårighet. Givetvis löser detta egentligen inte problemet, så det är kanske en 
paniklösning mer än något annat. Problemet som också kan uppstå är att 
begreppet medhjälp tappar allvarlighet. Medhjälp till mord är ju ett 
synnerligen allvarligt brott och ska kanske förbehållas just de fall där någon 
faktiskt hjälp till att mörda.  
 
En svårighet, som även togs upp i utredningen, var hur straffskalan skulle 
uppdelas. Idag är ett sådant brott skyddande av brottsling som inte kommer i 
närheten av straffskalan för mord och medhjälp till ett sådant. Regeringen 
menade att det inte skulle vara rimligt att tänka sig att den som efter ett 
mord blir uppmanad att köra mördaren från brottsplatsen ska kunna dömas 
till ett straff som ligger i närheten av straffet för själva mordet. Effekten 
skulle därför bli en betydande avvikelse mellan brottets rubricering, 
medhjälp till mord som är ett synnerligen allvarligt brott, och det straff som 
skulle följa av brottet. Det skulle m.a.o. inte då vara någon mening med att 
ändra rubriceringen. Och frågan man måste ställa sig är ju dessutom vad 
man vill uppnå med en sådan ändring. Är det för att desperat kunna få någon 
fälld för ett brott trots att personen i frågan knappt medverkat? Jag tycker att 
det om inte annat skulle vara en viktig markering att det inte går att komma 
undan genom att skylla på varandra, att man inte kan utnyttja ”luckan i 
lagen”, utan att den som medverkat också kan ställas till svars för det. Dock 
är jag tveksam till om ett utvidgat medhjälpsansvar är rätt väg, trots att jag 
tycker att frågan utretts i för låg grad.  
 
Lösningen att döma personer i medgärningsmannaskap är ett sätt att komma 
runt problematiken i fall då det inte går att visa vem av de inblandade som 
gjort vad, men har kravet att det måste visas att personen på ett eller annat 
sätt medverkat i brottet. Tyvärr är Lindome-problematiken sådan att det är 
just detta som inte går. Det som då kan diskuteras är de fall som presenterats 
under kapitel 5. I dessa fällde HovR samtliga tilltalade till ansvar för 
brotten. Skillnaden mellan dessa fall är således att det i Hallandsåsfallet 
fanns teknisk bevisning som band gärningsmännen till platsen samt ett 
erkännande från en av dem. I det andra fallet fanns ingen tekniskt bevisning, 
men både vittnesuppgifter och ett erkännande från en av de tilltalade. Vad är 
då skillnaden mellan dessa fall och de fall som redovisats i kapitel 4 där 
ingen kunnat fällas? Troligtvis är det att en av gärningsmännen erkänt och 
därmed också i viss mån pekat ut den andre.  
 
Att erkänna sin egen inblandning, men endast till en viss grad, gör att 
domstolen får en utsaga att lägga till grund för händelseförloppet. De 
utsagor som dessa personer avgett stämmer dessutom överens med många 
andra detaljer som gör att de är trovärdiga till skillnad från de utsagorna som 
avgetts i fallen i kapitel 4. Och om personen som erkänt endast erkänt en 
spark, trots att offret dött av flera sparkar, måste ju detta innebära att även 
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någon annan sparkat. I de ovan redovisade fallen har det varit en eller två 
personer som haft tillfälle till detta och således också måste vara den 
skyldiga. Det är på detta sätt som jag uppfattar att domstolarna resonerat. 
Detta resonemang borde således ha kunna leda till att om en av de 
inblandade i t.ex. Höganäsfallet erkänt sin inblandning men även pekat ut 
den andre så hade de troligtvis kunnat fällas till ansvar båda två. Det kan 
dock vara orimligt att kräva att de ska erkänna, för att som tilltalad ställas 
inför valet att erkänna och båda två kommer då att fällas, eller att ljuga och 
båda två kommer då att frikännas, då känns valet givet. Domstolarna måste 
kunna hitta andra sätt att döma i medgärningsmannaskap trots att ingen av 
de tilltalade erkänt.  
 
På frågan om lösningarna hade kunnat appliceras på fallen på kapitel 4 kan 
ett klart och tydligt svar knappast komma. Ett sänkt beviskrav hade givetvis 
hjälpt, men hade troligtvis inte varit förenlig med rättssäkerhetsprinciperna. 
Dessutom hade ett sänkt beviskrav, som bara sänkts lite grann, knappast 
hjälpt om målet hade varit att få den tilltalade fälld. Ett utvidgat 
medhjälpsansvar hade troligtvis varit effektivt, men det finns ofta sanktioner 
för det brott som de begår genom att hjälpa gärningsmannen. Det kan både 
vara skyddande av brottsling eller brott mot griftefriden. Vill man hårdare 
markera mot sådana handlingar är medhjälpsansvaret effektivt, men hade 
knappast gjort någon skillnad i strafflängden. Och för de fall där det inte går 
att visa de tilltalade faktiskt begått något brott är ett utvidgat 
medhjälpsansvar helt utan verkan. På samma sätt förhåller det sig med 
medgärningsmannskapet. Som jag nämnt tidigare är svagheten, men 
samtidigt styrkan, med denna konstruktion att åklagaren måste visa att den 
tilltalade på ett aktivt sätt bidragit till brottets genomförande. Många gånger 
krävs ett erkännande, om både teknisk bevisning och vittnen saknas. I dessa 
fall fanns varken teknisk bevisning, vittnen eller ett erkännande. 
Medgärningsmannaskapet hade troligtvis inte heller varit en framkomlig 
väg för att få de tilltalade fällda i dessa gamla fall. 
 
För framtida fall måste åklagarna och polisen på ett tidigare stadium säkra 
bevisning från brottsplatsen och på så sätt få fram hur brottet gått till. Detta 
är dock en annan fråga än den som ligger i fokus i detta examensarbete. Det 
jag velat undersöka är vad domstolarna kunnat göra annorlunda och vilka 
framtida ändringar lagstiftaren kan göra. Just när det gäller 
medgärningsmannaskapet är det viktigt att hålla i minnet att rättssäkerheten 
aldrig får ruckas och ingen ska kunna dömas för att de varit vid fel ställe vid 
fel tidpunkt. Fallet från Kungsgatan har blivit omdiskuterat just därför att 
många anser att det inte helt kunde fastställas vem som faktiskt utdelade 
sparkarna. Denna fråga uppkom framförallt i förhållande till JR:s 
inblandning. För min egen del så anser jag att då någon faktiskt erkänt att 
han hoppat och sparkat på den avlidna MG så finns det inte så mycket tvivel 
om att han faktiskt gjort det. Att det skulle vara taget ur sitt sammanhang 
eller att han sagt det för att spela tuff låter i mina öron endast som dåliga 
bortförklaringar.  
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Då de tilltalade uppenbart ljuger om olika händelser måste detta vara en 
försvårande omständighet. De kan inte fällas för någon slags mened, men att 
de ljuger måste rimligtvis ändå visa att de har någonting att dölja. 
Domstolarna kan inte acceptera orimliga bortförklaringar när väldigt mycket 
annat i utredningen pekar ut den tilltalade som skyldig. Givetvis måste det 
vara bortom rimligt tvivel, men det jag ställer mig frågande till är vad det 
rimliga tvivel ska kunna vara. Långsökta bortförklaringar till t.ex. varför 
offrets blod fanns på den tilltalades kläder ska inte av domstolen alltid 
godkännas som ett rimligt tvivel. Och tillsammans med en högre grad av 
värdering av de tilltalades utsagor och utredning av samtliga rimliga 
alternativa hypoteser, både till den tilltalades fördel och nackdel, är detta 
enligt mig ett sätt för domstolen att hantera framtida Lindome-fall. 
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