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Summary 
In Sweden there is a free sifting of evidence with a free evaluation of 
evidence. This means that no formal rules are imposed on how evidence 
should be valued or the methods to be applied by the court at the evaluation 
of evidence. It is theoretically possible to find it beyond reasonable doubt 
that the accused made as the prosecutor alleges in a situation where one 
word stands against another. Nonetheless, it is very rarely prosecutors bring 
charges without comprehensive evidence available to support the dictums 
reliability. This is especially true for crimes such as sexual assault and more 
specifically cases of rape. 

The fact that the plaintiff dictum in principle, never alone considered 
fully reliable have led to the question formulation that has been leading for 
this essay: What is the case law today regarding supporting evidence at 
cases of dictum and how does the lower criminal courts react to this case 
law in their application of the law? The question formulation has brought 
my thoughts onto other questions, like whether there is today a requirement 
to support evidence in case law? And to the question whether it can be seen 
any evidence hierarchy, ie. is there any basis of supporting evidence which 
tends to be invoked more often than another, and is there any basis of 
supporting evidence which tends to support the plaintiff dictum better than 
any other evidence? 

My conclusion is that Supreme Court´s case law has today entailed in a 
situation where the supporting evidence is basically a requirement for a 
conviction to be given when one word stands against another at a sexual 
assault. Furthermore, this case law is something that lower criminal courts 
have adapted to. The supporting evidence which is at the top in the 
hierarchy, usually is existent and has thus often compensates for the 
somewhat unreliable dictum is a related witness with a secondary dictum. 

The question formulation with its further questions has been answered 
partly through a qualitative content analysis of the leading NJA-cases on 
evidence law. Quotes from case law has been fixed on, quotes which has 
been analyzed exclusively but also compared with each other over time to 
determine a tendency in the Supreme Court way of expressing oneself in 
case law regarding the evaluation of evidence and formulation of how 
evidence requirement is met. The traditional legal method has also been 
applied where the law has been investigated and where the Court processes 
in the evaluation of evidence in criminal cases and in particular where the 
valuation of the oral dictum has been investigated. Also it has been 
described the most frequent supporting evidence in the already described 
case law to determine whether any evidence hierarchy can be discerned. 
These support evidence is witness with a secondary dictum, expert 
witnesses, forensic evidence in the form of DNA and medical records. 
Furthermore, ten Court of Appeals rulings have been studied, only to look at 
how the Court of Appeals have interpreted case law regarding evaluation of 
evidence and how they have applied this case law in their own evaluation of 
plaintiffs oral dictum.  
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Sammanfattning 
I Sverige råder fri bevisprövning med fri bevisvärdering. Det innebär att 
inga formella regler uppställs för hur ett bevis ska värderas eller vilka 
metoder som ska tillämpas av domstolen vid bevisvärderingen. Således är 
det teoretiskt möjligt att vid en ord mot ord situation finna det ställt utom 
rimligt tvivel att den tilltalade gjort som åklagaren gör gällande. Trots detta 
är det mycket sällan åklagarna väcker åtal utan att en omfattande bevisning 
finns som stöd för utsagans tillförlitlighet. Detta gäller i synnerhet vid brott 
som sexuella övergrepp och mer precist våldtäkt. 

Det faktum att målsägandens utsaga i princip aldrig ensamt anses fullt 
tillförlitlig har lett till den frågeställning som varit styrande för denna 
uppsats: Hur ser praxis ut idag angående stödbevisning vid utsagomål och 
hur förhåller sig underrätterna till denna praxis i deras rättstillämpning? 
Frågeställningen har fört tankarna vidare till frågan om det idag uppställs ett 
krav på stödbevisning i praxis? Och till frågan om det kan skönjas någon 
bevishierarki, dvs. är det något stödbevis som tenderar att åberopas oftare än 
ett annat och finns det något stödbevis som tenderar att stärka målsägandens 
utsaga bättre än ett annat bevis? Men även till frågan om hur HovR förhåller 
sig i värderingen av målsägandens muntliga utsaga till förekommande 
stödbevis och praxis avseende bevisvärdering. 

Min slutsats är att HD:s praxis har medfört att stödbevisning idag i 
princip är ett krav för att fällande dom ska kunna meddelas i en ord mot ord 
situation vid ett sexuellt övergrepp. Vidare är denna praxis något som 
underrätterna anpassat sig till. Det stödbevis som står högst i hierarkin, 
oftast är förekommande och som därmed oftast kompenserar den inte helt 
tillförlitliga utsagan är ett närstående vittne med en andrahandsutsaga. 

Den övergripande frågeställningen med dess underfrågor har besvarats 
dels genom en kvalitativ innehållsanalys av de ledande NJA-fallen på 
bevisrättens område. Metoden tillämpas genom att citat ur praxis tagits fasta 
på. Citat som sedan analyserats ensamt men även jämförts sinsemellan över 
tiden för att fastställa en tendens i HD:s sätt att formulera sig i domskälen, 
detta avseende bevisvärdering och formuleringen kring hur beviskravet 
uppfylls. Men även har den traditionella juridiska metoden tillämpats där 
gällande rätt har utretts och där domstolens process vid bevisvärderingen i 
brottmål och i synnerhet vid värderingen av den muntliga utsagan utretts. 
Vidare har tillförlitlighet men även trovärdighet, åklagarens bevisbörda och 
gällande beviskrav redogjorts för då detta har stor betydelse för 
bevisprövningen.  

Även har det redogjorts för de mest frekvent förekommande 
stödbevisen i praxis för att utröna om någon bevishierarki kan skönjas. 
Dessa stödbevis är vittnen med en andrahandsutsaga, sakkunniga, 
tekniskbevisning i form av DNA och medicinsk dokumentation. Vidare har 
tio HovR-avgöranden granskats och därmed fått utgöra nedslag i 
verkligheten, detta i avseende att utröna hur HovR förhållit sig i sin 
värdering av målsägandens utsaga till förekommande stödbevis och praxis 
avseende bevisvärdering. 
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1 Inledning  
Våldtäkt är ett brott ofta präglat av hänsynslöshet och total avsaknad av 
respekt för den fria människans integritet och självbestämmanderätt. Det är 
ett fruktansvärt övergrepp och den psykiska och fysiska kränkningen som 
brottet medför torde svårligen kunna mätas med något annat brott. Trots 
brottets höga grad av klandervärdhet och människors generellt ökade 
anmälningsbenägenhet är det relativt få våldtäktsfall som kommer upp till 
prövning i domstol och väl i domstol är det sällan som fällande domar 
meddelas för detta brott.1 Vissa förklaringar till detta torde kunna finnas 
inom bevisrätten. Att domstolen vid sin bedömning av sexualbrott i 
allmänhet och våldtäkt i synnerhet brottar och har brottats med 
bevisvärderingssvårigheter är inte okänt. Detta har i sin tur gett upphov till 
en omfattande praxis vad det gäller sexualbrott och våldtäkt, mer 
omfattande än för någon annan brottsmålstyp. En stor del av denna praxis 
avser specifikt bevisprövningen.2 

Den vanligast förekommande våldtäktssituationen är inte den att det är 
fråga om en okänd psykiskt sjuk man som nattetid utomhus på offentlig 
plats överfaller en kvinna, utan tvärtom är de oftare frågan om ett övergrepp 
som sker inom hemmets fyra väggar av någon kvinnan har eller har haft en 
relation till.3 Dessa förhållanden är något som komplicerar den rättsliga 
bedömningen. Detta genom att insynen varit begränsad och därmed är också 
direkta vittnen ofta tämligen fattigt förekommande. Även annan bevisning 
som skador och motvärnsskador är ofta begränsat förekommande i dess 
situationer där offret och gärningsmannen har eller har haft en relation. 
Huvudbevisningen i dessa fall består oftast av en muntlig utsaga från offret, 
målsäganden, och motbevisningen av ett nekande av händelsen alternativt 
en samtyckesinvändning från den tilltalade.4 I dessa ord mot ord situationer 
där målsäganden många gånger ses som trovärdigt och med en tillförlitlig 
utsaga når hon eller han sällan upprättelse i form av fällande dom. 
Anledningen till detta är att åklagaren inte lyckats presentera den 
bevisningen som krävs för att beviskravet ska uppnås. Förklaringen till att 
beviskravet inte uppnås kan många gånger hänföras till bristen på 
stödbevisning som kan stärka målsägandes utsaga.5  

 
 

                                                
1 Kriminalstatistik 2010, Rapport 2011:11, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2011, s. 28 
och 80ff., för anmälda och uppklarade brott, samt Diesen, Christian & Diesen, Eva F., 
Övergrepp mot kvinnor och barn: den rättsliga hanteringen, 2009, s. 25. 
2 Sutorius, Helena och Kaldal, Anna, Bevisprövning vid sexualbrott, 1., uppl., 2003, s. 60. 
3Våldtäkt: En kartläggning av polisanmälda våldtäkter, Rapport 2005:7, 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2005, s. 6f., Diesen, 2009, s. 29f., jfr Andersson, Ulrika, 
Hans (ord) eller hennes?: en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella 
övergrepp, 1., uppl., 2004, s. 170 angående föreställningen om vad våldtäkt verkligen är. 
Samt jfr kap. 5 denna uppsats där ingen av våldtäkterna kan betecknas som 
överfallsvåldtäkt och där målsäganden var mer eller mindre bekant med den tilltalade. 
4 Sutorius och Kaldal, 2003, s. 97, 102ff. och s. 106. 
5 Diesen, 2009, s. 25. 



 5 

 
Åklagaren har bevisbördan för de relevanta omständigheterna, in dubio 

pro reo, och domstolen ska värdera all presenterad bevisning i målet för att 
sedan avgöra om åtalet är ställt bortom rimligt tvivel.6 Domstolens uppgift 
blir här inte att döma den tilltalade efter vad som har hänt, utan att döma 
denne efter vad åklagaren kan bevisa har hänt. Det handlar således inte 
endast om vad som ska bevisas, den brottsliga gärningen våldtäkten, utan 
främst om hur det kan bevisas. Då det ofta är frågan om en ord mot ord 
situation när en våldtäkt ska bevisas får stödbevisningen en central 
betydelse för att stärka målsägandes utsaga. Därmed är de troligtvis ingen 
slump att utvecklingen kring stödbevisningens vara eller icke vara för att nå 
framgång med en muntlig utsaga kommit att ske i praxis som behandlar 
sexualbrott och närmare våldtäkt. Frågan är om denna utveckling i praxis 
lett till att förekomst av stödbevisning i princip kan betraktas som ett krav? 
Finns det inte längre en trovärdig målsägande med en tillförlitlig utsaga? 
Bildligt för detta en till tankar om att målsägande, den stumme, står inför 
domstolen, den döve, och tilltalad med sitt försvar som den blinde. 
Huruvida det är så ställt låter jag vara osagt. I vart fall finns det all 
anledning att granska hur resonemangen kring stödbevisning förts av HD, 
hur HD bedömt behovet av stödbevis och hur HD själv värderat stödbevisen 
i det enskilda fallet. Vidare finns det anledning att granska hur underrätterna 
idag förhåller sig i sin bevisvärdering till förekommande stödbevisning till 
målsägandens muntliga utsaga men även hur underrätterna tolkar och 
tillämpar praxis, med hänsyn till vad HD uttalat angående stödbevisning. 

1.1 Bakgrund 

En övergripande anledning till att en granskning av stödbevisets betydelse 
för den muntliga utsagan företas kan sägas grundas i den anstötlighet som 
den enskilde drabbas av då denne inte blir trodd, och i förlängningen den 
anstötlighet som hela samhället drabbas av varje gång friande dom meddelas 
i dessa ord mot ord situationer. Alla har rätt att bli trodd och nå upprättelse. 
Med detta menas naturligtvis inte att varje friande dom i en ord mot ord 
situation är felaktig, utan utgångspunkten är naturligtvis 
oskuldspresumtionen, att alla ska betraktas som oskyldig till motsatsen 
bevisats. Men detta sagt finns det anledning att problematisera över de 
uttalanden som HD gjort och den praxis angående stödbevisningens 
betydelse som dessa uttalanden gett upphov till. Och att denna praxis 
troligen i sin tur medfört att vissa aktörer fått ändrat arbetssätt och eller 
arbetsinställning, genom att det många gånger kan vara viktigare att finna 
stödbevisning än att höra målsäganden, då stödbevisningen tenderar att vara 
överordnad utsagan och att utsagan därigenom bedömas efter 
stödbevisningen och inte stödbevisningen efter utsagan. Detta då 
målsäganden anses mer trovärdig och utsagan mer tillförlitlig när det finns 

                                                
6 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik & Heuman, Lars, Rättegång. H. 4, 7., uppl., 
Stockholm, 2009, s. 150 och 160 samt NJA 1980 s. 725 där beviskravet ”utom rimligt 
tvivel” fastslogs. 
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stödbevisning som kan bekräfta dessa.7 Detta är ingen kritik mot de aktörer 
som agerar initialt i dessa fall av bevissäkrande, men synen på 
stödbevisningen och dess ökade betydelse vid sexualbrott och närmare 
våldtäktsbrott har som nämnts troligen medfört konsekvenser för vissa 
aktörer. 

Olika teorier och metoder har historiskt tillämpats för att avgöra 
huruvida den anklagade verkligen var skyldig till ett brott. Alltifrån att den 
anklagade genom en gudsdom hade möjligheten att svära sig fri via järnbörd 
till att det krävdes två samstämmiga vittnen för att full bevisning skulle 
anses föreligga och därmed grund för fällande dom.8 I dag råder den fria 
bevisprövningen enligt RB 35 kap. 1 §, ur denna bestämmelse utmynnar 
principerna om den fria bevisföringen och fria bevisvärderingen. Därmed är 
de legala reglerna för hur bevis ska värderas avskaffade och inget bevis har 
längre ett fast värde.9 Trots att de gällande principerna på bevisrättens 
område ger att en muntlig utsaga i sig ska kunna räcka som bevisning för att 
beviskravet ska anses uppnått, tenderar utsagan allena i praktiken ändå inte 
kunna värderas så högt att beviskravet ställt utom rimligt tvivel uppnås och 
fällande dom meddelas.10 Därmed finns det anledning att förhålla sig kritisk 
till att det allt som oftast verkar krävas stödbevisning, i varje fall som inte är 
bagatellartat, för att den muntliga utsagan ska ha någon framgång. Frågor 
man kan ställa sig är; Rör vi oss mot de legala bevisreglerna? Eller gjorde vi 
oss alls av med dessa legala bevisregler? 

Förvisso måste det beaktas, vid en reflektion över detta område, att det 
är frågan om en kollision av två svårförenliga intressen, säkerställandet av 
en effektiv rättstillämpning och skyddet för individen. Vad som avses är 
målsägandes rätt till upprättelse genom att bli trodd och nå en fällande dom 
och den tilltalades rätt till en rättvis rättegång.11 Vad det i grunden handlar 
om är rättssäkerhet och devisen som genomsyrar hela vårt rättssamhälle, det 
är bättre att tio går fria än att en oskyldig blir fälld och därigenom anses det 
bättre att meddela en felaktigt friande dom än en felaktigt fällande dom.12 

1.2 Problemformulering 

Jag skulle vilja påstå att domstolarna idag vet att en muntlig utsaga som 
enda bevisning i brottmål och i synnerhet i sexualbrottmål inte räcker för att 
beviskravet ska uppnås, detta med hänsyn till den praxis som utvecklats. Det 
första och mest övergripande problemet som uppenbarar sig genom detta 
påstående är, hur förhåller sig domstolarna vid värderingen av den muntliga 
utsagan till förevisad stödbevisning?  

                                                
7 Andersson, 2004, s. 205. 
8 Björkman, m fl., Bevis. [1], Värdering av erkännande, konfrontationer, DNA och andra 
enstaka bevis, Stockholm, 1997, s. 65 samt Inger, Göran, Svensk rättshistoria, 5., uppl., 
Malmö, 2011, s. 66. 
9 SOU 1938:44, Processlagberedningens förslag till ny rättegångsbalk, II, Motiv m.m., s. 
377 samt Ekelöf, m fl., 2009, s. 26. 
10 Diesen, 2009, s. 28, jfr HD:s uttalanden och utgången av NJA 1988 s. 40, där HD fällde 
den tilltalade i huvudsak på målsägandens uppgifter. 
11 Nowak, Karol, Oskyldighetspresumtionen, 1., uppl., Göteborg, 2003, s. 19. 
12 Jfr Ekelöf, m fl., 2009, s. 150. 
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Går domstolarna idag på ren slentrian förbi värderingen av den 

muntliga utsagan och koncentrerar sig enbart på stödbevisningen? Ser 
domstolarna efter vilken sorts stödbevis som finns och värderar dess styrka 
för att sedan avgöra huruvida denna stödbevisning ger det stöd som krävs 
till den muntliga utsagan för att beviskravet ska uppnås? Om nu den 
muntliga utsagan värderas efter den stödbevisning som finns och inte det 
omvända torde det kunna sägas att den muntliga utsagan tappat sitt värde, 
eller rent utav fått ett konstant värde som i vart fall inte är så pass högt att 
det kan leda till att beviskravet ställt utomrimligt tvivel uppnås. Vidare leder 
detta till frågan om praxis betydelse för bevisvärderingen, om det kan 
skönjas någon tendens i praxis att viss bevisning ger bättre stöd än annan 
bevisning till den muntliga utsagan? Med följdfrågan om det finns någon 
bevishierarki trots att bevisvärderingen ska vara fri? Om det två senaste 
frågorna skulle besvaras jakande finns det anledning att problematisera över 
vilka konsekvenser som detta skulle medföra för vissa rättsliga aktörer som 
bl.a. åklagaren. Finns det någon bevisning som åklagaren allt som oftast 
tenderar att åberopa? Detta är tätt sammankopplat med hur pass noggrant 
förundersökningen bedrivits och vilka bevis som där kunnat säkras. En 
förundersökning som många gånger leds av åklagaren, i synnerhet i 
sexualbrott. Kan det vara så att åklagaren är mer benägen att i första hand 
söka efter viss typ av bevisning, då denne generellt vet att viss bevisning 
tillsammans med utsagan ger större möjlighet till fällande dom? Dessa 
problematiseringar med dess vidare frågor leder tillbaka till uppsatsens 
övergripande fråga: Hur ser egentligen praxis ut idag angående 
stödbevisning vid utsagomål och hur förhåller sig underrätterna till denna 
praxis? 

1.3 Syfte 

Ur problemformuleringen har syften och vissa frågeställningar 
utkristalliserats. Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att företa en 
objektiv och kritisk granskning av de ledande rättsfallen på bevisrättens 
område. Detta för att främst ta reda på huruvida det egentligen uppställs ett 
krav på stödbevisning i utsagomål i praxis. För att uppfylla detta ska det 
allmänt redogöras för domstolens bevisvärdering i brottmål och i synnerhet 
hur den muntliga utsagan värderas men även hur stödbevisen värderas och 
tillämpas i praxis och i praktiken av underrätterna. Vidare ska det redogöras 
för de mest frekvent förekommande stödbevisen i praxis samt utrönas 
huruvida det finns någon inbördes hierarki mellan stödbevisen. Ambitionen 
har dock inte varit att lämna någon uttömmande lista på alla tänkbara 
stödbevis, utan de stödbevis som jag redogör för korresponderar mot de 
stödbevis som HD redogör för i de ledande rättsfallen, praxis, på området. 
Därmed avser jag med de mest frekvent förekommande stödbevisen de 
stödbevis som förekommer i de granskade rättsfallen. 
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1.4 Frågeställning 

Den övergripande frågeställningen för denna uppsats är: Hur ser praxis ut 
idag angående stödbevisning vid utsagomål och hur förhåller sig 
underrätterna till denna praxis i deras rättstillämpning? Från denna 
övergripande frågeställning har tre underfrågor formulerats för att 
tillsammans ge svaret på den övergripande frågan. 

 
Uppställs det ett krav på stödbevis i praxis? 
 
Kan det skönjas någon bevishierarki i praxis och går det att utröna om något 
visst stödbevis stärker den muntliga utsagan bättre än något annat 
stödbevis? 
 
Hur förhåller sig HovR i värderingen av målsägandens muntliga utsaga till 
förekommande stödbevis och praxis avseende bevisvärdering? 

1.5 Avgränsning 

Utgångspunkten för denna uppsats är en våldtäktsituation där ord står mot 
ord. Stort fokus kommer att ligga på den betydelse stödbevisningen fyller i 
dessa situationer där huvudbevisningen utgörs av målsägandens muntliga 
utsaga. I denna uppsats ska inte allt som kan betecknas som stödbevis 
redogöras för utan endast ska en granskning företas av de stödbevis som HD 
redogör för i de ledande rättsfallen, praxis, på området som ger positivt stöd 
till målsägandens utsaga. Därmed ska inte verkan av förd motbevisning 
granskas. Även om de flesta av de granskade rättsfallen handlar om brott 
mellan vuxna samt mellan man och kvinna avses inte att göra någon 
skillnad på andra tänkbara kombinationer. Vidare torde även stora delar av 
det som redogörs för angående stödbevisning kunna generaliseras och 
appliceras på det flest liknande bevissituationer på andra områden inom 
straffrätten, exempelvis en ord mot ord situation i ett misshandelsfall. 

En naturlig avgränsning kommer av att det perspektiv som anlagts 
utgår ifrån målsägandes sida och inte den tilltalades sida. Därmed ligger 
fokus på stödbevisningens betydelse för den objektiva sidan och således 
avses det inte att företas någon redogörelse för stödbevisningens betydelse 
för den subjektiva sidan. En ytterligare naturlig avgränsning som kommer 
av att utgångspunkten är en ord mot ord situation är att verkan av 
erkännanden som bevisning inte kommer att redogöras för. 

En annan avgränsning går vid yttre faktorers inverkan på 
bevisvärderingen. Här avses målsägandes och tilltalades personliga 
förhållande som tidigare kriminalitet, våld och droger men även om det 
funnits eller finns en relation dem emellan samt målsägandens och 
tilltalades sociala status och härkomst.13 Detta ska inte redogöras för. 

                                                
13 Se vidare utförligt om detta i Diesen, 2009, s. 14-39 samt Sutorius och Kaldal, 2003. 
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Sexualbrottslagstiftningen har ändrats under den tidsperiod för vilken 
granskningen av praxis avser. Vilken eventuell betydelse detta har haft ur 
bevisrättsligt hänseende ska inte beröras. 

Det avses inte att företas någon djupgående redogörelse för 
trovärdighet, tillförlitlighet. Men då trovärdighet och tillförlitlighet är tätt 
sammanbundet med det faktum att den muntliga utsagan ofta tenderar att 
vara i behov av stödbevis, krävs ändå en viss redogörelse av detta men även 
av den anledningen att trovärdighet och tillförlitlighet tillämpas på vittnen 
och deras utsaga som stödbevis. Ingen ingående redogörelse ska företas för 
vad som gäller vid utsagoanalys, inte heller ska det redogöras för den 
vittnespsykologiska aspektens betydelse för värderingen av vittnesutsagan. 

1.6 Metodologi, material och 
områdesforskning 

1.6.1 Metod 
I denna uppsats ska två metoder tillämpas, den rättsdogmatiska metoden 
samt en dokumentstudie med en kvalitativ innehållsanalys, varpå det kan 
sägas att visst tvärvetenskapligt inslag finns. 

Den metoden som i huvudsak ska tillämpas i denna uppsats är dock den 
traditionella rättsdogmatiska metoden. Metoden innebär att rättskällor som 
lagar, förarbeten, praxis och doktrin tillämpas för att fastställa gällande rätt, 
dvs. ett fastställande av gällande rätt via rättskälleläran.14 

Dokumentstudie med en kvalitativ innehållsanalys som metod innebär 
att identifiera, undersöka och analysera element.15 Den kvalitativa 
innehållsanalysen bygger på ett processtänkande och i denna process väljs 
det ut som är relevant för analysen, detta för att kunna skapa en tendens eller 
ett mönster.16 Innehållsanalys i vid bemärkelse inkluderar varje analys som 
syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva innehållet i en text. Den 
kvalitativa innehållsanalysen syftar således till textanalyser där ingeting 
mäts eller räknas och där mer komplicerade tolkningar företas. Det som 
primärt söks i texten är det manifesta, det som uttrycks explicit och således 
inte det fullt outsagda.17  

Analysenheterna för innehållsanalysen är de NJA-fall som upptas i kap. 
4 och specifikt den del där HD:s argumentation refereras. Kodningsenheten 
är ett element.18 I denna uppsats blir elementen för analysen HD:s språkliga 
formuleringar angående stödbevisning. Där det som ska analyseras är de 
argumentationer som HD framför angående bevisvärdering, stödbevisning 
och stödbevisningens betydelse för den muntliga utsagan, målsägandens, för 
att beviskravet ska uppnås. Textanalysen är således inriktad på textens 

                                                
14 Andersson, 2004, s. 38. 
15 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 2., uppl., Lund, 2005, s. 18. 
16 May, Tim, Samhällsvetenskaplig forskning, Lund, 2001, s. 232. 
17 Bergström och Boréus, 2005, s. 44f. 
18 Bergström och Boréus, 2005, s. 49. 
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innebördsaspekt,19 dvs. författaren, domstolen, av texten, domskälen, 
dennes sätt att använda språket, som förmedlar tankar och idéer, för att 
uttrycka sin bild av verkligheten.20 

Tillvägagångssättet vid tillämpningen av en kvalitativ innehållsanalys 
är; Först ska det relevanta textavsnittet, elementen, i dokumentet lokaliseras. 
Därefter sker en dekonstruktion av detta textavsnitt. Den dekonstruerade 
texten ska därefter tolkas och analyseras för att det sedan ska företas en 
rekonstruktion av den dekonstruerade texten.21 Elementen som ska 
anlyseras presenteras som citat. Avslutningsvis ska citaten från de olika 
NJA-fallen jämföras med varandra för att därigenom utröna hur HD:s 
språkliga formulering angående stödbevisning har förändrats över tiden. 
Tiden som avses är från år 1980 till 2010. 

Dokumentstudie med en kvalitativ innehållsanalys som metod har valts 
pga. av dess lämplighet i förhållande till min frågeställning. Detta när tyngd 
lagts på att analysera hur något uttalats, snarare än hur många gånger det 
uttalats, i och med att ett uttalande från HD kan få vittgående 
konsekvenser.22 En fördel med denna metod är dess flexibilitet och 
möjlighet att analysera på vilket sätt meningar skapas men även hur 
meningar utvecklas.23 En ytterligare fördel med metoden är att den tillåter 
att det företas jämförelser av förekomsten av vissa element i en specifik text 
och mellan element i olika texter,24 vilket även det medför att metoden 
passar för denna uppsats då förändringar över tiden ska analyseras. En 
annan metod som tangerar dokumentstudie med kvalitativ innehållsanalys är 
lingvistisk textanalys, med kritisk inriktning av en texts syntax och ordval. 
Då tanken inte varit att finna dolda budskap i texter har denna metod ansetts 
var mindre lämpad för att finna svaret på frågeställningen.25 

Vid en dokumentstudie måste i åtanke finnas att vad som analyseras är 
sekundära källor. Ett dokument i dess vidaste bemärkelse är en skriven text, 
ett rättsfall. En sekundär källa är ett sådant dokument som skrivits ned efter 
att en händelse inträffat och där författaren inte själv bevittnat händelsen, jfr 
med en primär källa där författaren bevittnat den händelse som 
nedtecknas.26 Dock är ett rättsfall för en jurist en primär källa trots att denne 
inte bevittnat händelsen som nedtecknats i ett domskäl. För juristen kan det 
sägas att den sekundära källan är doktrinen. Men då en kvalitativ 
innehållsanalys ska företas samt att vissa av de problem som kan hänföras 
till att en källa är sekundär även är desamma som vid tolkning av ett 
domskäl, finns det anledning att fortsätta tala om rättsfall som sekundära 
källor. Trots att dessa rättsfall egentligen inte är det. 

 Sekundära data är behäftad med vissa specifika problem som 
författaren bör vara medveten om.27 Dokumenten kan inte kompletteras där 
                                                
19 Bergström och Boréus, 2005, s. 18. 
20 Bergström och Boréus, 2005, s. 16. 
21 May, Tim, 2001, s. 232. 
22 Jfr Bergström och Boréus, 2005, s.77. Angående att allt inte är meningsfullt att 
kvantifiera. 
23 May, Tim, 2001, s. 232. 
24 Bergström och Boréus, 2005, s. 18. 
25 Bergström och Boréus, 2005, s. 19f. och 291f. 
26 May, Tim, 2001, s. 215 ff. 
27 May, Tim, 2001, s. 217. 
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något saknas, vilket i sin tur medför att data i vissa fall kan bli bristfällig.28 
Analysen av domskälen blir därmed beroende av vilka uppgifter som 
domstolen valt att ta med samt hur dessa beskrivits. Vidare kan det inte 
beaktas i denna analys vad domstolen inte valt att ta med. Och andra sidan 
kan det sägas att vad domstolen väl valt att redogöra för i domskälen är 
också de uppgifter av relevans för domen och därmed de enda faktorer som 
bör beaktas.29 Försiktighet bör iakttagas vid bedömningen av det som 
redogjorts för i domskälen, särskilt när bedömaren själv inte varit 
närvarande vid huvudförhandling. Att säga att bevisvärderingen är felaktig 
och domstolen därmed dömt fel i sak kan vara att dra det för långt, dock kan 
kritik med fog riktas mot skrivningen av domskälen och att dessa borde ge 
bättre uttryck åt vad som fått bevisningen att vara tillräcklig eller 
otillräcklig.30 

Metoden som ska tillämpas för urvalet av NJA-fallen som ska utgöra 
kap. 4 är den rättsdomgatiska metoden. Genom denna metod ska det utrönas 
vilka de centrala rättsfallen är på bevisvärderingsområdet och mer precist 
vilka rättsfall som behandlar stödbevisning. Samtliga rättsfall som behandlar 
bevisvärdering kommer inte att granskas och presensteras. Endast ska de 
mest refererade rättsfallen i doktrin, praxis och där det tydligast kan skönjas 
en förändring i HD:s sätt att uttryckas sig i sin bevisvärdering granskas och 
analyseras. Tillräckligt många rättsfall ska analyseras för att generaliserbar 
kunskap ska kunna genereras i denna del. 

Urvalet som ska tillämpas vid val av domstol i kap. 5 är ett 
bekvämlighetsurval. Detta då frågan om representativitet i detta fall inte är 
viktig, därmed väljs de mest lättillgängliga domstolarna för mig.31 Dessa 
domstolar är HovR för Övre Norrland respektive HovR över Skåne och 
Blekinge. Urvalet av fall från respektive domstol sker genom att de fem 
först avgjord våldtäktsfallen mot vuxna år 2011 väljs, dvs. totalt ska det 
granskas och redogöras för tio domskäl. I detta urval ska en viss reservation 
göras mot risken att det kan finns ett fall som missats och att det eventuellt 
inte är det fem första avgjorda fallen jag blir tilldelad. Detta då jag i viss 
mån förlitar mig på att handläggarna på respektive HovR tilldelar mig de 
fem först avgjorda fallen, dock ska jag försöka kontrollera så långt det är 
möjligt att det verkligen är de fem först avgjorda fallen som jag blir 
tilldelad. I vissa domar kan det förekomma en omfattande stödbevisning, 
dock är det endast den bevisning som redogörs för eller återkopplas till i 
domskälen som jag ska behandla. Detta medför att om HovR i sin 
behandling instämmer i TR bedömning och hänvisar till vad TR uttalat är 
det TR bedömning som jag kommer att redogöra för. Då få fall ska väljas 
finns inget kvantitativt inslag och därmed görs heller inget anspråk på att 
generaliserbar kunskap ska genereras eller att någon högre extern validitet 
ska uppnås i denna del.32 Kap. 5 ska således utgöras av en kvalitativ 
undersökning av ett begränsat antal HovR-avgöranden. Detta för att granska 

                                                
28 May, Tim, 2001, s. 223ff. 
29 Sutorius och Kaldal, 2003, s. 116. 
30 http://zeteo.nj.se.ludwig.lub.lu.se, Norstedt Juridik, Zeteo, RB 35 kap. 1 §, kommentaren. 
2012-02-21, kl. 13:45 samt Diesen, 2009, s. 35f. 
31 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., uppl., Malmö, 2011, s. 433 och 647. 
32 Bryman, 2011, s. 372 och 649. 

http://zeteo.nj.se.ludwig.lub.lu.se/
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hur HovR värderar och behandlar stödbevisning samt hur HovR förhåller 
sig i praktiken till praxis och till ett eventuellt krav på stödbevisning. 
Anledningen till att få underrättsavgöranden väljs, är för att det enbart ska 
ses som ett nedslag i verkligheten. Därmed är det heller inte av vikt om det 
eventuellt skulle förhålla sig på det sättet att det inte är de fem första 
avgjorda fallen som jag blir tilldelad och som sedan redogörs för. 

Jag har för avsikt att löpande föra egna kommentarer samt för 
belysande av situationen i viss mån göra vissa analytiska moment. Således 
kommer inte allt av analytiskt innehåll att sparas till analys-och 
diskussionsavsnittet, anledningen till detta är att framställningen och 
berättandet blir mer nyanserat. Vidare i de fall där det specifikt hänvisas till 
någon sida i ett NJA-fall är det Zeteos version av NJA-fallet som avses.33 

1.6.2 Metodernas tillämpning 
Enbart den rättsdogmatiska metoden, att fastsälla gällande rätt, tillämpas i 
kap. 2 och 3. Medan i kap. 4 där tillämpas den rättsdogmatiska metoden 
samt den kvalitativa innehållsanalysen på de NJA-fall som utgör praxis 
inom stödbevisrätten. Dessa NJA-fall ska således analyseras i två 
avseenden. Dels en analys av hur HD behandlar och värderar föreliggande 
stödbevisning i förhållande till målsägandens utsaga men även en språklig 
textanalys av HD:s uttalanden kring det eventuella kravet på stödbevisning. 
De stödbevis som jag redogör för i kap. 3 korresponderar mot de stödbevis 
som HD redogör för i respektive NJA-fall i kap. 4. Kap. 5 utgörs av en 
kvalitativ undersökning av ett begränsat antal HovR-avgöranden. Detta för 
att granska hur HovR värderar stödbevisningen samt hur de förhåller sig i 
praktiken till ett eventuellt krav på stödbevis och till praxis. 

1.6.3 Material 
Stor del av materialet är koncentrerad till praxis, HD:s avgöranden men 
även till HovR-avgöranden samt doktrin och artiklar. Vad som där tagits 
fasta på är främst de argumentationer och diskussioner som förts och förs 
om bevisvärdering av muntliga utsagor och stödbevisningens betydelse för 
att tillsammans med den muntliga utsagan nå beviskravet. Utöver detta 
nyttjas tillviss del även förarbeten, BRÅ-rapporter och rättsPM. 

1.6.4 Tidigare forskning 
Tidigare forskning finns främst i doktrin och artiklar. Det som närmast 
behandlar samma problem som denna uppsats gör är A. Kaldal och K. 
Lainpeltos artikel i JT.34 Utöver denna artikel finns det en mängd författare 
inom doktrinen som i stora delar har behandlat liknande problem som är 
formulerat i denna uppsats. Främst J. Björkman, C. Diesen, L. Schelin samt 
H. Sutorius och A. Kaldal.35 
                                                
33 www.zeteo.nj.se. 
34 Kaldal, Anna och Lainpelto, Katrin, Nya sexualbrottsprejudikat? JT, 2009-10, s. 95-103. 
35 Björkman, m fl., 1997, Diesen, Christian, Bevis. 6, Sexuella övergrepp mot barn, 
Stockholm, 2001., Diesen, Christian, Bevisprövning i brottmål, 1:3., uppl., Stockholm, 

http://www.zeteo.nj.se/
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1.7 Disposition 

Denna uppsats är uppbyggd av två delar. Den första delen består av kap. 1-4 
och utgör den teoretiska, rättsdogmatiska, delen medan den andra delen 
består av kap. 5 och 6 och utgör den praktiska och den rättstillämpande 
delen men även den analytiska delen. 

Kap. 1 består av en inledning med bakgrund, problemformulering, syfte 
och utmynnande frågeställningar, avgränsning, metodologi, material, 
områdesforskning, disposition samt en sammanfattning av uppsatsen. 

Kap. 2 består av bevisning och bevisvärdering med en historisk 
tillbakablick där bevisvärderinges utveckling presenteras. I detta kap. 
återfinns även ett avsnitt som allmänt behandlar bevisning med de 
bevisteoretiska begreppen. Även finns ett avsnitt där de relevanta rättsliga 
principerna för processen presenteras. Vidare återfinns i detta kap. en 
presentation av vad som avses med bevisbörda, beviskrav, den fria 
bevisprövningen med fri bevisföring och fri bevisvärdering. Slutligen 
återfinns även i detta kap. en presentation av bevisvärdering i brottmål och 
mer precist värdering av muntliga utsagor samt de problem som är kopplat 
till detta. 

Kap. 3 består av en allmän presentation av stödbevisning och en mer 
ingående presentation av vittnen, sakkunniga och teknisk bevisning i form 
av DNA och medicinsk dokumentation som stödbevis. 

Kap. 4 består av en presentation av framväxten på kravet av 
stödbevisning i praxis. De ledande NJA-fallen som utgör praxis och som 
behandlar bevisvärdering och stödbevisning i brottmål har analyserats i två 
avseenden, dels en språklig textanalys av HD:s egna formuleringar kring 
stödbevisning men även en analys av HD:s förhållning till förekomsten av 
stödbevisning till målsägandens utsaga. Varje rättsfallsanalys har avslutats 
med egna kommentarer. 

Kap. 5 består av rättstillämpningen genom nedslag i våra HovR, där 
HovR:s bedömning av målsägandens utsaga samt förekommande 
stödbevisning till utsagan presenteras. Även presenteras HovR:s förhållning 
till praxis avseende bevisvärdering. 

Kap. 6 består av en analys, diskussion samt svar på frågeställningarna. 

                                                                                                                        
1994, Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, Stockholm, 2007 samt Sutorius 
och Kaldal, 2003. 
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2 Bevisning och 
bevisvärdering 

I detta kap. presenteras; En kort historisk exposé med inriktning på 
utvecklingen av rättegångsbalken och bevisrätten. De centrala principerna 
på bevisrättens område som den fria bevisprövningen och de ytterligare 
principerna som denna princip gett upphov till. Bevisbördan, beviskravet 
och bevisvärderingen av muntliga utsagor med redogörelse för trovärdighet 
och tillförlitlighet. Den rättsliga ramen som omgärdar nämnda områden 
samt en kortare redogörelse för de mest frekvent omnämnda metoderna i 
doktrin som kan tillämpas vid bevisvärdering. Detta kap. utgör i huvudsak 
den ram som omgärdar allt av relevans för bevisning och stödbevisning 
medan i kap. 3 där redogörs det för stödbevisningen i sig. 

2.1 Historisk tillbakablick 

Bevisningen, att värdera fakta i mål, har alltid varit och fortfarande är det 
mest centrala momentet inom rättskipningen. Skuldprövningens historia 
visar på en utveckling bort från religiösa föreställningar om skuld, via den 
legala bevisvärderingen där en mekanisk analys av bevismedel företogs, två 
samstämmiga vittnen är fullt bevis, till den nu gällande fria 
bevisvärderingen.36 

Under medeltiden var bevisvärderingen i brottmål relativt enkel. 
Tillvägagångssättet var det att den tilltalade kunde utsättas för olika prov då 
inget erkännande fanns.37 Ett erkännande var bevisens drottning,38 i och 
med att vid bevisprövningen där kretsade allt kring ett erkännande. Provet 
som den tilltalade utsattes för kunde vara att vandra på glödande kol eller att 
svära sig fria via järnbörd. Där den tilltalade inte brände sig eller inte 
uppvisade infekterade sår ansågs denne som oskyldig.39 Under denna tid 
kunde olika brott kräva olika former av bevis men även olika former av 
processer. Två processformer tillämpades huvudsakligen, där 
edgärningsmannaprocessen kännetecknades av att det inte var frågan om 
någon materiell bevisprövning utan endast en formalistisk bevisprövning.40 
Tillskillnad från nämndprocessen där en materiell bevisprövning företogs 
och undersökningsprincipen stod i centrum.41 Bevisningen under denna tid 
hade inte till uppgift att övertyga domaren om de faktiska omständigheterna 
utan vad som ansågs vara sant framgick av parternas verksamhet och 
presterade bevis. Därmed inskränktes domstolens prövning till huruvida 
stadgade bevisprestationer var uppfyllda.42 

                                                
36 Diesen, 1994, s. 7. 
37 Diesen, 1994, s. 33. 
38 Ekelöf, m fl., 2009, s. 75. 
39 Diesen, 1994, s. 33 samt Diesen, 2001, s. 65. 
40 Inger, 2011, s.62. 
41 Inger, 2011, s.63. 
42 Prop. 1931:80, Angående huvudgrunderna för en rättegångsreform, Stockholm, s. 5f. 
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Mellan 1500-talet fram till 1734-års lag skedde stora förändringar i 
processrätten och bevisrätten pga. inflytandet från utlandet, främst från den 
tysk-romerska rätten.43 Detta inflytande gav att edgärningsmannaprocessen 
sakta övergavs och slutligen avskaffades år 1695 till förmån för 
nämndprocessen. Den legala bevisteorin recipierades och utvecklades 
alltmer under denna tid vilket i sin tur medförde att tortyren fick en 
framskjutande roll i utletandet av bevis då det krävdes full bevisning, 
erkännandet var ett fullt bevis, för fällande dom.44 Den legala bevisteorin 
innebar att lagen uppställde vissa regler angående bevismedlens kvalité och 
kvantitet som domaren fick bygga sin övertygelse på, övertygelse om vad 
som var sanningen.45 

Genom 1734-års lag lagfästes den legala bevisteorin. I rättegångsbalken 
stadgades det ”Tu vittnen äro fullt bevis, där i de sammanstämma”.46 År 
1772 avskaffades formellt tortyren. Mål kunde trots tortyrens avskaffande 
ändå skjutas på framtiden för att nå erkännanden eller i svårare brottmål 
kunde möjligheten att ta till svårare fängelse tillämpas, dvs. spöstraff 
utdelades till erkännande nåddes.47 

1800-talet till tidigt 1900-tal var i hög grad präglat av den legala 
bevisteorins principer men återigen under inflytande av utländsk rätt kom 
många domstolar att ändra sitt tankesätt. I strid mot gällande bevisteori 
tillämpade många underrätter i stor utsträckning den fria bevisprövningen. 
Detta var något som HD kom att acceptera och år 1857 bekräftade HD 
underrättspraxis genom att döma en person för misshandel utan fullt bevis.48 
Den fria bevisprövningen med dess fria bevisvärdering kom att lagstadgas 
år 1948, detta genom införandet av nya rättegångsbalken.49 

Den senaste inverkan av större dignitet på process-och bevisrättens 
område kom år 1953 vid Sveriges ratificerande av EKMR.50 Där artikel 6, 
rätten till en rättvis rättegång troligen fått störst inverkan på bevisrätten. 

2.2 Allmänt om bevisning 

En brottmålsrättegång kan sägas handla om ett faktiskt händelseförlopp och 
vilka juridiska konsekvenser som kan följa på detta.51 Domstolens uppgift i 
en brottmålsrättegång är att avgöra huruvida åklagarens påståend om brott är 
sant eller falskt, vilket ska ske på grundval av den presenterade 
bevisningen.52 Vad åklagaren påstår framgår av stämningsansökan och den 
gärningsbeskrivning som återfinns där. Utöver gärningsbeskrivning upptas i 
                                                
43 Prop. 1931:80, s. 15. 
44 Inger, 2011, s. 66 och 143. 
45 Prop. 1931:80, s.15. 
46 Inger, 2011, s. 193 samt Skarstedt, Sigfrid, Sveriges rikes lag, 68., uppl., 1947, RB 17 
kap. 29 §, s.1177. 
47 Inger, 2011, s. 194. 
48 Inger, 2011, s. 285f. 
49 Inger, 2011, s. 359. 
50 Prop. 1951:165, Godkännande av Sveriges anslutning till Europeiska konventionen om 
de mänskliga friheterna och de grundläggande rättigheterna. 
51 Bolding, Per Olof, Går det att bevisa?: perspektiv på domstolsprocessen, Stockholm, 
1989, s. 11. 
52 Ekelöf m fl., 2009, s. 14. 
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stämningsansökan de bevismedel som åklagaren åberopar och vad som ska 
styrkas med varje enskilt bevis.53 Det är således åklagaren som har 
bevisbördan och ska bevisa att ett brott har begåtts, bevisbördan omfattar 
samtliga relevanta omständigheter, här avses både de objektiva och 
subjektiva rekvisiten.54 

Utgångspunkten är att bevisprövningen är fri, därmed får inga 
begränsningar uppställas i fråga om de kunskapskällor som får nyttjas för 
sanningens utletande, vidare är domstolen heller inte bunden av legala regler 
vid värderingen av bevis.55 Detta stadgas i RB 35 kap. 1 §, där anges det att 
rätten efter en samvetsgrann prövning av allt som förekommit i målet ska 
avgöra vad som är bevisat. Domstolens värdering av bevisen ska vara 
objektivt grundad, således får värderingen inte vara subjektivt grundad, även 
om bevisvärderingen är fri.56 Följden av att bevisvärderingen är fri är att 
vilket bevismedel som helst som förmedlar ett bevisfakta ska kunna 
värderas till en sådan styrka att beviskravet ställt utom rimligt tvivel uppnås. 
När bevisningen har denna styrka ska de förhållanden som bevisningen 
avser att bevisa anses vara styrkta. Detta ger att en målsägande med en fullt 
tillförlitlig utsaga är, teoretiskt, tillräckligt för att beviskravet ska uppnås 
och därmed tillräckligt för att en fällande dom ska kunna meddelas i ett 
utsagomål. 

2.3 Bevisrättsliga begrepp 

Med bevis avses bevismedel, dessa finns angivna i RB 36-40 kap. Där anges 
som bevis vittne, part, skriftliga bevis, syn samt sakkunnig. RB reglering är 
dock inte uttömmande.57 Ett bevistema kan sägas aktualisera en 
frågeställning om vad som är sant eller falskt, detta genom att bevistemat 
bygger på ett påstående om att något visst har skett. Detta påstående 
uttrycks i gärningsbeskrivningen och således ringar gärningsbeskrivningen 
in ett bevistema eller fler delteman som har relevans i det aktuella 
brottmålet.58 Därmed är det åklagaren som konstituerar bevistemat genom 
dennes gärningsbeskrivning.59 Hela gärningsbeskrivningen dvs. varje tema 
eller deltema måste i princip vara styrkt för att åtalet ska kunna bifallas i 
dess helhet.60 

Rättsfaktum är ett omedelbart relevant faktum för ett måls utgång.61 Det 
är således frågan om faktiska förhållanden som har direkt betydelse för en 
viss rättsföljd.62 Bevisningen tar ytterst sikte på dessa omedelbart relevanta 
omständigheter. Detta innebär att rättsfaktum är bevisteman.63 
                                                
53 Schelin, 2007, s. 43, Jfr RB 45 kap. 4 §. 
54 Ekelöf m fl., 2009, s. 158. 
55 SOU 1938:44, s. 377. 
56 SOU 1938:44, s. 378. 
57 Schelin, 2007, s. 42. 
58 Bolding, 1989, s. 13f. 
59 Bolding, 1989, s. 19. 
60 Schelin, 2007, s. 43. 
61 Bolding, 1989, s. 19. 
62 Nordh, Roberth, Bevisrätt B: bevisbörda och beviskrav, Uppsala, 2011, s. 21. 
63 Fitger, Peter & Mellqvist, Mikael, Domstolsprocessen: en kommentar till 
rättegångsbalken, 2., Stockholm, 2002, s. 238. 
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Bevisfaktum är direkta bevis med direkt bevisverkan för bevistemat,64 
men motsatsvis till rättsfaktum inte förknippat med någon omedelbar 
rättsföljd. Vad det rör sig om är ett faktiskt förhållande som endast står i 
indirekt relation till viss rättsföljd.65 Bevisfaktumet har sin betydelse genom 
att det tillåter en viss slutsats beträffande förekomsten av ett rättsfaktum, 
eller i vart fall ger det anledning till visst sannolikhetsresonemang.66 Det 
kan sägas att bevisfaktum har betydelse som bevis för ett rättsfaktums 
existens eller icke existens.67 Bevisfaktumets bevisvärde för rättsfaktumet 
avgörs av styrkan i relationen mellan bevisfaktum och rättsfaktum.68 

Bevisfaktum kan förekomma i flera led och kombinationer. När så är 
fallet kan bevisfaktumet utgöra ett hjälpfaktum i förhållande till ett annat 
bevisfaktum.69 Det är då tal om indirekta bevis, bevis som inte har någon 
direkt bevisverkan för bevistemat.70 Åtskillnaden mellan hjälpfaktum och 
bevisfaktum är inte på förhand klar, utan är beroende av bevistemat och dess 
formulering, vilket medför att en omständighet som utgör ett hjälpfaktum i 
ett fall kan i ett annat fall vara en omständighet som utgör bevisfaktum.71 Ett 
hjälpfaktum är således ett förhållande som har betydelse som stöd vid 
bevisvärderingen av bevisfaktum, dvs. hjälpfaktum har bevisverkan vid 
bestämningen av bevisfaktums bevisvärde.72 

Indicium är även det ett indirekt bevis, vad som avse med indicium är 
dock oklart. En förklaring till begreppet är att indicier avser omständigheter 
som inte direkt kan hänföras till bevistemat, de är inte direkt kopplade till ett 
brott, men ändå omständigheter med bevisverkan för eller emot 
bevistemat.73 Indicier har således sin vanligaste funktion i samverkan med 
andra bevis. Dock kan indicier ibland vara självständiga, detta då indicierna 
utgör en sådan struktur att de tillsammans anses grunda bevisfaktum, detta 
är strukturalbevisning.74 Vad som avses med strukturalbevisning som 
indiciebevisning är att olika omständigheter, vanligen tillsammans, har för 
bevistemat ett bevisvärde genom att det återfinns en överenstämmelse 
mellan indiciestruktur och bevistemat. Däremot bildar indicier ingen kedja 
som leder till bevistemat, utan indicierna verkar tillsammans sida vid sida. 
Den strukturala bevisningen lider av en svaghet då indiciestrukturer ofta står 
i motsattsförhållande till varandra genom bevis och motbevis.75 Enbart 
frambringad strukturalbevisning av åklagaren har tidigare inte varit 
tillräckligt för att beviskravet ska uppnås, strukturalbevisningen kunde 
endast påverka bevisbedömningen.76 Idag finns det dock ett avgörande från 
praxis med fällande dom där bevisning bestod av icke kausala bevisfakta.77 
                                                
64 Schelin, 2007, s. 47. 
65 Nordh, 2011, s. 21. 
66 Bolding, 1989, s. 20. 
67 Nordh, 2011, s. 21. 
68 Schelin, 2007, s. 47. 
69 Bolding, 1989, s. 20. 
70 Schelin, 2007, s. 47. 
71 Stening, Anders, Bevisvärde, Uppsala, 1975, s. 45. 
72 Nordh, 2011, s. 21 samt Schelin, 2007, s. 48. 
73 Schelin, 2007, s. 48 samt Björkman, m fl., 1997, s. 25. 
74 Schelin, 2007, s. 48. 
75 Ekelöf, m fl., 2009, s. 216. 
76 Se HD:s argumentation NJA 1999 s. 480, särskilt s. 484. 
77 Ekelöf, m fl., 2009, s. 217, fot 308, med vidare hänvisning till Arboga-fallet. 
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2.4 Relevanta rättsliga principer för 
processen 

Reglerna angående bevisning finns i RB 35 kap. Där kärnan för bevisrätten 
utgörs av principen om den fria bevisprövningen, principen står att utläsa i 
RB 35 kap 1 §. Där stadgas det att domstolen efter en samvetsgrann 
prövning ska avgöra vad som kan anses bevisat.78 Utöver denna princip 
finns det en mängd rättsliga principer av stor relevans för bevisprövningen, 
bevisvärdringen men även för beviskravet och bevisbördan. Dessa rättsliga 
principer ska utgöra garantier för att bästa möjliga bevisvärdering kommer 
tillstånd och att parternas rättigheter i övrigt tillgodoses. 
Huvudförhandlingen i en brottmålsrättegång präglas av dessa principer och 
vad som avses är muntlighetsprincipen, omedelbarhetsprincipen och 
koncentrationsprincipen.79 

Enligt omedelbarhetsprincipen, RB 30 kap. 2 §, ska en dom enbart 
grundas på vad som förekommit vid huvudförhandlingen. Detta innebär att 
endast det material som presenterats under huvudförhandlingen är det 
material som sedan får beaktas vid bevisvärderingen.80 Således får 
domstolen vid bevisprövningen endast fästa avseende till det bevisfakta och 
hjälpfakta som förekommit under huvudförhandlingen eller till vilkas 
existens som domstolen kan sluta sig till från vad som iakttagits.81 Företas 
en bedömning av andra bevisfakta eller hjälpfakta än de som förekommit 
inför domstolen under huvudförhandlingen utgör detta ett rättegångsfel. Det 
huvudsakliga syftet med principen är att skapa goda förutsättningar för en 
värdering av hela materialet i ett sammanhang.82 

En princip som har nära anknytning till omedelbarhetsprincipen är 
muntlighetsprincipen. Muntlighetsprincipen uttrycks i RB 45 kap. 5 §, där 
stadgas det att huvudförhandlingen som huvudregel ska vara muntlig. Vilket 
medför att utgångspunkten för bevisföringen är att bevisningen ska 
framföras muntligt och inte i färdigställd skriftlig form.83 Syftet med denna 
princip är likt syftet med omedelbarhetsprincipen att säkerställa att en god 
bevisvärdering företas och därigenom skapa förutsättningar för korrekta 
avgöranden. Vidare har även principen betydels för offentlighetsprincipen 
då allt som är av betydelse framförs under rättegången.84 

I RB 46 kap. 11 § 1 st. stadgas koncentrationsprincipen. Principen 
uttrycker att huvudförhandlingen ska utföras i ett sammanhang och utan 
onödiga uppehåll. Principen har även den som syfte att bidra till bättre 
förutsättningar för bevisvärderingen, detta genom att domstolen får en 
samlad överblick av den totala bevissituationen när allt bevismaterial 
förevisats för domstolen under en koncentrerad huvudförhandling. Principen 

                                                
78 Se vidare i 2.6 för en djupare redogörelse av nämnda princip. 
79 Bolding, 1989, s. 30. 
80 Schelin, 2007, s. 26 samt Sutorius och Kaldal, 2003, s. 281. 
81 Jfr Ekelöf m fl., 2009, s. 28. 
82 Schelin, 2007, s. 26. 
83 Sutorius och Kaldal, 2003, s. 281. 
84 Schelin, 2007, s. 26f. 
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ska minimera risken för att domstolens minnesbild ska blekna.85 Detta 
innebär dock inte att domstolens bedömning och avgörande av det 
förevisade material ska ske genom ett totalintryck av materialet.86 

Oskyldighetspresumtionen innebär att var och en som är anklagad för 
brott ska betraktas som oskyldig till dess att motsatsen bevisats och skulden 
lagligen fastställts.87 Detta framgår av EKMR art. 6 rätten till en rättvis 
rättegång och mer precist dess andra punkt.88 För att överhuvudtaget frångå 
denna princip måste åklagaren kunna presentera bevisning med sådan styrka 
att det når upp till beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel”.89 Enligt principen 
in dubio pro reo ska domstolen i tveksamma fall döma till fördel för den 
tilltalade, denna princip är oskyldighetspresumtionen konkretiserad i ett 
bestämt sammanhang. In dubio pro reo är också ett av de främsta uttrycken 
för att åklagaren bär på bevisbördan, detta kan dels härledas ur 
oskyldighetspresumtionen men även sägas grunda sig på att en rättsstat inte 
accepterar felaktigt fällande domar i brottmål.90 Oskyldighetspresumtionens 
relevans för uppsatsen är den att utöver att presumtionen har betydelse för 
bevisbördan och beviskravet kan presumtionen även få betydelse för 
principerna om fri bevisvärdering och fria bevisföring, när dessa principer 
kan behöva inskränkas med hänsyn till oskyldighetspresumtionen.91 

2.5 Bevisbörda och beviskrav 

Regler om bevisbörda och beviskrav avser endast rättsfakta, där bevisbördan 
för samtliga relevanta omständigheter ligger på åklagaren.92 Begreppet 
bevisbörda förklaras av att den part, åklagaren, som har bördan inte kan 
vinna målet utan att förevisa bevisning med viss styrka. Bördan är således 
ett uttryck för åklagarens risk att förlora målet vid otillräcklig bevisning.93 
Bevisbördans placering och det höga beviskravet motiveras av att 
konsekvenserna av en felaktigt fällande dom är mer allvarligt än 
konsekvenserna av en felaktigt friande dom. Vidare skulle det strida mot 
EKMR 6 art. och oskyldighetspresumtionen att placera bevisbördan på den 
tilltalade och att denne aktivt skulle behöva visa sin oskuld.94 Utöver att 
åklagaren har bevisbördan ska denne under utredningens fortskridande inte 
endast beakta bevis som talar emot den misstänkte utan även beakta bevis 
som talar för den misstänkte. Således ska åklagaren bedriva 
förundersökningen och hela utredningen enligt objektivitetsprincipen.95 

                                                
85 Schelin, 2007, s. 26. 
86 SOU 1938:44, s. 378. 
87 Nowak, 2003, s. 49. 
88 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
89 Nowak, 2003, s. 409. 
90 Ekelöf m fl., 2009, s. 150 samt Nowak, 2003, s. 32f. 
91 Nowak, 2003, s. 409. 
92 Nordh, 2011, s. 12 och 22. 
93 Ekelöf m fl., 2009, s. 79. 
94 Nordh, 2011, s. 35. 
95 Ekelöf, Per Olof, Rättegång V, 7., uppl., Stockholm, 1998, s. 116. 
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Enligt Nordh är den allmänna uppfattningen att bevisbördan är odelad 
och ligger på åklagaren.96 Att vissa påstår att bevisbördan är delad i 
brottmål beror sannolikt på en förväxling av den falska och äkta 
bevisbördan. Där den falska bevisbördan enbart avser viss bevisning. Den 
tilltalade kan genom den falska bevisbördan anses ha bevisbörda för vissa 
omständigheter som denne åberopar, medan den äkta bevisbördan däremot 
alltid åvilar åklagaren.97 Detta medför att den tilltalade kan förhålla sig 
passiv under hela processen, då det är åklagaren som ska presentera 
bevisningen. Det är således inte innan åklagare lyckats presentera 
erforderlig bevisning som det uppstår en aktivitetsplikt för den tilltalade. 
Detta är ingen omkastad bevisbörda utan den tilltalade måste agera för att 
värdet av åklagarens bevisning ska förtas, det är här den falska bevisbördan 
kan aktualiseras. Den falska bevisbördan framgår av praxis i utsagomål. Där 
uttalas det att, det räcker med en tillförlitlig utsaga av målsäganden och för 
att inte målsägandens utsaga ska läggas till grund för bedömningen och 
sedan domen måste den tilltalade bemöta målsägandens uppgifter.98 

Det grundläggande beviskravet som anses gälla i brottmål anger att den 
tilltalades skuld ska vara ”ställd utom rimligt tvivel”.99 Uttrycket har sin 
bakgrund i engelskans ”beyond reasonable doubt”.100 Ett annat sätt som 
beviskravet uttryckts på är, ”att det praktiskt sett ska framstå som uteslutet 
att den åtalade är oskyldig.”101 Beviskravet uttrycker hur stark bevisningen 
ska vara för att rättsfaktum ska anses föreligga dvs. att det är bevisat,102 
således anger beviskravet den tröskel som bevisvärdet måste uppnå. 
Beviskravet kan definieras både positiv och negativt och då antingen som ett 
uttryck för det bevisvärde som krävs för att uppfylla bevistemat eller som ett 
uttryck för tvivel och den kvarstående osäkerheten. Beviskravet angett i 
procent där talas det om ca 98 % säkerhet.103 Annorlunda uttryckt skulle 
man kunna säga att i 98/100 fall har domstolen rätt när det fäller en tilltalad 
mot dennes nekande. 

Beviskravet är högt ställt men viss osäkerhet tillåts, däremot är detta 
osäkerhetutrymme mycket begränsat, osäkerheten får inte inrymma rimliga 
tvivel.104 Ett rimligt tvivel ska vara rationellt, kunna förklaras på förnuftiga 
grunder, konkret, den friande förklaringen ska bygga på fakta som är 
förenliga med utredningen samt relativt dvs. bedömningen ska göras inom 
ramen för utredningens beskaffenhet.105 Enligt Ekelöf stämmer dock detta i 
doktrinen sagda inte överens med vad HD uttalat. Enligt Ekelöf har HD inte 
uttalat att ett tvivel ska vara av en viss art för att en frikännande dom ska 

                                                
96 Nordh, 2011, s. 13. 
97 Ekelöf, Per Olof, Bohman, Robert. Rättegång IV, 4., uppl., Stockholm, 1992 s. 63f. och 
115. 
98 Schelin, 2007, s. 55f. med vidare hänvisning till Ekelöf m.fl., 1992. 
99 Se NJA 1980 s. 752, NJA 1982 s. 164 samt NJA 1991 s. 83. Utöver dessa NJA-fall har 
beviskravet med jämna mellanrum upprepats i praxis. 
100 Nordh, 2011, s. 37. 
101 Torkel, Gregow, Några synpunkter på frågan om bevisprövning och bevisvärdering i 
mål om sexuella övergrepp mot barn, SvJT 1996 s. 509-523, s. 510. 
102 Anderson, 2004, s. 168. 
103 Diesen, 1994, s. 83. 
104 Nordh, 2011, s. 37 
105 Schelin, 2007, s. 59f. 
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meddelas, inte heller har HD uttalat hur starkt ett tvivel måste var för att ett 
åtal ska ogillas.106 

Det finns vissa uttalanden i doktrinen som gör gällande att det skulle 
krävas mindre stark bevisning när ett brott inte är grovt. Detta torde vara 
felaktigt då samma beviskrav, ställt utom rimligt tvivel, alltid gäller. 
Däremot kan det ställas lägre krav på bevisningens robusthet. Med att 
bevisningen är robust avses att det inte existerar ytterligare bevisning, såvitt 
det kunnat utrönas, som kan påverka bevisvärdet. Vilket medför att i 
lindrigare brottmål skulle det kunna nöjas med en mindre grundlig 
utredning.107 Vidare kan heller inte beviskravet ändras och anpassas till den 
bevisning som finns att tillgå i det konkreta fallet.108 

Särskilt om beviskravet i en ord mot ord situation. Enligt praxis är det 
inte tillräckligt att målsäganden upplevs som mer trovärdig än den tilltalade 
eller endast har en mer tillförlitlig utsaga än den tilltalade i en ord mot ord 
situation för att en fällande dom ska kunna meddelas.109 För att ett åtal ska 
kunna styrkas och fällande dom meddelas krävs det dels att målsägandes 
utsaga är fullt tillförlitlig men även att den tilltalades utsaga saknar 
tillförlitlighet.110 

När huvudbevisningen utgörs av en muntlig utsaga, av en målsäganden 
eller ett vittne, och dennes uppgift, påstående om våldtäkt, står i ett 
motsatsförhållande till den tilltalades uppgift, nekande, uppstår inte ett 
”vågskålstänkande” mellan dessa uppgifter. Detta medför att den uppgift 
med högst bevisvärde inte läggs till grund för bedömningen, utan 
beviskravet som gäller medför att tyngdpunkten i processen ligger på 
målsägandeutsagan.111 Dock ska det sägas att inget hinder finns mot att 
enbart en muntlig utsaga ligger till grund för en fällande dom, skulle detta 
vara ett hinder skulle det strida mot principen om fri bevisvärdering.112 
Vilket i princip skulle medföra att det inte kunde meddelas fällande dom i 
de fall som typiskt sett ofta saknar vittnen och där övrig bevisning kan vara 
fattigt förekommande, som vid våldtäkt. Med detta avses dock inte att 
beviskravet ska vara lägre i dessa fall. För fällande dom där ord står mot ord 
krävs det att målsägandes utsaga är i överensstämmelse med vad som övrigt 
är utrett målet och därigenom tillsammans med denna övriga bevisning i 
målet uppnår en sådan styrka att beviskravet uppnås.113 

 

                                                
106 Ekelöf m fl., 2009, s.153. 
107 Ekelöf m fl., 2009, s. 154 och 187 samt Ekelöf m.fl., 1992, s. 117f. och 128. 
108 Jfr RH 1982:20 där annan uppfattning framskymtas.  
109 Jfr uttalandena i NJA 1980 s. 725 särskilt s. 738 samt NJA 1992 s. 446, särskilt s. 464. 
110 Sutorius och Kaldal, 2003, s. 318. 
111 Gregow, 1996, s. 516 samt Schelin, 2007, s. 97, Se även HD:s klargörande i NJA 1992 
s. 446. 
112 Gregow, 1996, s. 515. 
113 Schelin, 2007, s. 97f., jfr även HD:s uttalanden i NJA 2005 s. 712 samt NJA 2009 s. 449 
I och II. 
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2.6 Den fria bevisprövningen 

Bevisprövning är ett begrepp som oftast är vidare än begreppet 
bevisvärdering. Med begreppet bevisprövning åsyftas alla de 
tankeoperationer som måste brukas för att på ett meningsfullt sätt kunna ta 
ställning till vilka fakta som är relevanta i målet och som sedan ska ligga till 
grund för domstolens avgörande, men även vilka rättsliga aspekter som ska 
anläggas.114 Bevisprövningen avser således hela den process under 
överläggningen vari bevisning är föremål för en bedömning.115 

Prövningen av bevis sker enligt RB 35 kap. 1 § 1 st. den fria 
bevisprövningens princip. Där stadgas det att ”Rätten skall efter 
samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra vad som i målet är 
bevisat.” Den fria bevisprövningen innebär att det i princip inte uppställs 
några begränsningar på vilka bevis som får förevisas, hur dessa ska värderas 
eller vilka metoder som bör komma till användning vid bevisprövningen. 
Vidare får heller inga begränsningar uppställas i frågan om de 
kunskapskällor som domstolen får använda vid sanningens utletande.116 

Däremot ska domaren ”[…] vid sin bevisprövning noga överväga alla 
de upplysningar, som i målet blivit förebragta, och på denna grund pröva, 
hurudant sakförhållandet må anses vara. Denna prövning skall vara objektiv, 
d.v.s. sådan att den även för andra innebär en övertygande beviskraft, därvid 
domaren naturligen måste använda allmänna erfarenhetssatser och 
slutledningsregler.”117 Vad som avses är de grundsatser som domstolen har 
att förhålla sig till vid bevisprövningen. Det är objektivitets-, redovisnings-, 
analys-, materialbegränsningskravet.118 Objektivitetskravet innebär att 
domstolens bedömning och bevisvärdering måste stödjas på skäl som kan 
godtas av andra förståndiga personer.119 Redovisningskravet innebär att 
andra ska kunna kontrollera domstolens bedömning, varför domstolens skäl 
för den företagna bedömningen måste anges. Domstolen får enligt 
analyskravet inte grunda avgörandet på ett totalintryck av det föreliggande 
materialet, utan är skyldig att företa en diskursiv analys, dvs. gå från 
premisser till slutsatser. Materialbegränsningskravet innebär att domstolen 
endast får beakta sådant material som förevisats i målet för domstolen när 
bevisprövningen företas. Undantaget för materialbegränsningskravet är 
allmänt veterliga omständigheter, notoriska fakta, och erfarenhetssatsers.120 
Materialbegränsningskravet kan även sägas vara ett uttryck för 
omedelbarhetsprincipen.121 

Ur RB 35 kap 1 § 1 st. den fria bevisprövningens princip mynnar två 
andra principer ut, dessa är den fria bevisföringens princip och den fria 
bevisvärderingens princip. 

                                                
114 Bolding, 1989, s. 50. 
115 Diesen, 1994, s. 7. 
116 Diesen, 1994, s. 8 samt SOU 1938:44, s. 377. 
117 SOU 1926:32, Processkommissionens betänkande angående rättsväsendets ombildning, 
s. 255. 
118 Eklund, Hans och Lindell, Bengt m.fl., Straffprocessen, 1., uppl., Uppsala, 2005, s. 398. 
119 SOU 1938:44, s. 378. 
120 Eklund och Lindell m.fl., 2005, s. 397f. samt jfr SOU 1938:44, s. 377f. 
121 Se Kap. 2.4 denna uppsats. 
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2.6.1 Fri bevisföring 
Den fria bevisföringens princip innebär att det i princip inte finns några 
begränsningar i den bevisning som part får anföra till styrkande av sin sak, 
dvs. det finns inga direkta bevisförbud.122 Detta är dock en sanning med 
modifikation, information som inte kan anses sakna betydelse för ett mål 
kan trots allt omfattas av sekretess. Exempelvis har en försvarsadvokat en 
tystnadsplikt som sträcker sig längre än någon annan befattningshavare, 
därigenom kan de sägas att försvarsadvokaten omfattas av ett bevisförbud 
då denne inte kan höras som vittne om de uppgifter som erhållits för 
uppdragets fullgörande, med mindre än att den tilltalade medger att 
uppgifterna kan yttras.123  

Vidare finns det en bortre gräns för den fria bevisföringens princip i 
EKMR art. 6 angående den tilltalades rätt till en rättvis rättegång. Här 
åsyftas främst bevisning som åtkommits på ett klart otillbörligt sätt 
exempelvis genom tortyr. Den bortre gränsen för den fria bevisföringens 
princip kan även sägas vara nådd när den tilltalade inte längre har någon 
reell möjlighet att ta vara på sina rättigheter i processen.124 Ett exempel på 
detta skulle vara om anonyma vittnen som bevisning tilläts, då dessa 
vittnesuppgifter ofta torde vara svårbemötta och därigenom medföra att 
betydande svårigheter uppstod i att föra en adekvat motbevisning.  

Sedan finns det mindre inskränkningar i den fria bevisföringen genom 
RB 35 kap. 7 §, där domstolen har möjligheten att avvisa bevisning om 
denna bevisning skulle bli uppenbart utan verkan. Att det ska vara frågan 
om bevisning utan uppenbar verkan är ett högt krav vilket medför att 
domstolen många gånger får godta bevisning av mycket begränsat värde, 
exempelvis karaktärsbevisning.125  

Även finns en inskränkning av den fria bevisföringen via RB 35 kap. 8 
§, principen om det bästa bevismedlet. Där ett bevismedel som medför en 
kortare beviskedja, oftast, ger säkrare bevisning.126 Exempelvis bör ett 
direkt vittne väljas framför ett hörsägensvittne. 

En ytterligare begränsning återfinns i RB 35 kap. 14 §, det är 
begränsningen av tillåtlighet av så kallade vittnesattester istället för 
muntliga utsagor, vilket även är ett utslag av bevisomedelbarheten. Detta då 
det anses föreligga bättre möjligheter att värdera en muntlig utsaga än ett 
skrivet papper, dock innehåller bestämmelsen en rad undantag.127 

 

                                                
122 Schelin, 2007, s. 19. 
123 Bolding, 1989, s. 25f. 
124 Schelin, 2007, s. 20 och 22. 
125 Andersson, 2004, s. 166. 
126 Andersson, 2004, s. 166 samt Ekelöf m fl., 2009, s. 43 och 203. angående det 
sammanvägda bevisvärdet av slutledet i en beviskedja. 
127 Nordh, Roberth, Bevisrätt A: allmänna bevisfrågor: om ansvaret för bevisning, vittne, 
syn, sakkunnig m.m., Uppsala, 2009, s. 29f. 
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2.6.2 Fri bevisvärdering 
Bevisvärderingen är fri, detta innebär endast att det inte finns legala regler 
uppställda för hur bevis ska värderas. Som tidigare nämnts finns det dock 
principer och riktlinjer som domstolen och domaren har att rätta sig efter vid 
värderingen av bevis. Bevisvärderingen får inte ske godtyckligt eller 
grundas på domarens subjektiva uppfattning rörande de olika bevisens 
värde, inte heller på ett totalintryck av förevisad bevisning. Värdering ska 
utföras objektivt och ske utifrån allmänna erfarenhetssatser och där det kan 
bli tal om erfarenheter som ligger utanför domstolens kompetens där bör 
sakkunskap inhämtas.128 Vidare finns det bestämmelser som förstärker de 
faktum att bevisvärderingen är fri, exempelvis RB 35 kap. 3 § 2 st. genom 
att stadga att värdet och verkan av en utsaga som bevis ska bestämmas ”[…] 
med hänsyn till omständigheterna […].”129 Metoden som presenteras för 
den fria bevisvärderingen i förarbeten som i lag är vag och dess närmare 
innehåll har överlämnats till rättstillämpningen att fastställa.130 

2.7 Bevisvärdering i brottmål 

Målet med en brottmålsprocess är att utröna sanningen kring, oftast, ett av 
åklagaren påstående om brott. Detta måste ske genom en värdering av 
föreliggande bevisning för och emot åklagarens påstående. 
Bevisvärderingen tar sikte på att avgöra om bevisningen i sig är tillräckligt 
stark för att beviskravet ”ställd utom rimligt tvivel” kan uppnås. Således är 
beviskravet, hur stark bevisning som krävs, och bevisvärderingen, hur stark 
bevisningen är, sammankopplat och där det är värderingen av varje enskilt 
bevis som ska avgöra om beviskravet slutligen är uppfyllt.131 Själva 
bevisvärderingen i brottmål består av att domstolen utifrån existensen av ett 
eller flera faktum ska dra en slutsats angående sannolikheten för existensen 
av ett annat faktum. Där bevisvärdet av ett bevis bestäms av bevisfaktum 
jämte föreliggande hjälpfakta och erfarenhetssatser.132 Det är således frågan 
om en bedömning av sambandet mellan ett av åklagaren påstått handlande i 
det förflutna och det bevis som kan kopplas till detta, i syfte att utröna 
huruvida detta hänt i verkligheten.133 Vad dock domstolen måste göra innan 
värderingen av varje bevis företas är att strukturera bevisningen. Detta för 
att varje bevis ska kunna ges sitt korrekta värde och för att den slutliga 
intuitiva bedömningen av bevisningen ska ge slutsatsen och inte vice versa, 
att det är slutsatsen som motiverar att bevisen ges en viss betydelse.134 

Själva bevisstruktureringen som företas bör enligt Schelin i vart fall 
innehålla följande sju moment; Där det första momentet som företas är en 
bedömning av om bevisningen över huvudtaget har bevisvärde för den 
aktuella händelsen, dvs. en bedömning av om det föreligger en kausal 
                                                
128 Schelin, 2007, s. 22 samt SOU 1938:44, s. 377f. 
129 Schelin, 2007, s. 23f. 
130 Schelin, 2007, s. 23. 
131 Eklund och Lindell, 2005, s. 423. 
132 Ekelöf m fl., 2009, s. 20ff. 
133 Björkman, m fl., 1997, s. 14f.  
134 Schelin, 2007, s. 231f. 
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relation mellan bevisfakta och händelsen som bevisfakta ska bevisa. Sedan 
ska en bedömning företas av huruvida bevisfakta är relevant för att styrka 
gärningspåståendet. Därefter ska det företas en bedömning för vem som 
bevisfakta ger stöd åt, åklagaren eller den tilltalade. I fjärde momentet ska 
det avgöras vilken typ av bevisning det är frågan om. Exempelvis kan ett 
bevis utgöra ett bevisfaktum för hela eller delar av bevistemat men även 
utgöra hjälpfaktum för ett annat deltema. Genom detta klargörs det femte 
momentet, om bevisfakta utgör bevis för samtliga delteman. Efter denna 
bedömning ska det avgöras till vilket, eller vilka, delteman som bevisfakta 
är relevant för. Detta för att undvika att en ”smittoeffekt” uppstår. 
Exempelvis att svag bevisning för ett tema medför att annan bevisning för 
annat tema ifrågasätts. Slutligen ska bevisfaktas uppkomstbetingelse 
granskas dvs. har bevisfakta, en utsaga, orsakats av den händelse som den 
avser att bevisa, utgör bevisfakta ett direkt spår av händelsen.135 En 
bevisstrukturering enligt denna systematik torde leda till bättre 
förutsättningar för domstolen att företa korrekta bedömningar medan 
riskerna för att schablonartade bevisvärderingar minskar.136 

Efter att domstolen företagit en strukturering av föreliggande 
bevismaterial ska bevisvärdet för respektive bevis och dess deltema 
bestämmas. Detta sker genom bestämmande av hur stark 
indiciemekanismen är. Där bevisvärdet står i relation till graden av 
sannolikhet för att beviset är ett spår efter något som verkligen inträffat. 
Bevisets värde avgörs därmed genom kausaliteten mellan spåret och temat. 
Vad som även får betydelse för bevisets värde är vilka erfarenhetssatser som 
legat till grund för bedömningen samt vilka positiva och negativa hjälpfakta 
som kan kopplas till bevisfakta.137 När sedan domstolen bedömt all 
bevisning, huvudbevisning samt stödbevisning och eventuell motbevisning, 
återstår det för domstolen att ta ställning till huruvida bevisningen som 
sådan har ställt åklagarens gärningsbeskrivning utom rimligt tvivel. Det är i 
detta skede som utredningens robusthet får betydelse, dvs. här skiftas fokus 
från bevisningens kvalité till utredningens robusthet.138 En robust utredning 
kännetecknas av att utredningen drivits så långt att det inte torde finnas 
ytterligare omständigheter att finna som kan påverka bevisvärdet.139 Endast 
om utredningen är tillräckligt robust kan tillförlitliga slutsatser dras om 
bevisvärdet, vilket medför att utan en robust utredning kan ingen fällande 
dom meddelas.140 

Vid bevisvärderingen finns det en mäng felkällor som bör belysas. 
Felkällorna kan återfinnas i olika stadier i brottmålsprocessen, allt från 
förundersökningen till överläggning och dom.141 Först felkällan är att 
bevisvärderingen grundats på ett helhetsintryck. Bedömningen ska inte 
grundas på det intuitiva helhetsintrycket av materialet, utan varje bevis ska 
värderas enskilt och värderas oberoende av andra förekommande bevis. En 

                                                
135 Schelin, 2007, s. 232ff. 
136 Schelin s. 242f. 
137 Schelin, 2007, s. 235ff. 
138 Schelin, 2007, s. 69 och s. 239f. 
139 Ekelöf m .fl., 2009, 187f. 
140 Schelin, 2007, s. 242. 
141 Eklund och Lindell, 2005, s. 417. 
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annan felkälla är att ett bevis räknas dubbelt och ges betydelse vid värdering 
av ett annat bevis som hjälpfaktum där det inte borde skett. Vidare finns 
möjligheten att domstolen gjort en överskattning alternativt underskattning 
av ursprungsannolikheten. Exempelvis när en utsaga verkar mycket 
osannolik avfärdas denna för att ursprungsannolikheten för utsagans sanning 
är låg, trots att detta inte borde ha skett. Sedan finns det risk för överskatting 
av bevisningen pga. den mängd bevis som framförts, dock är det inte 
kvantiteten som primärt ska fälla avgörande utan kvalitén av bevisningen.142 
Annan felkälla, som främst är kopplad till beviskedjor och det faktum att en 
utsaga ska betraktas som en beviskedja,143 är att varje led i beviskedjan som 
inte uppnår full bevisstyrka ska medföra att det samlade värdet av beviset 
försvagas. Detta är något som inte alltid domstolen uppmärksammar och 
därigenom kan värdet av en beviskedja komma att överskattas.144 Den 
största felkällan beträffande beviskedjor och mer precist utsagor är troligen 
ett bristande beaktande av faktorer som är hänförliga till utsagors 
uppkomstbetingelser.145 Dvs. beaktande av faktorer som kan förklara varför 
utsagan överhuvudtaget finns. 

Vid bevisvärderingen kan olika metoder tillämpas. Vid bevisvärdering i 
utsagomål tillämpas i huvudsak hypotesmetoden med alternativa hypoteser, 
detta har bekräftats i praxis ett flertal gånger.146 För att en prövning av 
alternativa hypoteser ska bli aktuell, krävs det en självständig prövning av 
huvudhypotesen. Håller inte huvudhypotesen finns det heller ingen 
anledning att uppställ alternativa hypoteser. Huvudhypotesen som de 
alternativa hypoteserna testas emot är åklagarens gärningsbeskrivning.147 
Vidare uppställs det vissa krav på de alternativa hypoteserna, detta kan 
jämföras med beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” där inte alla rimliga 
tvivel ska beaktas, lika gäller för uppställda hypoteser.148 Det kan sägas att 
tre krav uppställs på en alternativ hypotes för att denna ska vara aktuella att 
testa mot huvudhypotesen. Den alternativa hypotesen ska vara rimlig, 
förenlig med fakta i målet samt kunna formuleras som ett juridiskt 
bevistema. I praktiken går prövningen av alternativa hypoteser till så att steg 
för steg byts bitar ut ur åklagarens gärningsbeskrivning mot friande 
alternativ för den tilltalade.149 

Andra bevisvärderingsmetoder som förs fram i doktrinen är 
temametoden och värdemetoden, dessa metoder bygger på 
frekvensresonemang. Där värdemetoden kan anses var mer lämpad för 
brottmål.150 Men inga av dessa metoder har haft någon avgörande betydelse 
för bevisvärderinges utveckling i praxis. Detta genom att teorierna är just 

                                                
142 Eklund och Lindell, 2005, s. 417f. 
143 Schelin, 2007, s. 104. 
144 Schelin, 2007, s. 239. 
145 Schelin, 2007, s. 234. 
146 Se bl. a. NJA 1980 s. 725 och NJA 1993 s. 68. 
147 Schelin, 2007, s. 60f. se Diesen, 1994, s. 133-135. För ingående redogörelse av olika 
alternativa hypoteser i olika stadier i processen. 
148 Jfr kap. 2.5 denna uppsats. 
149 Diesen, 1994, s. 132 och 135 samt Felaktigt dömda: rapport från JK:s 
rättssäkerhetsprojekt, Visby, 2006, s. 75f. 
150 Björkman, m fl., 1997, s. 39. 
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teoretiska och tämligen abstrakta och därigenom svårtillämpade i 
praktiken.151 

2.8 Bevisvärdering av utsagor 

Bevisvärdering kan många gånger vara problematisk, i synnerhet torde 
värdering av muntliga utsagor kunna vålla mer problem än värdering av 
andra bevis. Detta genom de många faktorer som ska beaktas i denna 
bedömning, faktorer som kopplas till en persons trovärdighet och utsagans 
tillförlitlighet. Särskilt besvärligt torde det vara att värdera en muntlig 
utsaga där ingen stödbevisning finns tillgänglig utan där det endast 
föreligger en ord mot ord situation. Men detta är ändå något som domstolen 
träffar på i sin vardag och något som de måste kunna hantera. 

När domstolen har att värdera en utsaga blir avgörandet för utsagans 
betydelse vilket teman eller deltema som den kan styrka. Där utsagan 
ensamt, i vart fall i teorin, kan styrka ett bevistema utgör den ett 
bevisfaktum och ett direkt bevis.152 Vidare kan även en utsaga utgöra ett 
indirekt bevis, exempelvis anhörigas uppgifter om en målsägande, och där 
har utsagan betydelse som ett hjälpfaktum.153 

Vid själva bedömningen av en utsagas bevisvärde ska hänsyn tas till att 
utsagan ska betraktas som en beviskedja. En beviskedja är uppbyggd av led 
där varje led, utom första och sista, är såväl bevistema för närmast 
föregående led som bevisfaktum för närmast efterföljande led. Samtliga led 
som inte fullständigt bevisar det föregående ledet medför en försvagning av 
det slutliga värdet av utsagan. Beviskedjan ser olika ut beroende på om det 
är frågan om ett bevisfaktum eller ett hjälpfaktum som ska värderas.154  

Första modellen visar utsagan som ett bevisfaktum medan den andra 
modellen visar utsagan som ett hjälpfaktum. 
 
”Det förhållande som ska bevisas, händelsen (slutligt bevistema) 
iakttagelsen av händelsen tolkning av händelsen minnesbild av 
händelsen utsagan om händelsen (bevisfaktum) vad som menats med 
utsagan.”155  
 
”Det förhållande som ska bevisas, händelsen (slutligt bevistema) 
målsägandens iakttagelse av händelsen målsägandens tolkning av 
händelsen målsägandens minnesbild av händelsen målsägandens 
utsaga om händelsen (bevisfaktum) vad målsägande menat med 
utsagan vittnets iakttagelse av målsägandens återgivning av händelsen 
vittnets tolkning av målsägandens återgivning händelsen vittnets 
minnesbild av målsägandens återgivning av händelsen vittnets utsaga om 
målsägandens återgivning av händelsen (hjälpfaktum) vad vittnet menat 
med utsagan.”156 
                                                
151 Felaktigt dömda, 2006, s. 63f. 
152 Schelin, 2007, s. 47. 
153 Schelin, 2007, s. 49. 
154 Schelin, 2007, s. 104f., se även Ekelöf m.fl., 2009, s. 22 och 182 ff. 
155 Schelin, 2007, s. 105. 
156 Schelin, 2007, s. 105. 
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Anledningen till att det företas en uppdelning av bedömningen av en 
utsaga är för att ett korrekt bevisvärde ska kunna åsättas utsagan. Forskning 
har tyvärr visat på hur lätt det kan vara att ett beslut fattas enbart grundat på 
sista ledet, dvs. utsagan som den presenteras av målsägande, vitten, i 
domstol utan att någon reell analys företagits av hela beviskedjan. Vilket 
sedan medfört att utsagan kommit att undervärderas eller övervärderas.157  

Viktigt när det gäller värdering av utsagor är att granska utsagans 
uppkomstbetingelse, varför utsagan överhuvudtaget existerar. Tyvärr synes 
en bedömning av en utsagas uppkomstbetingelse endast aktualiseras då 
utsagan avviker från en tidigare avgiven utsaga. Vad domstolen måste göra 
är att fastställa en utsagas relevans vilket görs genom att succesivt gå 
baklänges och pröva varje leds hållfasthet till slutledet nås, dvs. utsagans 
uppkomst.158 

Vad som även har betydelse för en utsagas värde men som inte tar sikte 
på värderingens metod är en persons trovärdighet och utsagans 
tillförlitlighet. Där trovärdighet och en utsagas uppkomstbetingelse i vissa 
avseenden går in i varandra.159 Det verkar inte finnas någon klar gräns 
mellan vad som avses med trovärdighet och tillförlitlighet utan dessa 
begrepp tenderar att glida in i varandra samt att begreppen inte alltid 
tillämpas helt konsekvent domstolen.160 Här finns det dock anledning att 
göra en distinktion mellan dessa begrepp. 

2.8.1 Trovärdighet 
Trovärdighet är det subjektiva intrycket, en förnimmelse, av sanning hos 
utsagan och som utsagopersonen ger åhörarna vid återgivning av utsagan. 
Således är trovärdigheten något som tillskrivs personen ifråga och vad som 
avses är huruvida domstolen uppfattar vad personen sagt som sant, 
tillrättalagt, överdrivet eller påhittat. Domstolens trovärdighetsprövning av 
en utsaga sker främst under huvudförhandlingen och genom en 
tillitsbedömning. Tillitsbedömningen inte helt olikt den bedömning vi gör i 
vardagen när någon delger oss en upplevelse, en magkänsla för om någon 
talar sanning och hur den delgivna informationen stämmer överens med vår 
version av verkligheten. Verkligheten beror i sin tur på vilka erfarenheter 
och kunskaper vi har om denna. Även kan offersymtom spela in på 
målsägandens trovärdighet, symtom som kommer till uttryck i själva 
berättandet. Denna bedömning handlar om kopplingen mellan innehåll och 
form, vad som avses är ordval, tempo och kroppspråk.161 Där vissa ord och 
sätt att uttrycka sig minskar eller ökar trovärdigheten. 
 

                                                
157 Schelin, 2007, s. 231 och 239. 
158 Schelin, 2007, s. 105 och 234. 
159 Se. Gregow, 1996, s. 519. Det ”fjärde” trovärdig-och tillförlitlighetskriteriet, angående 
anledning att beljuga. 
160 Andersson, 2004, s. 202. 
161 Diesen, 2001, s. 67f. samt Sutorius och Kaldal, 2003, s. 90. 
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2.8.2 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet handlar mer om utsagan än om personen ifråga och själva 
tillförlitlighetsbedömningen företar domstolen främst under överläggningen. 
Med tillförlitlighet avses hur pass hållfasthet utsagan är då den konfronteras 
med andra fakta i målet och därigenom vilket bevisvärde som utsagan kan 
tillmätas. För att ett åtal ska kunna styrkas krävs det att målsägandes utsaga 
är fullt tillförlitlig. Vid tillförlitlighetsbedömningen finns det vissa kriterier 
som domstolen ska beakta och som utsagan måste uppfylla för att kunna 
anses fullt tillförlitlig. Kriterierna är; konstanskriteriet, om utsagan varit 
konstant genom hela processen eller om utsagan ändrats och om det i så fall 
finns godtagbara förklaringar till detta, det finns anledning att vara mer 
skeptisk mot att en utsaga växer än att endast fakta byts ut. 
Homogenitetskriteriet, om de lämnade uppgifterna på något vis är 
motstridiga eller orimliga kan detta föranleda lägre tillförlitlighet hos 
utsagan. Samt detaljkriteriet, en utsaga som är lång och som innehåller 
många detaljer, detaljer som ingen annan än målsägande torde ha vetskap 
om ökar utsagans tillförlitlighet. Även offersymtom kan bidra till ökad 
tillförlitlighet i utsagan. Vad som avses är sådana traumata som kommer till 
uttryck i utlåtanden men även vittnesmål och observationer om hur 
målsäganden mår och beter sig efter ett misstänkt övergrepp. Men som 
Gregow själv säger ska dessa kriterier tillämpas försiktigt och på ett 
nyanserat sätt. Exempelvis kan en icke detaljerad utsaga mycket väl vara 
sann och tillförlitlig då det kan finnas logiska förklaringar till att detaljer 
inte kan återges.162 Utöver dessa kriterier ökar naturligtvis en utsagas 
tillförlitlighet där utsagan är förenliga med förekommande stödbevisning. 

Vidare har olika kriterier utarbetats för att kunna skilja den sanna 
utsagan från den falska. Vissa av dessa kriterier är desamma som vid 
bedömningen av tillförlitligheten, vilket är naturligt då sanning eller lögn är 
en del i tillförlitligheten. De sanningskriterier som domstolen har att förhålla 
sig till i bevisvärderingen av utsagor är detaljrikedom, individualitet, 
komplikation, ostyrdhet, struktur, utveckling och utfyllnad medan kriterier 
som talar för en falsk utsaga är karghet, abstraktion, förenkling, 
målinriktning och förflackning.163 

Förutom att domstolen i partsutsagor bör ”[…] förhålla sig ganska 
skeptisk till deras berättelser. De talar ju ’i egen sak’ och kan ofta ha mycket 
att vinna på att få en oriktig verklighetsbeskrivning godtagen av rätten.”164  
Finns det en specifik felkälla angående bevisvärdering av utsagor, utöver de 
som nämnts i tidigare avsnitt. Det är erfarenhetssatsen falsus in uno falsus in 
omnibus, den som ljuger om något ljuger om allt. Den som lämnar felaktiga 
uppgifter i någon del av sin utsagan, kan felaktigt medföra att utsagan även i 
andra delar kommer att tolkas som inkorrekt av domstolen. Det är frågan om 
en felaktighet som smittar av sig på andra delar av utsagan och medför att 
utsagan åsätts ett lägre bevisvärde än den borde ha åsatts.165 

                                                
162 Sutorius och Kaldal, 2003, s. 90f., 317 och 351ff. samt Gregow, 1996, s. 517ff. 
163 Diesen, 1994, s. 43. 
164 Bolding, 1989, s. 27. 
165 Sutorius och Kaldal, 2003, s. 90f. 
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3 Stödbevisning 
I detta kap. ska en allmän redogörelse företas av vad som avses med 
begreppet stödbevisning. I detta kap. ska även en redogörelse presenteras av 
olika stödbevis. De stödbevis som ska redogöras för är personell bevisning i 
form av vittnen och sakkunniga, men även skriftlig bevisning i form av 
DNA, SKL utlåtanden, rättsintyg och rättsmedicinska utlåtanden.166 Dessa 
stödbevis korrespondera mot de stödbevis som HD har haft att ta ställning 
till i de ledande rättsfallen på bevisvärderingsområdet samt de stödbevis 
som HovR har haft att ta ställning till.167 Denna begränsning medför att 
ingen uttömmande lista kommer att presenteras av olika stödbevis. 

3.1 Allmänt om stödbevisning  

Bevisprövningen i sexualbrottmål handlar i stor utsträckning om värdering 
av utsagor där ord står mot ord. Som nämnts räcker det inte i dessa 
situationer att målsäganden är mer trovärdig än vad tilltalade är för att en 
fällande dom ska kunna meddelas, vad som krävs är att målsägandens 
utsaga är fullt tillförlitlig.168 Vid bedömningen av en utsagas bevisvärde är 
det ofta avgörande om utsagan styrks av andra omständigheter, dvs. av 
stödbevisning för att beviskravet ska uppnås. Dock uppställs det i svensk 
rätt inget formellt krav på att en utsaga ska styrkas av stödbevisning för att 
beviskravet ska kunna uppnås,169 detta följer av den fria bevisvärderingens 
princip. 

Vad som avses med stödbevisning och vad som mer precist ingår i 
detta begrepp är inte helt klart och något som får utläsas av praxis. Men som 
stödbevisningen tillämpats av domstolarna avses med stödbevisning både 
direkt med den muntliga utsagan samverkande bevis i form av svaga 
bevisfakta men även indirekt genom indicier och positiv hjälpfakta. Således 
ska stödbevisning ge positivt stöd till huvudbeviset,170 huvudbeviset för 
denna uppsats är målsägandens muntliga utsaga, detta då utgångspunkten är 
en ord mot ord situation. En annan definition av vad som avses med 
stödbevisning är den definition som tillämpats av åklagarmyndigheten i 
deras rättsPM från 2007, där domstolarnas bevisvärdering i sexualbrottmål 
har kartlagts. Åklagarmyndighetens definition av stödbevis är: all typ av 
bevisning, skriftlig som muntlig som åberopats utöver förhör med 
parterna.171 Med så vida definitioner av vad som avses med stödbevisning 
kan många exempel ges på olika typer av bevis som kan omfattas detta 

                                                
166 Med skriftlig bevisning i denna uppsats avses inte strikt vad som i RB 38 kap. benämns 
som skriftligt bevis. I praxis har de flesta handlingar som givits in och åberopas av part 
betecknats som skriftlig bevisning.  
167 Se kap. 4 och 5 denna uppsats.  
168 Sutorius och Kaldal, 2003, s. 449. 
169 Schelin, 2007, s. 40. 
170 Schelin, 2007, s. 41, med vidare hänvisning. 
171 Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum Göteborg, RättsPM 2007:13, ”Domstolarnas 
bevisvärdering i sexualbrottsmål – en kartläggning”, s. 60. 
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begrepp, där några är vittnen, sakkunnigutlåtanden, teknisk bevisning, 
medicinsk bevisning avseende läkarundersökningar och rättsintyg.172 Det 
föreligger dock ingen teoretisk skillnad mellan bevisvärderingen av olika 
bevis. Men praktiskt är skillnaden betydande mellan olika bevis, där vissa 
kräver sakkunnig tolkning medan andra kan värderas på basis av allmän 
livserfarenhet.173 

Det kan sägas att åklagarna i deras dagliga verksamet utgår ifrån att när 
en ord mot ord situation föreligger i ett sexualbrottmål är det inte tillräckligt 
med endast målsägandeutsagan som bevisning, utan där krävs det även viss 
stödbevisning för att framgång ska nås.174 Därigenom väcker åklagarna 
heller inte ofta åtal i rena utsagomål. Detta framgår av att det i 94.6 % av 
målen som granskats och som presenteras i åklagarmyndighetens rättsPM, 
där återfanns någon form av stödbevisning och där ingen stödbevisning var 
åberopad där hade den tilltalade antingen erkänt eller annars förelåg det 
speciella omständigheter. Av denna granskning framgår det även att den 
vanligast åberopade stödbevisningen av åklagarna var förhör med personer 
som målsäganden anförtrott sig åt och berättat om övergreppen de blivit 
utsatta för. Den vanligast åberopade skriftliga bevisningen var olika typer av 
dokumenterade skador hos målsäganden.175 

Det är klart vilken stödbevisning som oftast åberopas men däremot är 
det inte helt klart vilken typ av stödbevisning som kan krävas för att 
beviskravet ska uppnås eller vilka krav som ska ställas på stödbevisningen. 
Men givet är att viss bevisning av naturen torde kunna anses ge bättre stöd 
till den muntliga utsagan än annan bevisning. Exempelvis kan det antas att 
bevisning som bygger på hög statistisk sannolikhet som DNA har ett högre 
bevisvärde än en andrahandsutsaga och därigenom ger bättre stöd till den 
muntliga utsagan. Vidare är det förenat med vissa risker att ställa alltför 
stränga krav på vad som ska godtas som stödbevisning. En av dessa risker är 
att en redan utsatt målsäganden får mindre möjlighet till upprättelse. Och 
andra sidan finns det risk för att målet växer och blir onödigt omfattande, 
därför att åklagaren åberopar en mängd bevisning som endast har marginell 
betydelse i processen för att uppfylla kravet på stödbevisning.176 

3.2 Vittnen som stödbevis 

De bestämmelser som reglerar vittnesbevisning återfinns i RB 36 kap. I RB 
36 kap. 1 § stadgas det att de som kan vittna är de som inte är part i 
rättegången. Undantagen från vittneskretsen är även medtilltalad och 
målsäganden som inte för egen talan. Vidare är den som står i ett nära 
förhållande till part i ett mål undantagen från vittnesplikten, men inget 
hindrar att vederbörande ändå förklarar sig villig att vittna enligt RB 36 kap. 
3 §. Huvudregeln är att den som vittnar i ett mål ska svär en ed, undantag 
finns för de som är under 15 år, psykiskt sjuk eller står i nära förhållande till 

                                                
172 Schelin, 2007, s. 41, fot 16. 
173 Björkman, m fl., 1997, s. 61. 
174 RättsPM 2007:13, s. 2. 
175 RättsPM 2007:13, s. 2, s. 6f. och s. 45. 
176 Schelin, 2007, s. 23 och 41. 
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part, RB 36 kap. 11 och 13 §§.177 Således lämnar inte alla alltid uppgifter i 
en rättegång under straffansvar. Straffansvarets betydels för vittnesutsagas 
tillförlitlighet har diskuterats i doktrinen, där Schelin framfört den meningen 
att avläggande av ed generellt torde medföra att ett högre bevisvärde kan 
åsättas en vittnesutsaga än t.ex. en målsägandeutsaga där ed inte avläggs.178  

Huvudregeln är att vittnen inte ska närvara under rättegången innan 
förhöret av målsägande och tilltalad skett, RB 36 kap. 9 §. Detta kopplas till 
vittnens formella ställning som utomstående i brottmålsprocessen. Skälet för 
att vittnen inte ska närvara är att vittnen ska kunna avge en vittnesutsaga 
utan att ha blivit påverkade av tidigare avgivna utsagor i rättegången. Om 
vittnen skulle närvarat vid förhöret av målsägande och tilltalad skulle detta 
vara något som påverkade bevisvärdet av vittnesutsagan i negativ 
riktning.179 Vidare ska vittnesutsagan som huvudregel avges muntligen,180 
detta för att domstolen ska kunna företa en bättre och mer korrekt 
bevisvärdering. Vad som även ska bidra till förbättrade möjligheter hos 
domstolen att företa korrekt bevisvärdering av vittnesutsagor är att 
domstolen ska klargöra om det finns några förhållanden mellan parterna och 
vittnena som är ägnade att påverka tilltron i vittnesutsagan, detta enligt RB 
36 kap. 10 §. Vad som ska utredas av domstolen är huruvida ett vittne är ett 
oberoende vittne. Finns det en bindning mellan vittne och målsägande är det 
inte frågan om ett oberoende vittne. Detta är av vikt då utgångspunkten är 
att från oberoende vittnen där torde det kunna förväntas att en opåverkad 
utsaga lämnas samt att dessa vittnen inte ofta förväntas tala i egen sak.181 
Medan om det däremot frågan om ett icke oberoende vittne kan det finnas 
anledning att på förhand ifrågasätta vittnets trovärdighet, då denne kan tala i 
eget intresse. Om ett vittne har ett intresse i ett måls utgång, exempelvis att 
denne kan vänta sig ekonomisk fördel är detta endast något som får 
betydelse som hjälpfakta vid bedömningen av vittensutsagans bevisvärde.182 

Vidare är det inte endast egenintresse som påverkar bevisvärdet av en 
vittnesutsaga. Utan även har vissa yrkeskategorier en påverkande effekt på 
bevisvärdet genom att dessa har en inneboende trovärdighets- och 
tillförlitlighetsbonus. Exempelvis åsätts en polismans uppgifter ofta ett högt 
bevisvärde i bagatellmål.183 Detta är även något som klart framgår av RH 
2009:13. I detta fall resonerade HovR angående olika vittnesutsagors 
bevisvärde, att en polismans vittnesutsaga ska åsättas ett högre bevisvärde 
än en taxichaufförs vittnesutsaga trots att båda direkt bevittnat samma brott, 
bil som körde mot rött ljus. Vidare resonerade HovR att passageraren i bilen 
som körde mot rött ljus, dennes utsagas bevisvärde är lägre än 
taxichaufförens utsaga medan bilförarens utsaga åsätts lägst bevisvärde. 
Även då taxichaufförens och passagerarens utsagor är samverkande bevis 
åsätts detta bevis lägre bevisvärde än polismannens vittnesutsaga. Detta kan 
delvis härledas till att poliser är den yrkeskategori, personer, som oftast 

                                                
177 Nordh, 2009, s. 64ff. 
178 Schelin, 2007, s. 24. 
179 Nordh, 2009, s. 72f. 
180 Nordh, 2009, s. 80. 
181 Schelin, 2007, s. 24. 
182 Ekelöf, m fl., 2009, s. 220f. 
183 Jfr Diesen, 1994, s. 45ff. 
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hänförs till oberoende vittnen. Dock torde även taxichauffören i detta fall 
vara att anse som ett oberoende vittne men trots detta åsattes dennes 
vittnesutsaga ett lägre bevisvärde än polismannens, troligtvis pga. 
polismannens inneboende tillförlitlighetsbonus. Att utsagor från vittnen med 
en bindning till målsägande bör ifrågasättas är klart. Detta pga. att vittnen 
ofta känner medvetet eller omedvetet en viss lojalitet mot målsägande. 
Forskning har visat att blod är tjockare än vatten och att närstående oftare 
kan tänkas vittna till målsägandens fördel.184 Bl.a. i NJA 2009 s. 449 I, 
uttalade HD angående bevisvärdet av en vittnesutsaga från en bekant att 
”A.M:s uppgifter får bedömas med stor försiktighet bl.a. med hänsyn till att 
han är nära vän till Y.A. […].”185 Förvisso var det i detta fall frågan om en 
vittnesutsaga till stöd för en tilltalad men det visar på att försiktighet ska 
beaktas vid värderingen av en utsaga från en närstående. Vidare finns det 
även vittnen som kan vara särskilt motiverade att vittna, som objektivt 
framstår som oberoende vittnen men ändå kan ha intresse av hur saken 
avgörs. Upptäcks inte detta kan dessa vittnen felaktigt ges 
trovärdighetsbonus.186 Ett tydligt fall på detta är RH 1989:119.187 

Vad som även får väsentlig betydelse för bevisvärdet av en 
vittnesutsaga är om utsagan härrör från ett vittne som direkt bevittnat en 
händelse, direkt vittne, eller om det är frågan om ett vittne som kan sägas 
indirekt bevittnat en händelse och därigenom återger en återgiven utsaga 
dvs. en andrahandsutsaga. Detta genom att ett direkt vittne som iakttagit en 
händelse, dennes utsaga ensamt, i teorin, kan styrka ett bevistema och 
därigenom utgör den ett bevisfaktum och ett direkt bevis. Medan en 
andrahandsutsaga inte har någon direkt bevisverkan för bevistemat, utan 
utgör ett indirekt bevis. Exempelvis anhörigas uppgifter om vad målsägande 
till dessa har berättat. Där får vittnesutsagan endast betydelse som 
hjälpfaktum vid bestämmandet av målsägandeutsagans bevisvärde.188 Att 
andrahandsutsagor som regel åsätts ett lägre bevisvärde framgår bl.a. av 
NJA 2005 s. 712. I detta fall uttalades det att vittnena, målsägandens mor 
och halvsyster, förvisso lämnat utsagor som stämmer överens med 
målsägandens utsaga men detta innebär inte något större stöd eftersom att 
deras uppgifter härstammar från vad målsäganden berättat för dem. I detta 
fall beaktades det inte att vittnena var närstående och eventuellt talade i eget 
intresse. 

Slutligen, för att kunna bedöma och värdera en vittnesutsaga måste 
domstolen företa någon form av utsagoanalys. Det första steget i denna 
process är att domstolen ska göra klart för sig vilka förutsättningar som 
vittnet har haft för att lämna sanningsenlig information. Vad som avses är 
om vittnet upplevt och uppfattat händelsen ifråga, kunnat bevara denna 
information och sedan är villig att återberätta denna iakttagelse på ett 
entydigt sätt. Vidare måste domstolen ta ställning till utsagans kvalité. 

                                                
184 Schelin, 2007, s. 24 f. 
185 NJA 2009 s. 449 I, se särskilt s. 457. 
186 Schelin, 2007, s. 25. 
187 ”Palmemålet”, där Lisbeth bedömdes som mycket trovärdig och med en fullt tillförlitlig 
utsaga i TR. Men där HovR var av en annan uppfattning angående tillförlitligheten. Fallet 
är ett tydligt exempel på där någon ges en omedveten trovärdighetsbonus. 
188 Schelin, 2007, s. 47ff. samt Sutorius och Kaldal, 2003, s. 451. 
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Kvalitén beror till viss del på sanningshalten dvs. på förhållandet mellan 
vittnets subjektiva uppfattning av händelsen och den verkliga, historiska, 
händelsen. Stor betydelse för kvalitén får även vittnets minnesförmåga, 
motivation och återberättarförmåga. Vad dock domstolen måste vara 
införstådd med vid bevisvärderingen av en vittnesutsaga är att denna utsaga 
aldrig till hundra procent kan motsvara den historiska sanningen.189 

3.3 Sakkunnig som stödbevis 

Domstolen ska i sin bevisvärdering ex officio tillämpa erfarenhetssatser. I 
viss mån kan även domaren tillämpa sitt privata vetande. Detta när många 
erfarenhetssatser är notoriska i den meningen att alla känner till dem genom 
sin livserfarenhet, därmed behöver dessa heller inte bevisas. Då gränsen 
mellan allmän livserfarenhet och specialkunskap är flytande torde inget 
hinder finnas mot att domaren tillämpar även av denna tillförskansade 
specialkunskaper vid bevisvärderingen. Dock finns det för domaren 
anledning att vara mycket försiktig vid tillämpandet av egen specialkunskap 
då parterna på förhand kan ha betydande svårigheter att kontrollera dessa 
erfarenhetssatser.190 Där domstolen och domaren saknar kännedom om 
speciella erfarenhetssatser krävs ibland för förståelsen av processmaterialet 
att särskilt vetande, sakkunskap, inhämtas för att uttala sig om detta 
material.191 

Bestämmelserna som reglerar sakkunnig som bevismedel återfinns i 
RB 40 kap. Oftast är det domstolen som utser den sakkunnige s.k. 
domstolssakkunnig, RB 40 kap. 1-18 §§ medan sakkunnig utsedda av 
parterna är partsakkunnig eller privatsakkunnig, enligt RB 40 kap. 19 §. 
Domstolssakkunniga är ofta olika statliga institutioner som t.ex. SKL. 
Domstolssakkunniga är att föredra framför partssakkunniga genom att hos 
dessa anses både expertisens tillförlitlighet och utlåtandes opartiskhet kunna 
garanteras i större utsträckning än vid nyttjande av partssakkunniga.192 
Enligt huvudregeln i RB 40 kap. 7 § ska den sakkunnige avfordra ett 
skriftligt utlåtande t.ex. ett rättsintyg. I detta rättsintyg ska en slutsats 
presenteras samt även en redogörelse för skälen till slutsatsen. Men även 
kan den sakkunnige höras muntligen inför domstolen. Den sakkunnige ska 
vid dessa tillfällen avlägga en sakkunniged, RB 40 kap. 8 och 9 §§.193 Vid 
det muntliga förhöret kan båda parterna korsförhöra den sakkunnige, men 
även kan den sakkunnige ställa frågor till parterna. Förhörsmöjligheternas 
utformning samt avläggandet av ed bidrar till att värdet av 
sakkunnigutlåtandet som stödbevis stärks.194 

Även den partssakkunnige kan avge ett skriftligt utlåtande, däremot 
avlägger dessa inte sakkunniged utan dessa hörs som vitten och avlägger en 
vittnesed. Därmed är inte den partsakkunniges straffansvar lika stort som 
                                                
189 Diesen, 1994, s. 41f. 
190 Ekelöf, m.fl., 2009, s. 281 och 285. 
191 Nordh, 2009, s. 90. 
192 Ekelöf, m fl., 2009, s. 287ff. 
193 Nordh, 2009, s. 96ff. 
194 Ekelöf, m.fl., 2009, s. 292, Ekelöf, m fl., 1992, s. 232 samt jfr kap. 3.2 denna uppsats 
angående betydelse av att tala under straffansvar. 
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den domstolssakkunniges.195 Starkt förenklat kan skillnaden mellan 
sakkunniga och vittnen sägas vara att vittnen primärt hörs angående 
iakttagelser av direkt betydelse för om en händelse har inträffat eller inte. 
Medan sakkunniga endast uttalar sig avseende de slutsatser som gjorda 
iakttagelser föranleder pga. olika erfarenhetssatser och omdömen. 
Exempelvis en läkares utlåtande i form av rättsintyg, detta utlåtande grundar 
sig på den särskilda fackkunskapen som läkaren besitter och inte på en 
faktisk iakttagelse av en händelse.196 

Vad den sakkunnige ska uttala sig om är beroende av det uppdrag 
denne erhållit. Exempelvis kan domstolen begära upplysningar om ett 
kausalförhållande in abstracto, t.ex. om en viss kniv kan matchas mot en 
viss sårskada. Sakkunnigutlåtandet kan således komma att berika 
processmaterialet med nya omständigheter. Har dessa omständigheter 
betydels som indicier ska den sakkunnige även bedöma deras bevisvärde på 
samma sätt som domstolen annars skulle ha gjort.197 Sakkunnig som 
bevisning kan även producera hjälpfakta t.ex. vid bedömningen av utsagor 
som tillförlitliga. Den sakkunnige har inte själv bevittnat händelsen som är 
föremål för prövning och dennes slutsats är heller inget bevis för att 
händelsen exempelvis ett övergrepp har skett. Utan den sakkunnige ska 
förse domstolen med relevant kunskap så att domstolen i sin tur kan företa 
en korrekt värdering av den utsagan som är föremål för den sakkunniges 
uttalande.198 Även kan den sakkunnige tillföra processen omständigheter 
som har karaktären av rättsfaktum, dock med den begränsningen att 
rättsfaktum som är föremål för åberopsbörda måste åberopas av berörd part 
för att detta ska kunna beaktas av domstolen.199 

I de delar som sakkunnigförhöret avser särskilda erfarenhetssatser som 
den sakkunniges fackkunskap omfattas av och vilka slutsatser som den 
sakkunnige kunnat lämna, där saknas det ofta anledning för domstolen att 
pröva dennes trovärdighet och tillförlitlighet. Detta skulle annars ha skett 
om det varit ett vittnesförhör.200 Domstolen ska fritt pröva 
sakkunnigutlåtandets sanningshalt, dock är inte domstolen bunden av detta 
utlåtande. I NJA 1992 s. 446 uttalade HD att domstolen inte är bunden av ett 
sakkunnigutlåtande utan de ska göra en självständig juridisk bedömning av 
uppgifterna i målet. Bevisvärderingen sker således två gånger, första av den 
sakkunnige sedan av domstolen som bedömer om den slutsatsen som den 
sakkunnige dragit tillåts av det material som denne skulle uttala sig om.201 
Vidare betonade HD i 1992-års fall att det finns anledning att i vissa fall inte 
förhålla sig okritisk till sakkunnigutlåtanden, särskilt till partsakkunniga och 
vittnespsykologiska slutsatser. Särskilt när det gäller bedömningen av 
trovärdigheten hos målsäganden men även hos vitten. Detta då 
vittnespsykologi inte är någon exakt vetenskap. Tiden före och efter detta 
rättsfall där kan det generellt sägas att en nedgång skett i nyttjande av 

                                                
195 Ekelöf, m fl., 2009, s. 295. 
196 Nordh, 2009, s. 93ff. 
197 Ekelöf, m.fl., 2009, s. 283 samt Ekelöf, m fl., 1992, s. 226f. 
198 Sutorius och Kaldal, 2003, s. 451. 
199 Ekelöf, m fl., 1992, s. 227. 
200 Nordh, 2009, s. 98. 
201 Ekelöf, m fl., 2009, s. 284. 
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sakkunniga vid sexualbrottmål och i synnerhet vad det gäller utlåtanden om 
tar sikte på trovärdighet och tillförlitlighet och sexualbrottmål,202 vilket även 
senare bekräftats bl.a. i rättsPM 2007.203 

Det finns både fördelar och nackdelar med sakkunnig som stödbevis. 
En klar fördel är att domstolarnas möjligheter att komma fram till materiellt 
riktiga domar ökar. En nackdel är att rättskipningens grunder och kriterier 
för olika bedömningar ofta är helt olika de grunder och kriterier som den 
sakkunnige baserat sin slutsats på. Det går t.ex. sälla att transformera en 
vetenskaplig slutsats, särskilt en beteendevetenskaplig slutsats, till en 
juridisk slutsats angående det enskilda fallet som domstolen har förhand att 
avgöra. Vidare kan det juridiska beviskravet helt enkelt inte likställas med 
de krav som andra vetenskaper uppställer för att de ska anse att ett fastställt 
samband finns mellan två omständigheter.204 Sedan finns det en rad problem 
kopplat till omvandlingen av statistiska frekvenssamband till bevisvärden. 
Där ett av dessa är att den aktuella omständigheten först måste ha blivit 
korrekt definierad. Om den prövade omständigheten är alltför generellt 
definierad kommer slutsatsen att bli för allmänt hållen och är definitionen 
alltför snäv kan det ifrågasättas om alls några slutsatser kan tillåtas. Ett 
ytterligare problem är att statistiken endast säger vilket samband som borde 
föreligga, inte vilket samband som föreligger i det enskilda fallet. Vidare 
finns det risker med att hög sannolikhet för en omständighet eller 
osannolikheten av densamme ger en psykologisk effekt, det kan vara svårt 
att tro att just detta enskilda fall är det fallet som är en på miljonen. Den 
allra största risken är att indicier får status som bevis genom att de 
frekvensförstärks. Exempelvis hittas ett mordvapen som kan bindas till en 
död kropp hos en misstänkt, blir detta inte ett indicium utan ett bevis för att 
den misstänkte är mördaren.205 

3.4 Teknisk bevisning som stödbevis 

Teknisk bevisning är ett begrepp som ofta upprepas i domskäl. Vad 
domstolarna avser med detta begrepp varierar kraftigt, alltifrån bevisning 
som härrör från tekniska undersökningar som t.ex. fingeravtryck, 
teleavlyssning eller DNA-prover till rättsmedicinska undersökningar i form 
av läkarintyg och utlåtanden om skador.206 I det följande avses med teknisk 
bevisning DNA-prover oavsett vart de tagits från samt medicinska 
dokumentationer. 

3.4.1 DNA 
DNA är en typ av stödbevisning som kommit att användas allt oftare av 
åklagaren. Främst pga. av den säkerhet som detta bevismedel medför vid 
fastställande av identiteten av en misstänkt. Från och med 1 januari 2006 får 
                                                
202 Schelin, 2007, s. 77 samt Sutorius och Kaldal, 2003, s. 355f. 
203 RättsPM 2007:13, s. 6 och 44. Där det endast i tre av de 372 granskade åtalspunkterna 
var sakkunnig förordad.  
204 Diesen, 2001, s. 59f 
205 Björkman, m fl., 1997, s. 62f. 
206 Jfr Andersson, 2004, s. 227. 
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DNA-prov tas på alla som skäligen kan misstänkas för ett brott som kan 
medföra fängelse.207 

DNA är ett ämne som finns i varje cell, vars sammansättning är unik 
för varje individ med undantag för enäggstvillingar. Tekniken och 
kunskapen kring DNA har möjliggjort att individer nu kan identifieras 
genom analyser av flera olika typer av biologiska spår, t.ex. blod, urin, 
sperma och olika vävnader.208 Om en överenstämmelse kan konstateras 
mellan ett DNA-prov taget från ett spår, t.ex. ett hårstrå på en kniv och en 
misstänkt kan det bara med en viss grad av säkerhet sägas att det är just den 
misstänkte som avsatt det spåret. Detta eftersom att vad som analyserats 
endast är en mindre del av en cells DNA och därigenom finns det alltid en 
viss risk för att samma analyserade DNA-struktur även återfinns i identisk 
form hos en annan individ. Därför bör inte ett resultat från en DNA-analys 
övertolkas och övervärderas av domstolen.209 Således om en 
överensstämmelse kan konstateras mellan ett DNA-prov från en misstänkt 
och DNA från ett spår har detta inget bevisvärde i sig. Därmed kan DNA 
inte ensamt vara avgörande före en fällande dom.210 I NJA 2003 s. 591 
angående bevisvärdet av en DNA-analys uttalade HD att när en analys 
uppnått sannolikhetssambandet "det kan hållas för visst" är det tillräckligt 
för att beviskravet ställt utom rimligt tvivel ska anses vara uppfyllt. 
Förutsatt att slutsatsen av DNA-analysen framstår som rimlig.211 
Rimlighetsbedömningen är kopplat till övriga omständigheter och 
bevisning. Christian Diesens tolkning av rättsfallet är ”För att beviskravet 
’ställt utom rimligt tvivel’ ska kunna uppnås räcker inte en full matchning 
med en viss persons DNA utan -för att resultatet ska anses rimligt- krävs 
också att det finns annan samverkande bevisning.”212 

Ett DNA-prov binder i regel endast en misstänkt till en plats men inte 
till ett brott. I ett våldtäktsfall kan det binda en misstänkt till en sexuell 
handling men inte till ett sexuellt övergrepp. DNA-provet ska därmed tolkas 
och värderas beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.213 Vidare 
variera bevisvärdet av DNA med sambandet mellan DNA-prov och person 
beroende på hur nära brottet som spåret funnits. Dvs. om ett prov är taget 
från ett direkt bevis blir bevisvärdet oftast högre än om provet tagits från 
något som utgör ett indicium. DNA-bevisets värde är därmed ofta avhängit 
den övriga bevisningen där DNA som bevis är ett bra komplement till övrig 
bevisning som är stark,214 i synnerhet i de fall där den misstänkte nekar till 
att någon sexuell handling överhuvudtaget har skett. 

Fördelen med DNA som bevis och hjälpfaktum är dess träffsäkerhet 
och därigenom dess förmåga att tillhandahålla säkra identifieringsbevis. 
Särskilt effektivt är DNA som bevis i våldtäktsmål eftersom sannolikheten 
för att hitta något spår som DNA kan utvinnas ur oftast är mycket stor,215 
                                                
207 www.skl.polisen.se, 2012-03-29, kl. 09:00. 
208 Björkman, m fl., 1997, s. 224. 
209 Björkman, m fl., 1997, s. 221f. 
210 Björkman, m fl., 1997, s. 230. 
211 NJA 2003 s. 591, se särskilt s. 598. 
212 Diesen, Christian, DNA-bevis är inte alltid starka, JT, 2003-04, s. 890- 904, s. 899. 
213 Björkman, m fl., 1997, s. 234. 
214 Diesen, JT, 2003-04, s. 894f. 
215 Björkman, m fl., 1997, s. 239f. 

http://www.skl.polisen.se/
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jämfört med t.ex. att hitta perfekta fingeravtryck. Vidare är en fördel med 
DNA-prover att det kan åsättas ett statistiskt-matematiskt värde som är 
vetenskapligt prövbart, således krävs inga gissningar eller uppskattningar,216 
jfr med värderingen av t.ex. ett vittnesmål. Detta så länge det matematiska 
värdet inte övervärderas. Nackdelen med DNA som bevis förutom att det 
inte kan svara på när, hur, varför, i viss mån inte heller på var utan endast på 
vem, är hänförlig till olika felkällor. Fel vid insamling och provtagning av 
DNA. Felaktigt utförda analyser eller förväxling mellan analysresultat och 
bevisvärde, där en hög sannolikhet för identitet mellan DNA-prov och 
misstänkt inte per automatik utgör ett avgörande bevis i gärningsmanskapet, 
är de främsta felkällorna och svagheterna med DNA som bevis.217 

3.4.2 Medicinsk dokumentation 
Med medicinsk dokumentation som bevisning avses läkarundersökning, 
rättsmedicinsk undersökning, medicinska protokoll, medicinsk utredning, 
medicinska utlåtand samt rättsintyg. Medicinsk dokumentation kan fungera 
väl som bevis för att någon form av våld skett. Dock måste stor försiktighet 
vidtas vid bedömningen av dessa medicinska dokumentationer då ingen 
parallell finns mellan en viss grad och typ av skada och ett sexuellt 
övergrepp. Detta då själva tolkningen av en skada bygger på läkarens 
kunskap om normalförhållanden, kunskap om olika skademekanismer och 
läkningsprocesser. Vilket ger att det oftast är omöjligt för läkaren i det 
enskilda falla att uttala sig om huruvida en skada uppkommit pga. frivilligt 
eller ofrivilligt samlag, endast kan konstateras att en sårbildning finns. 

Den rättsmedicinska dokumentationen kan stärka en målsägandes 
utsaga, än bättre stöd kan den rättsmedicinska dokumentationen ge utsagan 
om det finns en misstänkt. Då det finns möjlighet att finna och undersöka 
motvärnsskador, skador som stämmer överens med målsägandes uppgifter 
om det motvärn som denne gjort.218 Vidare kan det sägas angående 
medicinsk dokumentation i form av rättsintyg, att detta ofta har ett större 
bevisvärde än vad ett DNA-prov har vad det gäller bevisning av en 
handling.219 Intyget kan stödja det faktum att ett samlag skett med visst 
inslag av våld dock utan att säga att det finns någon typisk våldtäktsskada. 
De skador som upptäcks under en undersökning kan många gånger ha en 
naturlig orsak. Således kan oftast inte en medicinsk dokumentation ensamt 
ge mer svar än hur något kan ha skett, men tillsammans med målsägandes 
utsaga och DNA-prov gör sig den medicinska dokumentationen väl som 
stödbevis.220 

                                                
216 Björkman, m fl., 1997, s. 18. 
217 Björkman, m fl., 1997, s. 257. 
218 Föreläsning med Peter Krantz, Juridicum, Lund, 2011-02-16. 
219 Björkman, m fl., 1997, s. 234. 
220 Krantz, 2011. 
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4 Framväxten av kravet på 
stödbevisning i praxis 

I detta kap. ska en granskning och analys företas av de ledande rättsfallen 
som behandlar bevisvärdering och stödbevisning i brottmål. Tanken är inte 
att ge fullständiga referat av dessa NJA-fall utan NJA-fallen ska granskas 
och analyseras i två avseenden. Dels ska en granskning företas av hur HD 
förhåller sig i sin bevisvärdering av målsägandens muntliga utsaga till 
förekomsten av stödbevis. Även en språklig textanalys genom en 
dokumentstudie med en kvalitativ innehållsanalys företas av HD:s 
uttalanden kring det eventuella kravet på stödbevisning, där det som 
analyseras presenteras som citat. Varje del ska avslutas med en allmän 
kommentar och kap. avslutas med en sammanfattning. 

4.1 NJA 1980 s. 725 

I detta fall var det frågan om tre våldtäkter vid två olika tillfällen. Två män 
stod åtalade för våldtäkt av två flickor vid samma tillfälle varav en av dessa 
män utöver detta även var åtalad för våldtäkt av en annan flicka vid ett 
tidigare tillfälle. De olika våldtäktstillfällena hade liknande drag där 
våldtäkterna hade föregåtts av att flickorna på ett eller annat sätt övertalats 
eller lurats upp till männens lägenhet för att där förmåtts att röka hasch 
innan övergreppet påbörjades. A. nekade till samtliga gärningar medan L. 
vidgått samlaget skett frivilligt. Det var således frågan om två fall av en ord 
mot ord situation angående huruvida samlag skett eller inte skett och ett fall 
av hur medgivet samlag och påstådd våldtäkt skulle bedömas som antingen  
våldtäkt eller frivilligt samlag. 

4.1.1 Bevisning 
Fall 1: Här var Marianne målsäganden och A. tilltalad. A. blev fälld för 
våldtäkt mot sitt nekade. Den enda förevisade bevisningen mot A. var den 
av Marianne lämnade utsagan. I detta fall fanns ingen form av stödbevisning 
till målsägandens utsaga eller stödbevisning, motbevisning, för tilltaldes 
utsaga, därigenom kunde varken målsägandes eller tilltalades utsaga 
vederläggas genom den utredningen som företagits. Dock fanns möjligheten 
att höra Mariannes pojkvän och därigenom få en indirekt utsaga om 
Mariannes reaktion efter våldtäkten och således ett hjälpfaktum till stöd för 
Mariannes utsaga, men detta gjordes inte. 
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4.1.2 Bevisvärdering 
Fall 1: HD uttalade angående bevisvärderingen att: ”Med hänsyn till vad 
sålunda anförts förtjänar Mariannes berättelse tilltro i sådan grad, att 
åtalet mot A för övergrepp mot Marianne måste anses styrkt.”221 

Enligt min uppfattning är tilltro i detta fall synonymt med tillförlitlig, 
då det är utsagan som av HD bedömts förtjäna tilltro pga. att denna är klar, 
detaljerad och saknar svårförklarliga punkter, dvs. utsagan uppfyller 
detaljkriteriet och konstanskriteriet.222 Marianne anses som trovärdig då hon 
omedelbart efter övergreppet polisanmält vad hon blivit utsatt för samt att 
det heller inte i utredningen framkommit något som talar för att Marianne 
sanningslöst skulle velat tillvita A. brottslig gärning. 

4.1.3 Bevisning 
Fall 2: Här var Maria och Ulla-Britt målsäganden medan A. och L. var 
tilltalade. Både A. och L. blev frikända för våldtäkt där A. nekade till 
anklagelsen medan L. vidgått att samlag skett. Den förevisad bevisning i 
detta fall utöver de muntliga utsagorna var två vittnen varav ett vittne var en 
närstående, mormor, till Ulla-Britt och det andra vittnet var en polis. Vidare 
återfanns även uppgifter ur en läkarundersökning. Således fanns det 
stödbevisning till de muntliga utsagorna. Av vittnesmålet från mormodern 
framgår endast beskrivningar om hur Ulla-Britt mådde dagen efter det 
påstådda övergreppet, dvs. det var frågan om uppgifter angående 
målsägandens reaktion efter övergreppet. Vad det beträffar uppgifterna om 
rivmärken som motvärnsskada som Ulla-Britt gjorde gällande framgår det 
att några sådana märken inte noterats varken av polisen vid förhör under 
förundersökningen eller vid själva läkarundersökningen. 

4.1.4 Bevisvärdering 
Fall 2: HD bedömer målsägandena som inte helt trovärdiga, då HD finner 
en förklaring, alternativ hypotes, till varför i vart fall en av målsäganden 
hade anledning att sanningslöst tillvita A. brottslig gärning. Vad det gäller 
målsägandens utsagor och tillförlitlighet uttalar HD att ”Inte heller räcker 
det att flickornas berättelser må kunna anses förtjäna tilltro framför 
männens.”223 För att beviskravet ska anses uppnått och fällande dom kunna 
meddelas. 

Här visar HD att ett vågskålstänkande inte kan komma på tal, då de 
uttalar att endast för att en utsaga är mer tillförlitlig än en annan utsaga ska 
beviskravet inte anses uppnått. I detta fall fanns stödbevisning att tillgå. 
Dock gör HD ingen klar redogörelse och bedömning av mormoderns 
andrahandsutsaga och vad denna utsaga som hjälpfakta kan ha medfört för 
flickornas utsagors tillförlitlighet. Däremot företas en bedömning av 
rivmärkena, det anges att några sådana rivmärken inte funnits då de inte 

                                                
221 NJA 1980 s. 725, se särskilt s. 736. 
222 Se kap. 2.8 Bevisvärdering av utsagor angående kriterierna för en tillförlitlig utsaga. 
223 NJA 1980 s. 725, se särskilt s. 738. 
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finns med i uppgifterna från läkarundersökning, dock framgår det inte vad 
denna motstridiga uppgift medför för bevisvärderingen av Ulla-Britts 
utsaga. Här går det att sluta sig till att mormoderns vittnesmål som 
stödbevisning tillsammans med flickornas utsagor i vart fall inte ansågs 
räcka till för att beviskravet skulle anses uppnått. 

4.1.5 Kommentarer 
Fall 1 och 2: Det går att fälla en tilltalad mot dennes nekande om 
målsägandes utsaga är ”fullt tillförlitlig” detta även om inte stödbevisning 
finns, fall 1, annars inte, fall 2. Vidare krävs det att målsäganden är 
trovärdig och att tilltalade saknar trovärdighet samt att det saknas konkreta 
omständigheter för ett friande alternativ.224 I fall 1, där blev det en fällande 
dom utan att någon bedömning av stödbevisning gjordes, dvs. ett rent 
utsagomål vann bifall. I fall 2 ansågs inte målsägandens utsagor tillförlitliga, 
trots att det fanns stödbevisning till dessa. Den andrahandsutsagan som kom 
från mormodern och som torde kunnat höja värdet av målsägandeutsagorna 
genom att denna bekräftade målsägandeutsagorna gjorde inte detta, i vart 
fall inte tillräckligt. Vidare fanns möjligheten till en höjning av bevisvärdet 
av målsägandeutsagorna då båda målsägandena varit med om samma 
händelse och därigenom torde kunna ha avgett utsagor som understödde 
varandra dvs. det var här frågan om samverkande bevisfakta.225 Men då 
inget av detta skedde i kombination med att utsagornas innehåll i övrigt inte 
var i överenstämmelse med vad som i målet var utrett uppnåddes inte 
beviskravet. Med tanke på hur styvmoderligt HD redogör för 
bevisvärderingen och stödbevisningen inverkan på utsagorna är känslan den 
att HD prövade flickornas trovärdighet snarare än utsagornas tillförlitlighet 
och lät deras lägre trovärdighet ge utslag för friande dom. 

Min uppfattning är den att i fall 2 där finns embryot till tanken om att 
det i praxis idag uppställs ett krav på stödbevisning. Detta då det här uttalas 
att det inte heller räcker med att målsägandens utsagor kan anses mer 
tillförlitlig än tilltalades för att fällande dom ska meddelas. Detta är enligt 
mig en första antydan till att något ytterligare krävs förutom målsägandens 
utsaga för att beviskravet ska uppnås. 

4.2 NJA 1988 s. 40 

I detta fall var det frågan om en av målsäganden Agneta påstådd våldtäkt 
som skett på ett träningsinstitut. Målsäganden gjorde gällande att denne 
blivit utsatt för ett övergrepp av institutets ägare Nabil under en av dennes 
pågående massager i ett avskilt solarierum på träningsinstitutet. Nabil 
nekade till att något samlag överhuvudtaget skulle ha förekommit. 
Därigenom var det frågan om en ord mot ord situation, där Nabil blev fälld 
mot sitt nekande. 

                                                
224 Sutorius och Kaldal, 2003, s. 176. 
225 Schelin, 2007, s. 173. 
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4.2.1 Bevisning 
Förevisad bevisning i detta fall utöver målsägandes egen utsaga var två 
indirekta vittnen, målsägandens sambo och målsägandens kusin, således 
frågan om ett närstående vittne. Därmed fanns viss stödbevisning som 
hjälpfaktum till målsägandens muntliga utsaga. Dock fanns inga direkta 
vittnen, teknisk, medicinsk bevisning eller annan samverkande bevisning 
som kunde stärka målsägandeutsagan. De båda vittnena som vittnade för 
Agneta avgav en andrahandsutsaga som främst vittnade om målsägandens 
reaktion efter övergreppet men även om vad som försiggått den aktuella 
natten för övergreppet. 

4.2.2 Bevisvärdering 
HD resonerar i sin bevisvärdering enligt följande; Beträffande bevisvärdet 
av Agnetas utsaga och bedömningen av denna som tillförlitlig, där upprepar 
HD tillförlitlighetskriterierna angående en lång och detaljrik utsaga. Vidare 
framför HD att utsagan varit konstant genom alla instanser i vart fall i alla 
avseenden av betydelse och att där Agnetas uppgifter ifrågasatts där har 
Agneta kunnat lämna rimliga och övertygande förklaringar. Dock framför 
HD att brister finns i utsagan som är hänförliga till Agnetas beteende under 
själva övergreppet. Men att dessa brister har kunnat kompenseras genom de 
hjälpfakta som finns till stöd för Agnetas utsaga. Här kan det således sägas 
att Agneta lyckats fylla sin förklaringsbörda.226 

Men dock uttalar HD att då inga undersökningsfynd eller direkta 
vittnesiakttagelser finns som stödjer målsägandes utsaga måste utsagan 
därmed bedömas med stor försiktighet. Vidare påpekar HD att stor vikt 
måste läggas inte bara vid omständigheter som talare emot utsagan utan 
också sådana förhållanden som kan tyda på att ej utredda faktorer inverkat 
på utsagan. Det måste stå utom rimligt tvivel att Nabil gjort som åklagaren 
påstår. 

Vad det gäller Agnetas trovärdighet uttalar HD att, utöver utsagans 
innehåll gör det sätt som utsagan avgetts på, det inte möjligt att betvivla att 
ett samlag skett mellan Agneta och Nabil. Vidare uttalar HD att det 
chocktillstånd som inträdde kort efter övergreppet, som Agneta själv berättat 
om och som även stöds och bekräftas genom kusinens vittnesmål, tyder på 
övergreppet är en verklig upplevelse. Detta får tolkas som att Agnetas 
reaktion tillmäts något värde för hennes trovärdighet men att det endast får 
betydelse för bevisprövningen pga. av att reaktionen kunnat bekräftas av 
vittnens andrahandsutsagor.227 

Här uttalar HD angående bevisvärdering och med anknytning till 
stödbevisning att ”Vid överväganden av det anförda och övrig utredning 
finner HD att Agneta G är att bedöma som helt trovärdig och att hennes 
utsaga i alla delar måste läggas till grund för prövningen.”228 

                                                
226 Jfr Schelin, 2007, s. 168. 
227 Schelin, 2007, s. 169 och 174f. 
228 NJA 1988 s. 40, se särskilt s. 50. 
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4.2.3 Kommentarer 
Här uttalar HD att målsäganden är trovärdig och att hennes utsaga ska ligga 
till grund för prövningen. Men det är inte genom en trovärdig målsägande 
som utsagans ska anses tillförlitlig, utan genom en tillförlitlighetsbedömning 
av utsagan i sig då en fullständighet icke trovärdig person ändå torde kunna 
lämna en full tillförlitlig utsaga. Angående utsagan uttalar HD endast att 
denna i alla delar ska ligga till grund för prövningen men inte varför. Min 
uppfattning av det HD uttalade ”det anförda och övrig utredning”, är att det 
är frågan om en återspelning till vad som tidigare uttalats om den 
stödbevisning som finns till den muntliga utsagan. Vidare uppfattar jag detta 
som skälet för att utsagan i alla delar ska läggas till grund för prövningen 
och att endast utsagan i sig i detta mål inte hade kunnat lega till grund för 
prövningen. Tänker man sig samma situation utan stödbevisningen är det 
föga troligt att fällande dom meddelats. Målet visar således på att i en ord 
mot ord situation där målsägandens uppgifter inte direkt stöds av någon 
teknisk bevisning eller direkta vitten måste utsagan bedömas med stor 
försiktighet. Vilket enligt min uppfattning är även det en antydan till att 
stödbevisning krävs för att en utsaga ska kunna nå framgång. Det kan här 
sägas att framväxten på kravet av stödbevisning kommit till det stadiet att en 
alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden kan i förening med vad övrig 
utredning ger om händelsen vara tillräckligt för att meddela fällande dom. 
Sammantaget är detta är en ny formulering av HD angående bevisning och 
dess värdering.229  

4.3 NJA 1991 s. 83 

I detta fall var den åtalade Roger anklagad för upprepade våldtäkter under 
en lång tidsperiod av sin sambo Helena. Roger hävdade att hans och 
Helenas samliv fungerat bra och att det främst var det sexuella förhållandet 
som höll dem samman. En försvårande omständighet i detta fall var att det 
även förekommit frivilliga samlag mellan övergreppen och där av kunde det 
inte helt klarläggas när Roger haft insikt om att Helena inte lämnat sitt 
samtycke till samlag. Roger blev fälld mot sitt nekande. Här redogörs enbart 
för bevisningen och bevisvärderingen som har anknytning till åtalspunkt 
fyra, våldtäkt. 

4.3.1 Bevisning 
Förevisad bevisning i detta fall utöver målsägandes egen utsaga var två 
indirekta vittnen, målsägandens moder och syster och därmed frågan om 
närstående vittnen. Därigenom fanns viss stödbevisning som hjälpfaktum till 
målsägandens muntliga utsaga. Dock fanns inga direkta vittnen, medicinsk, 
teknisk bevisning eller annan samverkande bevisning som kunde stärka 
målsägandeutsagan. De båda vittnena som vittnade för Helena avgav en 
andrahandsutsaga som främst vittnade om att målsäganden under den för 
åtalet aktuella perioden hade blivit utsatt för en mängd övergrepp av Roger. 
                                                
229 Jfr med vad som sagts i kap. 4.1.2., 4.1.4. och 4.1.5 denna uppsats. 
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Vidare bekräftade dessa vittnesmål Rogers alkoholmissbruk och hur 
aggressiv Roger kunde bli när denne drack, dock inget angående Helenas 
reaktion efter något av övergreppen.230 Vidare hade Riksåklagaren som 
omständigheter till stöd för två av de våldtäkter som kunnat preciseras i 
tiden hänvisat till först ett blåmärke på Helenas arm. Men då ingen 
läkarundersökning av Helena företagits under förundersökningen eller 
annan utredning angående den skadan förevisats kunde inte detta ge stöd 
och öka tillförlitligheten av Helenas utsaga. Vidare hänförde Riksåklagaren 
att Helena hade ett strypmärke på halsen, vilket även observerats av Helenas 
mor och syster och som även bekräftades via deras avgivna 
andrahandsutsagor. Men detta strypmärke kunde heller inte enligt HD 
tillmätas någon betydelse då det även här saknades annan utredning, 
läkarundersökning, kring strypmärket. 

4.3.2 Bevisvärdering 
HD resonerar i sin bevisvärdering enligt följande; Angående bevisvärdet av 
Helenas utsaga och bedömningen av denna som tillförlitlig. Här tar HD 
hänsyn till att utsagan är lång, detaljerad, sammanhängande samt att utsagan 
varit konstant genom instanserna och där brister i utsagan funnits har Helena 
kunnat komma med rimliga förklaringar. Dessa brister hänför sig i till den 
allmänt hållna utsagan utan detaljer som inte innan förhandlingen i HD 
kunnat bli mer detaljerad och preciserad. Återigen upprepar HD kriterierna 
för vad som kännetecknar en tillförlitlig utsaga men här återfinns även ett 
tillägg angående sanningshaltens betydelse för tillförlitligheten. Den 
omständigheten att Helena berättat om övergreppen för sin mor och syster 
får betydelse i den bemärkelsen att sanningshalten av utsagan ökar. 

Vad det gäller Helenas trovärdighet uttalar HD att trovärdigheten stärks 
då Helena kunnat ge godtagbara förklaringar till varför hon minns fler 
detaljer senare i processen samt att sättet utsagan avgivits på ger ett 
trovärdigt intryck. Utöver detta uttalar HD att Helena under pressade förhör 
kunnat ge rimliga förklaringar där hennes uppgifter har ifrågasatts samt att 
heller inga felaktiga uppgifter har lämnats. Vidare har det i utredningen inte 
framkommit några beaktansvärda skäl till varför Helena sanningslöst skulle 
vilja tillvita Roger brottslig gärning. 

Här uttalar HD angående bevisvärdering och med anknytning till 
stödbevisning att ”Såsom ofta är fallet när det gäller påstådd brottslighet av 
förevarande slag, som är undandragen från insyn, föreligger inte några 
direkta vittnesiakttagelser och inte heller någon teknisk bevisning. Detta 
hindrar emellertid inte att bevisningen ändå kan befinnas tillräcklig för 
fällande dom. För detta förutsätts att domstolen genom den utredning som 
förebringats i målet finner det ha blivit ställt utom rimlig tvivel att den 
åtalade gjort sig skyldig till vad som lagts honom till last (jfr bl a NJA 1980 
s 725). I det nu föreliggande fallet blir det av avgörande betydelse att 
bedöma trovärdigheten av Helenas uppgifter i belysning av vad som i övrigt 
har förekommit i målet.”231  

                                                
230 Jfr NJA 1988 s. 40 och de avgivna vittnesmålen. 
231 NJA 1991 s. 83, se särskilt s. 98. 
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Samt ”Vid övervägande av det anförda och vad utredningen i övrigt visar 
finner HD att Helenas utsaga måste anses trovärdig.”232 

4.3.3 Kommentarer 
I detta fall fanns det stödbevisning att tillgå, förvisso svag, i form av 
andrahandsutsagor. Denna stödbevisning stärkte målsägandens uppgifter 
genom att andrahandsutsagorna kunde bekräfta målsägandens uppgifter. HD 
uttalar att avgörande har varit vilken trovärdighet som kan sättas till Helenas 
uppgifter och att slutligen vinner målsägandens uppgifter visst stöd av övrig 
utredning. Avgörande betydelse att bedöma utsagans trovärdighet, tolkar 
jag som utsagans tillförlitlighet, då det är personen som ska vara trovärdig 
medan utsagan ska vara tillförlitlig. Denna tillförlitlighet ska bedömas i 
belysning av vad som övrigt framkommit, dvs. stödbevisningen. Sedan 
uttalas att vid övervägande av vad utredningen i övrigt visar finner HD att 
utsagan måste anses tillförlitlig. Det är således i förening med och tack vare 
den övriga bevisningen den muntliga utsagan kan ligga till grund för 
prövningen. Att påpeka är att ingen ingående redogörelse företas av HD för 
samtliga stödbevis, därmed är det eller inte helt lätt att utröna vilken 
betydelse respektive stödbevis har haft för att den muntliga utsagan kunde 
läggas till grund för den slutliga prövningen. Utan här hänvisar HD till vad 
utredningen i övrigt visar. 

Fallet ger även ett visst uttryck för att stödbevisning krävs där den 
tilltalades rättsäkerhet inte är tillräckligt tillgodosedd. I detta fall var det 
frågan om en något oprecis gärningsbeskrivning. Där är tendensen den att 
det krävas någon form av stödbevisning, för att något övergrepp ska kunna 
preciseras i tid och plats.233 

Intressant i detta fall är även det tillägg till domen i HD som 
justitierådet Nyström gör. Nyström framför att bevisningen i dessa typer av 
fall i huvudsak inskränks till målsägandens utsaga och där avgörande blir 
vilken tilltro som kan sätta till utsagan. Vid denna bedömning är det av vikt 
att ta hänsyn till utsagans uppkomstbetingelser och att det ”Vidare får 
undersökas i vilken mån lämnade uppgifter vinner stöd eller motsägs av 
annan utredning i målet.”234 

I detta fall i jämförelse med 1988-års fall återfinns ytterligare 
omskrivningar vid bevisvärderingen som visar på tendenser till att 
stödbevisning kan krävas för att beviskravet ska uppnås. Dock uttalas det 
inte explicit att stödbevisning är ett krav. 

4.4 NJA 2005 s. 712 

Här stod en man L.G. åtalad för fyra olika brott varav endast åtalspunkt två, 
våldtäkten mot sambon C.G., ska beröras. Detta fall har flera likheter med 
NJA 1991 s. 83. Det var således även här frågan om en mängd sexuella 
övergrepp men i detta fall kunde endast ett av dessa övergrepp preciseras 

                                                
232 NJA 1991 s. 83, se särskilt s. 99. 
233 Jfr Schelin, 2007, s. 40. 
234 NJA 1991 s. 83, se särskilt s. 102. 
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mer än de övriga. Även i detta fall komplicerades bedömningen av 
våldtäkten av att det även förekommit frivilliga samlag mellan alla 
övergreppen. L.G. nekade till övergreppet och blev friad. 

4.4.1 Bevisning 
Förevisad bevisning i detta fall gällande våldtäkten var utöver målsägandens 
egen utsaga ett indirekt vittne, en väninna till C.G. Därigenom fanns viss 
stödbevisning som hjälpfaktum till målsägandens muntliga utsaga. Däremot 
uttalade HD angående detta vittnesmål att det som C.G. berättat till 
väninnan angående att denne inte fick vara i fred sexuellt för L.G., och som 
sedan återgetts av väninna, var för allmänt hållna uppgifter. Denna 
andrahandsutsaga ansågs således av HD inte utgöra ett stöd till den muntliga 
utsagan. 

4.4.2 Bevisvärdering 
HD resonerar i sin bevisvärdering enligt följande; Angående bevisvärdet av 
C.G:s utsaga och bedömningen av denna som tillförlitlig. Här uttalar HD att 
under förhöret i HD har C.G. lämnat en utförlig utsaga och att detta är något 
som varit genomgående för samtliga instanser och hela processen samt att 
utsagan varit detaljrik, vilket ökar tillförlitligheten. Dock gäller denna 
tillförlitlighetsbedömning de övriga åtalspunkterna men inte åtalspunkten 
angående våldtäkt. Angående tillförlitligheten i utsagan som är hänförlig till 
våldtäkten uttalar HD att, medan C.G:s uppgifter om de övriga övergreppen 
har präglats av stor detaljrikedom vad det gäller det som skett före, under 
och efter övergreppen gäller detta inte för våldtäkten. I denna del finns det 
således brister hänförliga till att utsagan är allmänt hållen, brister som C.G. 
inte kunnat reparera genom att ge rimliga förklaringar. 

Vad det gäller C.G:s. trovärdighet uttalar HD att det sättet utsagan 
avgetts på gör att C.G. är att anses som trovärdig. C.G. har fler gånger fallit 
i gråt när hon försökt att berätta om övergreppen vidare har C.G. 
berättigande skett under påtaglig sinnesrörelse. Även den mängd detaljer 
som C.G. har haft till stöd för sitt minne tyder på att vad utsagan förmedlar 
är självupplevt. HD bedömer C.G:s trovärdighet som hög. Däremot nämner 
HD inget om att C.G. saknar anledning att sanningslöst tillvita L.G. brottslig 
gärning.235 

HD uttalar angående bevisvärderingen och med anknytning till 
stödbevisning att ”I fråga om brottslighet av nu aktuellt slag saknas ofta 
liksom i förevarande fall vittnesiakttagelser och teknisk bevisning. I enlighet 
med vad som uttalades i NJA 1991 s. 83 hindrar detta inte att bevisningen 
ändå kan vara tillräcklig för fällande dom, förutsatt att domstolen genom 
den utredning som förebringats i målet finner det ha blivit ställt utom 
rimligt tvivel att den åtalade har gjort sig skyldig till vad som lagts honom 
till last. Så t.ex. fanns i det nämnda fallet stödbevisning bl.a. i form av 
uppgifter som kvinnan lämnat till sin mor och syster. Någon stödbevisning 

                                                
235 Dock återfinns denna formulering hos TR. Jfr HD:s standard formulering i kap. 4.1.2 
och 4.3.2 denna uppsats. 
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av det slaget finns inte i förevarande mål när det gäller den påstådda 
våldtäkten.”236 Vidare uttalar HD att ”Avsaknaden av stödbevisning i 
förening med den stora vagheten i tidsangivelsen för det påstådda brottet 
[…].”237 leder sammantaget till att det inte kan ställas utom rimligt tvivel att 
L.G. gjort sig skyldig till våldtäkt. 

4.4.3 Kommentarer 
I detta fall framhåller HD att avsaknaden av stödbevisning i förening med en 
vag utsaga inte är tillräckligt för att det ska vara ställt utom rimlig tvivel att 
L.G. gjort sig skyldig till den påstådda våldtäkten. Det är oklart vad som 
fällt den avgörande betydelsen, den vaga utsagan där avsaknaden av 
tidsangivelse är bristen eller om det egentligen är avsaknaden stödbevisning 
som fällt avgörande. Frånvaron av stödbevisning är i vart fall en av två 
omständigheter som föranledde att fällande dom inte kunde meddelas.238 
Vidare framgår det heller inte vilken typ av stödbevisning som skulle kunna 
ha bidragit till att stärka utsagan så pass mycket att beviskravet skulle 
uppnåtts. Men genom att en hänvisning återfinns till NJA 1991 s. 83 och 
vad som där uttalats går det att sluta sig till att en andrahandsutsaga från en 
närstående torde kunna vara tillräckligt. 

Hur detta fall ska tolkas är något oklart. Diesen menar i vart fall på att 
åklagarna har tolkat HD:s praxis som att det i praktiken skulle krävas någon 
form av stödbevisning i sexualbrottmål. Vidare menar Diesen att detta 
rättsfall är ett indirekt klargörande, tvärtemot åklagarpraxis, att det ska vara 
möjligt att meddela fällande dom utan stödbevisning.239 Bo Svensson är av 
en annan mening är då denne uttalar att detta rättsfall stramat upp 
bevisvärderingen genom att kräva att målsägandens utsaga som regel ska 
stärkas av någon form av stödbevisning för att en fällande dom ska kunna 
meddelas i sexualbrottmål.240 

Klart är att detta fall medfört en ny formulering angående ett eventuellt 
krav på stödbevisning i utsagomål. Läses det citerade ur NJA 1991 s. 83 
tillsammans med det citerade ur NJA 2005 s. 712 är min uppfattning, inte 
helt olikt Svensson, att en viss uppstramning av kravet på stödbevisning kan 
skönjas. 

4.5 NJA 2009 s. 447 I och II 

Fall 1: Här var det frågan om att målsäganden, A., påstod att denne blivit 
våldtagen av Y.A. Det var här utrett att det förekommit ett samlag mellan A. 
och Y.A. Y.A. själv nekade till våldtäktsanklagelsen och framförde en 
samtyckesinvändning. Y.A. friades. 
 
 
                                                
236 NJA 2005 s. 712, se särskilt s. 724. 
237 NJA 2005 s. 712, se särskilt s. 725. 
238 Schelin, 2007, s. 40f. 
239 Diesen, Christian, Inga bevis för oskyldigt dömda, JT, 2006-07, s. 231-246, s. 242. 
240 Svensson, Bo, Felaktigt dömda – några synpunkter med anledning av en rapport från 
JK:s  rättssäkerhetsprojekt, JT, 2006-07, s. 375-383, s. 382f. 
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Fall 2: Här var det frågan om att målsäganden, M.K., påstod att denne blivit 
våldtagen av K.S., det var även i detta fall utrett att det förekommit ett 
samlag, medan K.S. själv nekade till våldtäktsanklagelsen och framförde att 
samlaget skett frivilligt. K.S. friades. 

4.5.1 Bevisning 
Fall 1: Förevisad bevisning i detta fall utöver målsägandes egen utsaga var 
två indirekta vittnen med en andrahandsutsaga, en nära bekant och en 
polisman. Där den bekanta vittnande om att A. hade pojkvän och 
polismannen vittnade om A:s upprivna tillstånd efter övergreppet men även 
om vad som försiggått den aktuella natten för övergreppet. Utöver 
vittnesbevisningen fanns ett inspelat samtal mellan A. och den larmoperatör 
som A. ringde den aktuella natten. Vidare fanns även ett rättsintyg och 
rättsmedicinskt utlåtande, i detta utlåtande fanns antecknat att A. inte visat 
några säkra tecken till yttre våld på hudkostymen men att A. varit påtagligt 
öm i hårbotten och visat på smärta vid undersökning av anus och yttre 
ändtarm. Dock visade rättsintyget inte på några skador som kunde härledas 
till en tandad kniv. Även fanns det ett utlåtande från SKL angående det 
DNA som borde ha funnits, men som inte fanns, på den kniv som Y.A. 
använt då denne hotat A. Därigenom fanns stödbevisning som hjälpfaktum 
till målsägandens muntliga utsaga, dock fanns inga direkta vittnen som 
kunde stärka målsägandeutsagan. 

4.5.2 Bevisvärdering 
Fall 1: HD resonerar i sin bevisvärdering enligt följande; Angående 
bevisvärdet av A:s utsaga och bedömningen av denna som tillförlitlig. Här 
uttalar HD att utsagan avseende händelseförloppet är utförlig, levande och 
detaljerad och framstår som sammanhängande. Dock finns det brister i 
utsagan angående hur Y.A. hotat A. med en kniv. Brister, som A. inte 
kunnat reparera med rimliga förklaringar. I denna del är utsagan således 
svårförenlig med vad som övrigt framkommit angående händelseförloppet. 

Vad det gäller A:s trovärdighet uttalar HD att A. redan några minuter 
efter att denne lämnat lägenheten larmat SOS och att A. vid detta samtal lät 
mycket rädd och förtvivlad. Vidare är polismannens vittnesmål om A:s 
tillstånd och reaktion kort efter händelsen ägnade att inge trovärdighet hos 
A. Vad som dock verkar sänka A:s trovärdighet är att denne inte påkallat 
hjälp av A.M., Y.A:s kompis som fanns inne i lägenheten vid den första 
delen av övergreppet. 

HD uttalar angående bevisvärderingen och med anknytning till 
stödbevisning att ”En alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden kan i 
förening med vad som övrigt har framkommit i målet […].”241 vara 
tillräckligt för att en fällande dom ska kunna meddelas. 

                                                
241 NJA 2009 s. 447 I, se särskilt s. 456. 
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4.5.3 Bevisning 
Fall 2: Förevisad bevisning i detta fall utöver målsägandes egen utsaga var 
tre indirekta vittnen, varav två av dessa var M.K:s föräldrar och därmed 
frågan om närstående vittnen, det tredje vittnet A.S. var en nära väninna till 
M.K. M.K:s föräldrar vittnade om M.K:s beteende och reaktion samma 
kväll som övergreppet påstods ha skett men även om vad som försiggått den 
aktuella kvällen för övergreppet. När det gäller A.S:s vittnesmål har HD inte 
redogjort för något av dess innehåll. Utöver vittnesbevisningen fanns även 
teknisk bevisning i form av en läkarundersökning med ett rättsintyg. 
Innehållet i detta rättsintyg gav dock inget stöd för varken att tilltvingat 
samlag eller frivilligt samlag skulle ha skett. Vidare framgår det att det 
förekommit telefonsamtal och SMS-trafik mellan M.K. och K.S. samt 
mellan M.K. och A.S. dock fanns ingen teknisk bevisning i denna del som 
kunde bringa klarhet i vad som avhandlats i dessa samtal och SMS. Således 
fanns viss stödbevisning som hjälpfaktum till målsägandens muntliga 
utsaga, däremot fanns inga direkta vittnen som kunde stärka 
målsägandeutsagan. 

4.5.4 Bevisvärdering 
Fall 2: HD resonerar i sin bevisvärdering enligt följande; Angående 
bevisvärdet av M.K:s utsaga och bedömningen av denna som tillförlitlig. 
Här uttalar HD att M.K. har lämnat en sammanhängande och detaljerad 
utsaga. Dock verkar det som att HD funnit utsagan som mindre tillförlitlig 
då M.K:s redogörelse av vad som skett präglats av viss tvekan. HD uttalar 
angående denna tveka att det är förklarligt när det är frågan om en ung flicka 
som haft att yttra sig om mycket känsliga förhållanden. Vidare finns det 
vissa inslag i M.K.s utsaga som väcker tvivel, angående om K.S. verkligen 
tilltvingat sig ett samlag på så sätt som åklagaren gjort gällande. Detta tvivel 
är något som M.K. inte lyckas bringa klarhet i och tvivlet är även kopplat 
till M.K:s trovärdighet genom att M.K. själv inte initialt betecknat 
övergreppet som våldtäkt. 

Vad det gäller M.K:s trovärdighet kan det sägas att M.K. själv varit 
tveksam i sitt sätt att avge utsagan. Vidare verkar det i 
trovärdighetssänkande riktning att M.K. själv inte initialt betecknat 
övergreppet som våldtäkt. 

Angående bevisvärderingen och med anknytning till stödbevisning 
hänvisar HD till vad som uttalats i fall 1. 

4.5.5 Kommentarer 
Fall 1 och 2: Klart är att stora likheter finns mellan de båda fallen. Det är 
frågan om en ord mot ord situation där de åtalade har invänt att samtycke 
förelegat. Direkt bevisning saknas utöver målsägandens utsagor, dock finns 
det ingen brist på stödbevisning i dessa fall. Det är således inte denna brist 
som leder till friande domar. Slutsatserna av de båda domskälen är även de 
lika, målsägandens utsagor medels stödbevisning är inte tillräckligt för att 
fällande dom ska kunna meddelas.  
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I detta NJA-fall kommer HD med ett tillägg till den 
standardformuleringen som kan utläsas ur bl.a. NJA 2005 s. 712. Enligt 
Kaldal och Lainpelto skulle denna nya formulering ”i förening med” kunna 
tolkas som det fanns ett generellt krav på stödbevisning, detta oavsett hur 
tillförlitlig utsagan kan anses vara. Och istället för att stödbevisningen ska 
kompensera svagheter i en inte fullt tillförlitlig utsaga ska numera ”en 
alltigenom trovärdig utsaga” även stödjas av ”vad som i övrigt 
framkommit” Vidare uttalar nämnda författare att detta torde strida mot den 
fria bevisprövningens princip att uppställa ett generellt krav på att något mer 
än en utsaga ska krävas för att beviskravet ska uppnås.242 Sedan framför 
författarna att HD inte kom med något principiellt nytt i och med detta 
rättsfall, inte mer än att de nya rättsfallen möjligen kan tolkas som ett 
förtydligande av kravet på utsagans tillförlitlighet och att domstolarna bör 
fokusera mindre på utsagor och mer på hårda bevis.243 Skulle den rätta 
tolkningen vara så är det ingen nyhet, det har redan konstaterats att 
sexualbrottsoffers utsagor bedöms utifrån den övriga bevisning, 
föreliggande stödbevisiningen,244 och inte det omvända.245 

Vad som uttalas är att en alltigenom trovärdig (tillförlitlig) utsaga i 
förening med vad som övrigt framkommit kan vara tillräckligt för fällande 
dom. Dvs. en alltigenom trovärdig utsaga, samt vad som uttalas i NJA 1980 
s. 725 angående fullt tillförlitlig utsaga kan vara tillräckligt om 
stödbevisning finns, men detta är inte säkert. Motsatsvis tolkning av 
ovannämnda citat blir att om ingen stödbevisning finns är det tydligt att det 
inte kan vara tillräckligt för fällande dom. Jag tolkar denna nya formulering 
som mer än ett förtydligande av kravet på utsagans tillförlitlighet och som 
mer än en uppstramning av kravet på stödbevisning i utsagomål. Jag menar 
att stödbevisning i utsagomål i och med detta NJA-fall i princip är ett krav 
även om det inte uttalas explicit. 

4.6 NJA 2010 s. 671 

I detta fall fanns det flera åtalspunkter varav punkt ett, våldtäkt mot barn och 
grovt sexuellt utnyttjande av barn, är den punkt som redogörs för. 
Målsäganden T.P. påstod att denne blivit utsatt för sexuella övergrepp under 
två års tid av sin far S.P. I detta fall var det inte utrett att något samlag eller 
annan sexuellhandling, umgänge, hade skett. S.P. blev friad i enlighet med 
dennes nekande. 

4.6.1 Bevisning 
Förevisad bevisning i detta fall utöver målsägandes egen utsaga var en 
omfattande vittnesbevisning men där förhören varit allmänt hållna och mest 
tagit sikte på tiden före de påstådda övergreppen av T.P, S.P:s karaktär, 
S.P:s allmänna uppträdande mot T.P. och T.P:s allmänna uppträdande. HD 

                                                
242 Kaldal och Lainpelto Katrin, 2009-10, s. 98f. 
243 Kaldal och Lainpelto Katrin, 2009-10, s. 101. 
244 Min egen tolkning av vad som avses med ”den övriga bevisningen”. 
245 Andersson, 2004, s. 205. 
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hänvisar till vad TR uttalat, att de flesta vittnesuppgifterna inte kunnat bidra 
till belysningen av de åtalade händelserna. De vittnen som dock beaktas är 
S.O. och K.H., en vän till T.P. och T.P:s psykolog. S.O. avgav en 
andrahandsutsaga angående vad T.P. vid ett tidigare tillfälle hade sagt till 
honom på fyllan, att denne blivit utsatt för sexuella övergrepp av S.P. Även 
K.H. avgav en andrahandsutsaga angående vad som framkommit i samtalen 
mellan K.H. och T.P. Där T.P. berättat att han blivit utsatt för sexuella 
övergrepp. Därigenom fanns stödbevisning som hjälpfaktum till 
målsägandens muntliga utsaga. Dock fanns inga direkta vittnen eller annan 
teknisk bevisning som kunde stärka målsägandeutsagan. 

4.6.2 Bevisvärdering 
HD resonerar i sin bevisvärdering enligt följande; Angående bevisvärdet av 
T.P:s utsaga och bedömningen av denna som tillförlitlig. Där börjar HD 
med att allmänt uttala vilka faktorer som det finns anledning att lägga vikt 
vid i bedömningen av en utsaga. Exempelvis i vad mån utsagan är klar, 
lång, levande logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsenlig i viktiga 
enskildheter samt fri från felaktigheter, motsägelser, överdrifter, 
svårförklarliga moment och konstansbrister i sammanhangnet eller tvekan i 
avgörande delar. Sedan uttalar HD beträffande T.P:s utsaga att det endast 
lämnats detaljerade uppgifter till tre av övergreppen och att T.P:s utsaga 
angående övergreppen framstår som detaljfattig i jämförelse hur denne 
kunnat framställa övriga förhållanden, samt att utsagan allmänt ter sig 
kortfattad och vag. 

Vad det gäller det som kan kopplas till T.P:s trovärdighet uttalar HD att 
T.P. under utredningen bestämt förnekat att sexuella övergrepp förekommit. 
Förvisso har T.P. förklarat detta med att denne inte trodde att han skulle bli 
trodd samt att han skämdes för vad som hänt. Detta är dock något som 
verkar i trovärdighetssänkande riktning. 

I detta fall uttalar HD inget nytt angående bevisvärderingen med 
anknytning till stödbevisning, utan hänvisar till NJA 2009 s. 447 I och II 
och vad som redan där uttalats. 

4.6.3 Kommentarer 
I dessa fall uttalas egentligen inte något nytt, här sker endast en hänvisning 
till 2009-års fall samt en upprepning av vad som där uttalats. Detta tolkas av 
mig som att vad som där uttalas är nu gällande praxis angående att det inte 
är tillräckligt med endast en målsägandeutsaga som bevisning i 
sexualbrottmål. I just dessa fall fanns det stödbevisning att tillgå i form av 
andrahandsutsagor, klart är dock att andrahandsutsagorna inte räckte till. Jfr 
NJA 1991 s. 83 där liknade bevisning ansågs tillräcklig. Av intresse är 
tillägget i HD:s domskäl av Göran Lambertz. Lambertz upprepar vad som 
uttalats i 2009-års fall ”Som sägs i domen kan en trovärdig utsaga från 
målsäganden, i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet, vara 
tillräckligt för en fällande dom.” Men Lambertz tillägger kort därefter att  
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”Även utan en alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden kan fällande 
dom komma i fråga. Det förutsätts dock att utsagan stöds av stark bevisning 
av annat slag.”246 Citaten lästa tillsammans torde kunna tolkas som att 
stödbevisning är något som krävs, det är bara frågan om vilken styrka det 
enskilda stödbeviset kan tillmätas för att i förening med utsagan utgöra så 
pass stark bevisning att beviskravet uppnås och fällande dom kan meddelas. 

4.7 Sammanfattning 

Klart är att HD:s språkliga formuleringar har förändrats över tiden. Detta 
med avseende hur HD valt att uttala sig i domskälen om hur en utsaga ska 
bedömas i relation till stödbevisning för att beviskravet ska kunna uppnås. 

HD har gått från 1980-års fall, där det talades om att målsägandens 
utsaga förtjänar sådan tilltro att åtalet måste anses styrkt. Till att senare tala 
om att ett vågskålstänkande där ena parten är mer trovärdig än den andra 
inte kan vara tillräckligt för fällande dom. För att sedan börja skilja på 
bedömningen av utsagan som tillförlitlig och utsagopersonen som trovärdig 
och då tala om att tillförlitligheten i en utsaga ska bedömas i belysning av 
vad som i övrigt framkommit. Till 2009-års fall där det uttalas att utsagan 
ska kontrolleras så långt de är möjligt under förundersökningen och att den 
trovärdiga utsagan i förening med vad som övrigt framkommit kan vara 
tillräckligt för en fällande dom. 

Stödbevisning i rena utsagomål är ett krav, trots att fri bevisvärdering 
råder, såtillvida inte målsägandens utsaga är fullt tillförlitlig. Vilket är klart 
då det är den tillförlitliga utsagan som ska ligga till grund för en dom och 
inte en trovärdig person. Vad som kännetecknar den fullt tillförlitlig utsagan 
är dock inte helt klart, vissa kriterier som domstolarna ska förhålla sig till i 
denna bedömning har dock utkristalliserats. Vilket i sig skulle kunna sägas 
vara emot den rådande principen om fri bevisvärdering.  

Genom denna dokumentstudie med en kvalitativ innehållsanalys menar 
jag att det på empirisk grund, de citat jag tagit fasta på, finns stöd för 
påståendet att målsägandeutsagan inte i praktiken är tillräcklig som 
bevisning för att beviskravet ska uppnås. Detta trots att mitt påstående är 
emot gällande teori. 

Följderna av dessa formuleringar, hur rättstillämpningen ser ut idag, 
och anpassningen efter HD:s formuleringar är något som har granskats och 
redogörs för i kap. 5. 

                                                
246 NJA 2010 s. 671, se särskilt s. 689. 
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5 Rättstillämpning 
Detta kap. utgörs av en kvalitativ undersökning av tio domar från HovR. 
Domarna har tagits från HovR för Övre Norrland och HovR över Skåne och 
Blekinge. Urvalet av domar från respektive domstol har skett genom att de 
fem först avgjorda våldtäktsfallen mot vuxna år 2011 valdes. 

I detta kap. ska en granskning företas av dessa domar avseende hur 
HovR förhåller sig i sin värdering av målsägandens muntliga utsaga till 
förekommande stödbevisning, men även till praxis beträffande 
bevisvärdering och det eventuella kravet på stödbevisning. Detta utförs 
genom att redogöra för den stödbevisning som återfinns i respektive fall 
samt vad HovR uttalat om denna. Vidare redogörs det för HovR:s 
bevisvärdering samt om det i bevisvärderingen återkopplas till praxis, detta 
för att se hur HovR tolkat och anpassat sig till praxis. Således kommer inget 
ingående referat av dessa domar att presenteras. 

5.1 HovR för Övre Norrland 

5.1.1 B 911-10 
Den bevisning som förevisades i detta mål utöver målsägandens utsaga var 
två vittnen med en andrahandsutsaga. I nära anslutning till avslutat 
övergrepp ringde målsäganden till det ena vittnet och berättade vad som 
hänt. Denna vittnesuppgift skulle dock bedömas med försiktighet, varför 
framgick inte. Samma vittne vittnade även om den tilltalades tillstånd efter 
övergreppet då den tilltalade besökte vittnet samma kväll efter det påstådda 
övergreppet. Detta vittnesmål tillmättes ingen betydelse då vittnet hade svårt 
att komma ihåg hur den tilltalade hade reagerat och vad denne sagt under 
besöket. Det andra vittnet ringde målsäganden till under pågående samlag, 
detta vittne kom att vittna om målsägandens upprörda tillstånd. Utöver 
vittnesbevisningen återfanns även teknisk bevisning i form av ett medicinskt 
intyg samt en lista på SMS mellan målsäganden och den tilltalade. Intyget 
gav inget stöd för målsägandens utsaga och inte heller gav SMS-listan stöd 
för utsagan då listan av HovR bedömdes vara ofullständig. 

 I bevisvärderingen resonerar HovR enligt följande; Målsäganden har 
lämnat uppgifter som framstår som trovärdiga. Vidare är sättet som 
målsäganden lämnat uppgifterna på ägnat att förstärka trovärdigheten då 
detta varit klart och detaljerat. Angående utsagans tillförlitlighet och 
beviskravet uttalar HovR att ”Tillförlitligheten av målsägandens uppgifter 
ska bedömas i belysning av vad som i övrigt har framkommit” och ”För 
fällande dom är det inte tillräckligt att målsägandens uppgifter framstår 
som mer trovärdiga eller tillförlitliga än den tilltalades […].” Samt att vid 
den samlade bedömningen för att komma fram till att åtalet är ställt utom 
rimligt tvivel ”Det får således betydelse vilken bevisning som åberopats 
utöver målsägandens uppgifter.” Genom dessa citat är det klart att HovR 
återkopplar till praxis angående betydelsen av stödbevisning. Trots att det 
finns omfattande stödbevisning för målsägandes utsaga ogillar HovR åtalet. 
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5.1.2 B 760-10 
Förevisad bevisning i detta mål utöver målsägandens utsaga var även här två 
vittnen, en läkare och en kurator som avgav en andrahandsutsaga. Kuratorn 
vittnade om målsägandens upprivna tillstånd och att målsäganden befann sig 
i en akut krissituation. Läkaren som undersökte målsäganden vittnade om de 
objektiva fynd denne funnit. Vidare fanns även ett rättsintyg med 
målsägandens dokumenterade skador, skador som hade bäring i 
målsägandens utsaga. Utöver detta fanns ett inspelat telefonsamtal till SOS-
alarm. Av denna bevisning framgick att målsäganden var i ett synnerligen 
upprivet tillstånd under samtalet. 

I bevisvärderingen gör HovR en hänvisning till vad TR uttalat 
beträffande trovärdighet och tillförlitlighet. TR gör i sin tur en hänvisning 
till NJA 2009 s. 447 angående att det inte räcker med att målsägandens 
utsaga är mer tillförlitlig än tilltalades och att ett åtal inte är styrkt enbart 
genom att väga dessa två utsagor mot varandra, där målsägandens utsaga 
väger tyngre än tilltaldes. Således finns det även i detta fall en klar koppling 
till praxis angående bevisvärdering och stödbevisning. Beträffande HovR:s 
egen bedömning och vad de själva uttalar rörande utsagans tillförlitlighet är 
att målsäganden har lämnat en utförlig, levande och detaljerad utsaga om 
händelseförloppet. Vidare framstår utsagan som sammanhängande och 
följdriktig samt att utsagan även vinner starkt stöd av det inspelade samtalet 
till SOS-alarm och av rättsintyget. Särskilt då skadorna som det redogörs för 
i rättsintyget stämmer överens med vad målsäganden sagt angående om hur 
händelseförloppet utspelat sig. Därmed kan utsagan ligga till grund för 
fällande dom. 

5.1.3 B 960-10 
Även i detta mål återfanns utöver målsägandens utsaga vittnesbevisning, en 
vän till målsäganden, som avgav en andrahandsutsaga. Vännen vittnade om 
att de träffats dagen efter övergreppet där målsäganden berättat vad som 
hänt, vidare vittnade vännen om att målsäganden inte såg normal ut. Utöver 
vittnesbevisningen fanns det även bevisning i form av en 
läkarundersökning, klädesundersökning, utlåtande från SKL samt ett 
sakkunnigutlåtande. Det fanns således en omfattande stödbevisning, men 
vad varje bevis för sig medförde i bevishänseende och som stöd för 
målsägandens utsaga redogör HovR inte för. 

HovR resonerar i sin bevisvärdering enligt följande; I likhet med TR 
finner HovR att målsäganden är trovärdig samt att utsagan är tillförlitlig och 
att utsagan även vinner stöd av övrig utredning. Därmed ska utsagan ligga 
till grund för bedömningen. HovR gör ingen egen redogörelse för 
bevisningen utan hänvisar enbart till vad TR uttalat. TR uttalade att 
målsägandens utsaga vann stöd av de uppgifter som denne lämnat, av de 
fynd av sperma som gjorts i och på målsäganden samt av vad som 
framkommit vid läkarundersökningen som målsäganden gjort. Den 
medicinska bevisningen stärker således målsägandens utsaga och HovR 
fäller den tilltalade för våldtäkt. I detta fall jfr med föregående fall finns inte 
någon klar hänvisning till praxis. 
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5.1.4 B 784-10 
Bevisning i detta mål utöver målsägandens utsaga var tre vittnen samt ett 
sakkunnigt vittne. Första vittnet var en nära vän som målsäganden ringde till 
i anslutning till avslutat övergrepp. Denne vittnade dels om målsägandens 
upprörda tillstånd men även vad målsäganden blivit utsatt för. Andra vittnet 
var det första vittnets mamma, detta vittne vittnade om samma uppgifter 
som det första vittnet. Det tredje vittnets uppgifter redogjorde HovR inte för. 
Samtliga vittnen avgav en andrahandsutsaga samt var vän till målsäganden. 
Sakkunniges vittnesmål avsåg somnambulism och vilken typ av komplexa 
handlingar som kan utföras under sömngång. Utöver denna bevisning fanns 
även ett rättsintyg, sakkunnig utlåtande avseende en DNA-undersökning 
samt ett sakkunnig utlåtande avseende sömngångarbeteende. 

I HovR:s bevisvärdering förs inget resonemang kring målsägandens 
trovärdighet och tillförlitlighet, endast för HovR ett resonemang kring den 
tilltalades uppsåt. HovR gör heller ingen bedömning av den föreliggande 
bevisningen. HovR konstaterar endast att den personen som bäst kunnat 
bedöma hållbarheten i den tilltalades utsaga inte är hörd i målet. Den 
tilltalades invändning i kombination med den brist som finns i utredningen 
medför att den tilltalade inte kan dömas. HovR ogillar således åtalet trots att 
omfattande stödbevisning finns, då uppsåt inte kan styrkas. 

5.1.5 B 286-11 
I detta mål återfanns utöver målsägandens utsaga fem vittnen som 
bevisning. Var av ett av dessa vittnen var en nära vän som avgav en 
andrahandsutsaga. Denne blev uppringd av målsäganden i direkt anslutning 
till avslutat övergrepp. Vännen vittnade således om vad målsägande uppgett 
till denne hade hänt samt om målsägandens upprivna tillstånd. Övriga fyra 
vittnen får här anses som indirekta vittnen då dessa själva inte bevittnat 
övergreppet. Däremot hade samtliga hört en klagande kvinnoröst som grät 
och var ledsen då dessa fyra vittnen var rumsgrannar med den tilltalades 
rum där övergreppet skedde. Till ett av dessa vittnen sprang även 
målsäganden in till efter övergreppet och sökte skydd, varpå detta vittne 
även kunde vittna om målsägandens upprivna tillstånd. Utöver 
vittnesbevisningen fanns en lista på SMS mellan den tilltalade och 
målsäganden där den tilltalade bl.a. bad om ursäkt för vad som skett. 

I bevisvärderingen hänvisar HovR, återigen, till vad TR uttalat 
beträffande trovärdighet. TR uttalade att målsäganden sammantaget hade 
gjort ett starkt och alltigenom trovärdigt intryck. Angående målsägandens 
utsaga uttalar HovR att denna är tillförlitlig då den är klar, detaljerad och 
sammanhängande. Vidare hänvisar HovR till vad TR uttalat angående 
uppfyllandet av beviskravet och vad som krävs för fällande dom. TR 
uttalade att det inte kan vara tillräckligt att målsägandens utsaga är mer 
trovärdig än tilltalades. Vidare uttalade TR att en alltigenom trovärdig 
utsaga från målsäganden kan i förening med vad som i övrigt har 
framkommit vara tillräckligt för en fällande dom. TR tillämpade den 
formulering som återfinns i NJA 2009-års fall. I anslutning till denna 
hänvisning uttalar HovR att utsagan vinner starkt stöd av övrig bevisning i 
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målet samt att denna kan ligga till grund för fällande dom. Även i detta mål, 
likt flertalet av ovannämnda mål, finns en koppling till praxis angående 
bevisvärdering och stödbevisning. 

5.2 HovR över Skåne och Blekinge 

5.2.1 B 1551-10 
Förevisad bevisning i detta mål utöver målsägandens utsaga var tre vittnen 
med en andrahandsutsaga. Dessa vittnen var en bror, en svägerska och en 
barnmorska, således var ett vittne närstående. Dessa vittnade om 
målsägandens upprörda och chockade tillstånd. Utöver denna bevisning 
fanns även utskrifter av SMS, dock var det inte utrett i vilket sammanhang 
som dessa SMS skickats i, ett läkarintyg angående målsägandens 
medicinering, journalanteckningar och fotografier från kvinnokliniken 
avseende målsägandens skador. I polisanmälan var det dock inte antecknat 
att målsäganden uppvisat några skador. Vidare fanns även ett utlåtande från 
en rättsläkare beträffande de skadorna som dokumenterats vid besöket hos 
kvinnokliniken. Detta utlåtande bringade dock ingen klarhet i den uppvisade 
skadebilden och det uttalades att andra sätt än vad målsägande uppgett 
angående hur skadorna uppkommit inte kunde uteslutas. 

HovR resonerar i bevisvärderingen enligt följande; Målsäganden 
framstår som trovärdig, dock är inte detta tillräckligt för att beviskravet ska 
uppnås. Beträffande föreliggande stödbevisningen som ska stärka utsagan 
uttalar HovR att utredningen innehåller för många otydligheter och 
motsägelser för att denna bevisning skulle kunna ge det stöd som krävs för 
att målsägandens utsaga skulle kunna ligga till grund för en fällande dom. 
HovR ogillar därmed åtalet för våldtäkt. 

5.2.2 B 2088-10 
Även i detta mål utöver målsägandens utsaga återfanns vittnesbevisning. En 
sambo, en vän och två poliser. Sambon som närstående och vännen avgav 
båda andrahandsutsagor. Vännen kunde vittna om det SMS som denne fick 
där det stod ”hjälp mig” samt om målsägandens chocktillstånd då det var 
vännen som fann målsäganden. Även sambon vittnade om målsägandens 
tillstånd. Båda dessa vittnen fick dock knapphändiga uppgifter om vad som 
försiggått tiden innan de fann målsäganden. Polisen vittnade om 
målsägandens skärrade tillstånd, men pga. av detta tillstånd i kombination 
med att målsäganden var berusad kunde inte polisen hålla något förhör på 
plats med målsäganden. De uppgifter polisen fick initialt var inte sådana att 
det kunde tolkas som om målsäganden varit med om en våldtäkt. Förutom 
vittnesbevisningen fanns även fotografier av målsägandens kläder, dock 
omhändertogs inte målsägandens kläder för spårsäkring samma kväll som 
övergreppet och därigenom kunde kläderna inte ge något större stöd för 
målsägandens utsaga. Vidare fanns telefonlistor och SMS-listor mellan 
målsäganden, sambon och vännen, allt till styrkande av målsägandens 
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trovärdighet. Målsäganden gjorde ingen läkarundersökning efter det 
påstådda övergreppet. 

I HovR:s bevisvärdering hänvisar de till NJA 2009 s. 447 och vad som 
där uttalats, att en alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden kan i 
förening med vad som övrigt framkommit i målet vara tillräckligt för en 
fällande dom. HovR uttalar att ”En förutsättning för en fällande dom är 
emellertid att alla förklaringsmodeller som inte är så uppenbart osannolika 
att de kan lämnas utan avseende ska kunna uteslutas med stöd av 
utredningen i målet.” Vidare uttalar HovR att målsäganden lämnat en 
utsaga som är lång, levande, rik på detaljer och att utsagan framstår som 
trovärdig. Dock finns det uppgifter i denna utredning, likt föregående mål, 
som är ägnat att ifrågasätta utsagans tillförlitlighet. HovR bedömer att 
utsagan inte får tillräckligt stöd i övrig utredning och genom att den 
bevisningen som framförts heller inte kan utesluta alternativa hypoteser kan 
målsägandens utsaga inte ligga till grund för fällande dom. 

5.2.3 B 3400-10 
Utöver målsägandens utsaga återfanns tre vittnen, varav ett av dessa vittnen 
var nära vän med målsäganden medan de andra två vittnena var vän med 
den tilltalade. Samtliga vittnade om vad som försiggått kvällen före själva 
övergreppet. Den tilltalades vänner vittnade även om de fynd de gjort i den 
tilltalades kamera några veckor efter att övergreppet skett. Fyndet bestod av 
bilder där den tilltalade förgrep sig på målsäganden medan denne sov. 
Utöver detta förevisades även en bildserie om ca 80 bilder där den tilltalade 
successivt förgrep sig på målsäganden. 

HovR uttalar i bevisvärderingen att ”Till stöd för åklagarens påstående 
om samlag finns endast målsägandens uppgifter.” Målsäganden har lämnat 
knapphändiga och detaljfattiga uppgifter vilket i viss mån förtar utsagans 
tillförlitlighet. Dock framstår detta som förståeligt med hänsyn till 
målsägandens omtöcknade tillstånd som denne befann sig i vid övergreppet. 
Vidare uttalar HovR att även om det saknas anledning att ifrågasätta 
trovärdigheten hos målsäganden medför hennes tillstånd att uppgifterna om 
vaginalt samlag ska bedömas med försiktighet. Och i brist på annan 
utredning, stödbevisning, och då ord står mot ord kan det inte anses styrkt 
att vaginalt samlag har genomförts. Däremot är det klarlagt, genom 
förevisad bildserie, att den tilltalade genomfört ett flertal sexuella handlingar 
som är jämförliga med samlag. HovR fäller den tilltalade för våldtäkt. 

5.2.4 B 2541-10 
Bevisningen i detta mål utöver målsägandens utsaga var två vittnen, nära 
vänner med målsägaden, med andrahandsutsagor. Båda vittnena blev 
uppringda av målsäganden i anslutning till avslutat övergrepp, där 
målsäganden förklarade för dem vad som hade hänt. Vittnena vittnade om 
vad målsäganden uppgett för dem samt om målsägandes tillstånd som 
ledsen och arg. Angående denna stödbevisning uttalar HovR att vittnena inte 
har kunnat lämna några mer precisa uppgifter om vad som inträffat samt att 
dessa uppgifter om våldtäkt inte alls överensstämmer med den inställningen 
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som målsäganden först uppvisat. Målsäganden själv betecknade initialt inte 
övergreppet som en våldtäkt. Vidare enligt HovR är det heller inte klarlagt 
att samtalet mellan vittnena och målsäganden hade ägt rum dagen efter det 
påstådda övergreppet. I denna del ansåg exempelvis TR att innehållet i dessa 
samtal var föremål för en efterhandskonstruktion. Utöver denna bevisning 
fanns även en SMS-lista mellan målsäganden och den tilltalade. Där 
innehållet i vissa av dessa SMS var besvärande för den tilltalade. Men då 
det inte var helt klarlagt vad innehållet i dessa SMS syftat på för tillfällen 
samt att vissa SMS var tagna ur en kontext gav dessa SMS ingen klarhet i 
vad som egentligen hade hänt. 

HovR menade på att avgörande betydelse för utgången är om 
målsägandens utsaga framtår som trovärdig och tillförlitlig. Med en 
hänvisning, återigen, till 2009-års fall uttalar HovR att en alltigenom 
trovärdig utsaga från målsäganden kan i förening med vad som i övrigt har 
framkommit vara tillräckligt för en fällande dom. Angående målsägandens 
utsaga som tillförlitlig uttalar HovR att utsagan i vissa delar är detaljerad 
och sammanhängande, dock präglas utsagan i andra delar av osäkerhet. 
Vidare förefaller utsagan inte vara helt nyanserad och därmed anses utsagan 
heller inte återge en korrekt bild av de faktiska förhållandena. Om 
trovärdigheten uttalar HovR att det är anmärkningsvärt att målsäganden inte 
närmare kunnat erinra sig om hur konfrontationen med den tilltalade skett 
morgonen efter övergreppet. Detta sänker trovärdigheten en aning, dock har 
målsäganden kunnat ge en trovärdig förklaring till varför de dröjde innan 
anmälan skedde. HovR finner att målsägandens utsaga i förening med 
föreliggande stödbevisning inte kan ligga till grund för fällande dom. 

5.2.5 B 2789-10 
Förevisad bevisning i detta mål utöver målsägandens utsaga var två vittnen, 
en vän till målsäganden och den tilltalades syster. Tilltalades syster kunde 
inte vittna om mer än att samtliga sov i soffan då hon passerade dem på 
natten. Däremot kunde vännen till målsäganden vittna om de närmanden 
som den tilltalade hade gjort på målsäganden under kvällen och om själva 
övergreppet genom en andrahandsutsaga, då målsäganden tidigt på 
morgonen ringde vännen och berättade för denne vad som hänt. Utöver 
denna bevisning fanns även analysprotokoll från RMV och SKL, avseende 
drogpåverkan hos målsäganden och avseende biologiska spår från den 
tilltalade på målsäganden. Båda analyserna visade negativt resultat. 

I bevisvärderingen hänvisar och ansluter sig HovR till den bedömning 
som TR gjort. TR uttalade att målsäganden gjort ett trovärdigt intryck då 
målsäganden trots att denne mått så dåligt ändå kunnat på ett återhållsamt 
sätt redogöra för övergreppet. Vidare hade det heller inte framkommit något 
motiv för målsäganden att ljuga om övergreppet eller överdriva något av 
händelseförloppet. Angående utsagans tillförlitlighet uttalade TR att utsagan 
varit sammanhängande, klar och redig. Utöver detta uttalade TR att 
målsägandens utsaga fått stöd av främst vittnesmålet från vännen. Således är 
det återigen genom stödbevisning i form av vittnen med en 
andrahandsutsaga som målsägandens utsaga kan ligga till grund för 
bedömningen av åtalet och för fällande dom. 
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6 Analys och diskussion 
Efter att ha presenterat hur domstolens bevisvärdering i brottmål går till och 
i synnerhet hur bevisvärderingen av utsagor går till. För att även ha 
redogjort för vad som avses med målsägandens trovärdighet och utsagans 
tillförlitlighet. Till att sedan presentera stödbevisning, några av de mest 
frekvent förekommande stödbevisen i praxis samt dess betydelse för att 
beviskravet ska kunna uppnås i en ord mot ord situation. För att 
avslutningsvis företagit en redogörelse för hur praxis har utvecklats 
angående ett eventuellt krav på stödbevisning i utsagomål. Ska nu den 
övergripande frågan: Hur ser praxis ut idag angående stödbevisning vid 
utsagomål och hur förhåller sig underrätterna till denna praxis i deras 
rättstillämpning? besvaras. Denna fråga besvaras genom de tre uppställda 
underfrågorna, där den första frågan är: 
 
Uppställs det ett krav på stödbevis i praxis? 
 
I Sverige råder fri bevisprövning. Detta innebär att det i princip inte 
uppställs några begränsningar på vilka bevis som får förevisas, hur dessa 
bevis ska värderas eller vilka metoder som bör tillämpas vid 
bevisprövningen. Vidare får heller inga begränsningar uppställas i frågan 
om de kunskapskällor som domstolen får tillämpa vid sanningens utletande. 
Ur den fria bevisprövningen emanerar den fria bevisvärderingens princip. 
Denna princip medför att det inte uppställs några legala, formella, regler för 
hur ett bevis ska värderas. Med denna teori som grund kan det inte 
uppställas något krav på stödbevisning i praxis, då detta skulle innebära att 
en muntlig utsaga ensamt inte kan värderas tillräckligt högt för att 
beviskravet ska uppnås. 

Genom en dokumentstudie med en kvalitativ innehållsanalys som 
metod har jag analyserat de NJA-fall som utgör praxis på 
bevisvärderingsområdet för att se om teorin stämmer överens med vad som 
uttalats av HD. Denna analys består av olika element som jag tagit fasta på. 
Dessa element utgörs av HD:s språkliga formuleringar angående 
stödbevisning. Således är det som analyseras de argumentationer som HD 
framför angående bevisvärdering, stödbevisning och stödbevisningens 
betydelse för den muntliga utsagan för att beviskravet ska uppnås. De 
element som innehållsanalysen bygger på presenteras som citat.247 Genom 
att dessa citat enskilt analyseras men även jämförs sinsemellan och 
analyseras är syftet att se om det över tiden i praxis kan skönjas någon 
tendens till att det uppställs ett krav på stödbevisning. 

I 1980-års fall har jag tagit fasta på följande citat ur HD:s domskäl; 
”Med hänsyn till vad sålunda anförts förtjänar Mariannes berättelse tilltro i 
sådan grad, att åtalet mot A för övergrepp mot Marianne måste anses 
styrkt.” Och ”Inte heller räcker det att flickornas berättelser må kunna 
anses förtjäna tilltro framför männens.” Det första citatet, fall 1, nämner att 
utsagan enbart är tillräcklig. I detta fall fanns det heller ingen förevisad 
                                                
247 Se kap. 4 denna uppsats för samtliga citat i dess helhet. 
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stödbevisning och den tilltalade blev fälld mot sitt nekande i en ord mot ord 
situation. HD ansåg att målsäganden var trovärdig och genom att vissa av 
tillförlitlighetskriterierna, som idag uppställs i praxis, var uppfyllda kunde 
målsägandens utsaga läggas till grund för bedömningen och sedan domen. 
Således torde det här ha varit frågan om att en fullt tillförlitlig utsaga var 
tillräckligt för att beviskravet skulle uppnås. Det andra citatet är taget ur fall 
2 och i detta fall återfanns det stödbevisning i form av ett närstående vittne 
till en av målsägandena. Vittnet kunde avge en andrahandsutsaga avseende 
vad målsägandena uppgett för denne hade hänt den aktuella natten för det 
påstådda övergreppet. I fall 2 tillskillnad från fall 1, uttalar HD att ett 
vågskålstänkande där den ena parten är mer trovärdig än den andra inte kan 
anses vara tillräckligt för att beviskravet ska uppnås. Detta borde varit 
aktuellt att nämna redan i fall 1 där ord stod mot ord utan stödbevisning, så 
gjordes inte. Det andra citatet med tanke på hur fall 1 och 2 såg ut i 
bevishänseende menar jag antyder att stödbevisning kan krävas. Detta 
genom att HD uttalar att det inte räcker med att målsägandens utsagor kan 
anses mer tillförlitlig än tilltalades utsagor för att fällande dom ska 
meddelas. Denna formulering öppnar upp för att något mer än en utsaga 
krävs. Här finns enligt min uppfattning embryot till ett krav på 
stödbevisning i praxis. 

I 1988-års fall återfinns en utveckling av HD:s formulering angående 
det eventuella kravet på stödbevisning för att beviskravet ska uppnås. Det 
citat jag tagit fasta på ur detta fall är: ”Vid överväganden av det anförda och 
övrig utredning finner HD att Agneta G är att bedöma som helt trovärdig 
och att hennes utsaga i alla delar måste läggas till grund för prövningen.” 
Min uppfattning av det anförda och övrig utredning, är att det i detta fall 
först är frågan om en återkoppling till vad HD tidigare har uttalat angående 
utsagan i domskälet, det anförda, medan övrig utredning är en återkoppling 
till vad som uttalas kring den stödbevisning som fanns till den muntliga 
utsagan. Vidare uppfattar jag den övriga utredningen som skälet till att 
utsagan kunde läggas till grund för prövningen och att endast utsagan i sig i 
detta mål inte hade kunnat lega till grund för prövningen. Här menar jag att 
framväxten på kravet av stödbevisning kommit till det stadiet att det inte 
enbart räcker med att målsägandens utsaga framstår som mer tillförlitlig än 
tilltalades. Utan att vad som nu gäller är att en alltigenom trovärdig utsaga 
från målsäganden i förening med vad övrig utredning ger om händelsen och 
om utsagan, kan vara tillräckligt för att en fällande dom ska meddelas. 
Sammantaget är detta är en ny formulering av HD, en ny formulering för 
vad som krävs för att beviskravet ska kunna uppnås. 

Den vidare utvecklingen av det eventuella kravet på stödbevisning i 
praxis återfinns i 1991-års fall, där HD:s formulering och de citaten som jag 
tagit fast på lyder; ”Såsom ofta är fallet när det gäller påstådd brottslighet 
av förevarande slag, som är undandragen från insyn, föreligger inte några 
direkta vittnesiakttagelser och inte heller någon teknisk bevisning. Detta 
hindrar emellertid inte att bevisningen ändå kan befinnas tillräcklig för 
fällande dom. För detta förutsätts att domstolen genom den utredning som 
förebringats i målet finner det ha blivit ställt utom rimlig tvivel att den 
åtalade gjort sig skyldig till vad som lagts honom till last (jfr bl a NJA 1980 
s 725). I det nu föreliggande fallet blir det av avgörande betydelse att 
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bedöma trovärdigheten av Helenas uppgifter i belysning av vad som i övrigt 
har förekommit i målet.” Samt ”Vid övervägande av det anförda och vad 
utredningen i övrigt visar finner HD att Helenas utsaga måste anses 
trovärdig.” HD inleder med en generalisering av hur ett fall av sexuella 
övergrepp i närarelation kan se ut i bevishänseende. HD menar att viss 
bevisning som direkta vittnen men även teknisk bevisning ofta inte 
förekommer vid dessa typer av övergrepp men att detta inte ska vara ett 
hinder för att fällande dom ska kunna meddelas. Dock nämns inget om 
indirekta vittnen med en andrahandsutsaga som ofta kan vara 
förekommande i dessa fall, så även i detta fall. Vilket jag tolkar som, för att 
hinder inte ska föreligga krävs det i vart fall ytterligare bevisning till stöd 
för målsägaandens utsaga t.ex. en andrahandsutsaga. Dock bör det beaktas 
att det inte är helt troligt att HD ämnade lämna en uttömande lista på 
stödbevisning som inte är vanligt förekommande. Att därigenom påstå att de 
bevismedel som inte uppräknas är det ett krav på är troligtvis en alltför snäv 
tolkning av denna del av citatet. Men jag hävdar ändå att formuleringen 
öppnar upp för ett påstående om att något mer kan krävas. 

Vidare uttalar HD att, för att meddela fällande dom förutsätts det att 
den utredningen som förebringats, förutom direkta vittnen och teknisk 
bevisning, leder till att beviskravet uppnås. Vad HD troligtvis avser i 
bevishänseende är att annan bevisning t.ex. andrahandsutsagor kan finnas 
som stärker tillförlitligheten av målsägandeutsagan. I detta fall var det just 
den typen av stödbevisningen som återfanns och även den bevisning som 
slutligen bidrog till att målsägandeutsagan fick det stöd som krävs för att 
beviskravet skulle kunna uppnås. Även denna tolkning bör det ses på med 
viss försiktighet då avgörande blir vad HD avsett med utredning. Inte 
omöjligt att övrig utredning tar sikte enbart på om tillförlitlighetskriterierna 
är uppfyllda, dock är det inte troligt att HD avsåg en sådan snäv tolkning av 
utredning i detta fall. Jag anser att min tolkning, att något mer än en muntlig 
utsaga krävs, får stöd av den senare delen av det första citatet som tagits 
fasta på. Där HD uttalar att avgörande betydelse i detta fall får bedömningen 
av utsagans trovärdighet, vilket jag som tidigare nämnt tolkat som utsagans 
tillförlitlighet då det är den tillförlitliga utsagan som ska ligga till grund för 
den slutliga bedömningen. Denna avgörande tillförlitlighet ska bedömas 
”[…]i belysning av vad som övrigt förekommit i målet.”, dvs. 
stödbevisningen, i detta fall andrahandsutsagor. Sedan uttalar HD att ”Vid 
övervägande av det anförda och vad utredningen i övrigt visar finner HD 
att […].” utsagan måste anses tillförlitlig. Denna direkta avskrivning från 
1988-års fall implicerar återigen att något mer krävs än en muntlig utsaga 
för att beviskravet ska kunna uppnås. Det var trots allt i förening med vad 
den övrig bevisningen visat och i belysning av vad andrahandsutsagorna 
gav, den muntliga utsagan fick det stöd som krävdes för att utsagan skulle 
kunna ligga till grund för avgörandet. I detta fall i jämförelse med 1988-års 
fall finns således ytterligare omskrivningar av HD vid formuleringen av 
bevisvärderingen som visar på tendenser till att stödbevis krävs för att 
beviskravet ska uppnås. 

Den vidare utvecklingen av mönstret mot att det i praxis eventuellt 
uppställs ett krav på stödbevisning återfinns i 2005-års fall. Där de 
formuleringar som jag tagit fasta på är; ”I fråga om brottslighet av nu 
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aktuellt slag saknas ofta liksom i förevarande fall vittnesiakttagelser och 
teknisk bevisning. I enlighet med vad som uttalades i NJA 1991 s. 83 
hindrar detta inte att bevisningen ändå kan vara tillräcklig för fällande 
dom, förutsatt att domstolen genom den utredning som förebringats i målet 
finner det ha blivit ställt utom rimligt tvivel att den åtalade har gjort sig 
skyldig till vad som lagts honom till last. Så t.ex. fanns i det nämnda fallet 
stödbevisning bl.a. i form av uppgifter som kvinnan lämnat till sin mor och 
syster. Någon stödbevisning av det slaget finns inte i förevarande mål när 
det gäller den påstådda våldtäkten.” Vidare anförde HD att ”Avsaknaden av 
stödbevisning i förening med den stora vagheten i tidsangivelsen för det 
påstådda brottet […].” medförde att fällande dom inte kunde komma ifråga. 
Vad som först talar för att stödbevisning eventuellt krävs är den jämförelse 
som HD företar i detta fall med 1991-års fall. HD uttalar att det i 1991-års 
fall fanns stödbevisning att tillgå och därmed kunde fällande dom meddelas 
men att i detta fall finns inte denna stödbevisning och därmed kan inte en 
fällande dom meddelas. Detta uttalande ger stöd för min tolkning av citaten 
ur 1991-års fall, även visst stöd för att det just är vittnesbevisning med en 
andrahandsutsaga som kan krävas för att beviskravet ska uppnås. 

Vidare framhåller HD att avsaknaden av stödbevisning i förening med 
den vaga utsagan inte kan var tillräckligt för att det ska vara ställt utom 
rimlig tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till den påstådda våldtäkten. 
Min tolkning av de ovannämnda citaten är att här återfinns den absolut 
klaraste åtstramningen av bevisvärderingen av en muntlig utsaga och att 
stödbevisning i princip nu är ett krav. Även Svensson menar att detta 
rättsfall stramat upp bevisvärderingen genom att kräva att målsägandens 
utsaga som regel ska stärkas av någon form av stödbevisning för att en 
fällande dom ska kunna meddelas i sexualbrottmål. Klart är att 2005-års fall 
medfört en ny formulering angående ett eventuellt krav på stödbevisning i 
utsagomål. Där den tydligaste formuleringen är att avsaknaden av 
stödbevisning medförde att fällande dom inte kunde meddelas, dock är det 
lite oklart hur mycket den vaga tidsangivelsen av målsäganden spelade in på 
den slutliga bedömningen. Läses sedan citaten ur 1991-års fall tillsammans 
med det citerade ur 2005-års fall står det enligt mig klart att det är frågan om 
mer än en uppstramning av kravet på stödbevisning. 

Citatet som jag tagit fasta på ur 2009-års fall, fall I. Är HD:s uttalande 
angående bevisvärderingen och med anknytning till stödbevisning att: ”En 
alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden kan i förening med vad som 
övrigt har framkommit i målet […].” vara tillräckligt för att en fällande dom 
ska kunna meddelas. Formuleringen, i förening med, är ny och torde enligt 
min uppfattning tolkas som om det finns ett generellt krav på stödbevisning, 
detta då utsagan uppnår beviskravet med annan bevisning oavsett hur 
tillförlitlig utsagan kan anses vara. Vidare är min tolkning att istället för att 
stödbevisningen enbart ska kompensera svagheter i en inte fullt tillförlitlig 
utsaga ska numera en alltigenom trovärdig utsaga även stödjas av vad som i 
övrigt framkommit.  

En annan uppfattning som framförts i doktrinen av nämnda citat är att 
vad som uttalas är att en alltigenom trovärdig, tillförlitlig, utsaga i förening 
med vad som övrigt framkommit kan vara tillräckligt för fällande dom. Dvs. 
en alltigenom trovärdig utsaga, samt vad som uttalats i 1980-års fall 
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angående fullt tillförlitlig utsaga kan vara tillräckligt om stödbevisning 
finns, men detta är inte säkert. Vidare har det framförts i doktrinen att HD 
inte kommer med något principiellt nytt i och med detta rättsfall, inte mer än 
att de nya rättsfallet möjligen kan tolkas som ett förtydligande av kravet på 
utsagans tillförlitlighet. Och att domstolarna bör fokusera mindre på utsagor 
och mer på hårda bevis. 

 Min vidare tolkning av citatet är att även ordet kan har stor betydelse, 
lika stor betydelse som i förening med. Jag menar att genom detta citat finns 
det grund för påståendet att de alltid krävs stödbevisning. Det är endast 
frågan om vilket värde som kan åsättas stödbevisningen för att den muntliga 
utsagan i förening med stödbevisningen ska kunna läggas till grund för 
fällande dom. Motsatsvis blir tolkningen av ovannämnda citat att om ingen 
stödbevisning finns är det tydligt att det inte kan vara tillräckligt för fällande 
dom. Således är min tolkning av detta citat och denna nya formulering 
längre gående än den som framförts i doktrinen, att det endast är en 
uppstramning av kravet på stödbevisning i utsagomål. Stödbevisning är 
genom detta rättsfall ett krav även om det inte explicit uttalas. Vidare får 
min tolkning även stöd av hur HovR förhållit sig till den muntliga utsagan 
och föreliggande stödbevis i deras bevisvärdering.248 

2010-års fall är det senaste fallet som bidragit till att det nu kan påstås 
att det uppställs ett krav på stödbevisning i utsagomål. Bortsett ifrån att det i 
detta fall redogörs för vad som nämnts och som redogjorts för i 2009-års fall 
är det främst Lambertz tillägg som stödjer mitt påstående. De citaten som 
jag tagit fasta på är ur Lambertz tillägg; ”Som sägs i domen kan en 
trovärdig utsaga från målsäganden, i förening med vad som i övrigt har 
framkommit i målet, vara tillräckligt för en fällande dom.” Men tillägger 
Lambertz kort därefter att ”Även utan en alltigenom trovärdig utsaga från 
målsäganden kan fällande dom komma i fråga. Det förutsätts dock att 
utsagan stöds av stark bevisning av annat slag.” Citaten lästa tillsammans 
tolkar jag som att stödbevisning är något som krävs. Det är, återigen, endast 
frågan om vilken styrka det enskilda stödbeviset kan tillmätas för att i 
förening med utsagan kunna utgöra så pass stark bevisning att beviskravet 
uppnås och fällande dom kan meddelas. Tolkningen grundas på att den 
trovärdiga utsagan, tillförlitliga, kan vara tillräcklig men endast i förening 
med vad som övrigt framkommit i målet. I detta fall som i 1991-års fall är 
det inte troligt att HD endast avsett tillförlitlighetskriterierna när de talar om 
den övriga utredningen. Denna formulering är troligtvis mer generell och 
inte alls så snäv, vilket implicerar att något mer krävs för att utsagan ska 
kunna läggas till grund för bedömningen. Sedan uttalas det att även om 
utsagan inte är trovärdig kan ändå en fällande dom meddelas men då krävs 
det ännu något mer, antingen kvantitativt mer stödbevisning eller 
stödbevisning av bättre kvalité och med ett högre värde. 

Min slutsats av denna kvalitativa innehållsanalys är, att det på empirisk 
grund kan påstås att en fällande dom i en ord mot ord situation där ingen 
stödbevisning finns inte är möjligt. Därmed menar jag att det i praxis 
uppställs ett krav på stödbevisning. Således finns det en klar diskrepans 
                                                
248 Se kap. 5 denna uppsats. I HovR:s domskäl redogörs det för stödbevisning direkt eller 
indirekt i samtliga mål. Samt att det även frekvent i bevisvärderingen hänvisas till 2009-års 
fall. Jfr även med svaret på uppsatsens tredje frågeställning. 
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mellan vad som gäller teoretiskt, fri bevisprövning och fri bevisvärdering 
och att en utsaga ensamt ska kunna ligga till grund för en fällande dom,249 
och vad min innehållsanalys visar. Detta medför att utan att HD uttryckligen 
gjort ett uttalande om att stödbevisning är ett krav, är det ändå detta som 
gäller i praktiken. Ett uttalande av sådan karaktär är kanske heller inte att 
vänta då det skulle vara i strid mot gällande teori. 

 Slutligen kan det sägas, även om inte detta är föremål för just denna 
frågeställning, att det även råder en diskrepans mellan teorin och praktiken. 
Där praktiken utgörs av nedslagen i HovR-avgörandena. Dessa nedslag 
visar att det i samtliga mål återfinns en omfattande stödbevisning, vilket i 
sin tur visar att åklagarna anpassat sig till rådande praxis. Vidare visar även 
dessa nedslag att HovR anpassat sig till praxis. Detta genom att i de fall där 
fällande dom meddelas är det pga. att den muntliga utsagan stärks av 
stödbevisning.250 Dvs. åklagarna och HovR har gjort samma tolkning som 
jag gjort av praxis från HD. 

Efter detta påstående om att stödbevisning i praktiken är ett krav finns 
det anleding att gå vidare och titta närmare på den mest frekvent 
förekommande stödbevisningen. Nämligen vittnen, sakkunniga och 
medicinsk dokumentation för att utröna om någon bevishierarki finns. 
Vilket leder till uppsatsens nästa underfråga: 
 
Kan det skönjas någon bevishierarki i praxis och går det att utröna om 
något visst stödbevis stärker den muntliga utsagan bättre än något annat 
stödbevis? 
 
Först kan det konstateras att det finns en hierarki mellan den centrala 
bevisningen, huvudbeviset, och stödbevisningen. I denna uppsats som i 
majoriteten av fallen vid sexuella övergrepp har den muntliga utsagan varit 
huvudbeviset. En uppdelning mellan huvudbevis och stödbevis avser 
naturligtvis inte att huvudbeviset alltid är det avgörande beviset och att 
stödbevisningen endast har en mindre betydelse. Klart är att ett framlagt 
stödbevis även det kan få en avgörande betydelse i den meningen att utan att 
detta framlagts hade inte beviskravet uppnåtts. Vad som avses med en 
uppdelning av huvudbevis och stödbevis är bevis med olika värden. Där 
huvudbeviset är det bevis som stödbeviset ska stödja då enbart ett stödbevis 
i form av hjälpfakta eller indicium inte ensamt kan ligga till grund för en 
fällande dom. Det är således inte en egentlig uppdelning av olika 
bevismedel utan en uppdelning av olika beviskategorier. Dock finns det en 
hierarki mellan dessa två beviskategorier. Detta då stödbevisningen 
generellt möts med mindre misstro och huvudbevisningen av mer misstro då 
denna är en muntlig utsaga. Detta kan ses genom att huvudbeviset bedöms 
efter vilken stödbevisning som finns medan det omvända aldrig ses i de 
granskade NJA-fallen eller HovR-avgörandena, att stödbevisningen möts av 
misstro och där stödbeviset bedömts i relation till utsagan, förutom en gång. 
Undantaget är taget ur ett HovR-avgörande, där HovR delvist instämde i TR 

                                                
249 Jfr kap. 2 denna uppsats för bevisrättslig teori. 
250 Se kap. 5 denna uppsats, i dess helhet. 
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bedömning och där TR uttalade att andrahandsutsagorna föreföll vara 
föremål för en efterhandkonstruktion.251 

Som det nu ser ut bedöms således den muntliga utsagan generellt efter 
den förekommande stödbevisningen, inte stödbevisningen efter utsagan. 
Vilket visar på en hierarki då huvudbeviset om det är en muntlig utsaga har 
en underordnad betydelse i förhållande till den föreliggande 
stödbevisningens betydelse. En förklaring till detta skulle kunna vara att 
stödbevisning ska ge positivt stöd till den muntliga utsagan, vilket medför 
att utgångspunkten att se hur stödbeviset förhåller sig till utsagan blir 
naturligare än det omvända. Medan om stödbevisningen hade tagit sikte på 
ett negativt stöd, det hade varit naturligare att utgå ifrån den muntliga 
utsagan, men negativ stödbevisning i den bemärkelsen torde vara lika med 
motbevisning. Detta förutsatt att man inte utgår ifrån åklagarmyndighetens 
definition av stödbevisning då denna är något vidare än att enbart tala om 
stödbevisning som positivt stöd. Vad som även kan sägas bidra till denna 
hierarkibildning mellan olika beviskategorier men även till en hierarki 
mellan och inom olika bevismedel är att vissa former av bevis tenderar att 
oftare eller alltid vara stödbevis medan andra bevis oftare är huvudbevis. 
Exempelvis ett utlåtande från SKL och den muntliga utsagan. Av naturen 
blir visserligen vissa bevis alltid huvudbevis. Men även beror det på vad det 
är frågan om för brott och de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet 
vilket bevis som oftare än ett annat blir huvudbeviset eller stödbeviset. Detta 
ger att bortsett från målsägandens utsaga som underordnad stödbevisningen 
finns det anledning att utröna om det även kan skönjas en hierarki mellan 
olika stödbevis och bevismedel. 

Det finns inga formella regler för hur ett bevis ska värderas eller för hur 
olika bevismedel ska förhålla sig till varandra. En DNA-analys eller ett 
vittne med en andrahandsutsaga ska således på förhand inte inneha ett högre 
bevisvärde än det andra beviset. Men generellt torde vissa bevis även de 
pga. sakens natur ändå kunna tillmätas högre bevisvärde än vad andra bevis 
tillmäts. Exempelvis kan det sägas att en DNA-analys som bygger på 
statistik och hög sannolikhet torde tillmätas ett högre ”grundvärde” än vad 
en andrahandsutsaga från en närstående tillmäts. En andrahandsutsaga som 
dessutom bedöms i bästa fall av en person i tredje led enligt olika kriterier 
för att det överhuvudtaget ska kunna avgöras om utsagan är sann eller inte. 
Här finns således fler påverkbara faktorer och felkällor, än vid DNA-
analysen, som torde kunna bidar till att en andrahandsutsaga generellt åsätts 
lägre bevisvärde i jämförelse med DNA-analysen. Men den fria 
bevisvärderingen medför att domaren är fri att i det enskilda fallet bedöma 
bevisningen och ge den det värde denne anser är det korrekta.  

Det kan även påstås att den fria bevisvärderingen har till syfte motverka 
att vissa bevis har företrädet i bevisvärde framför andra bevis. Trots detta 
kan det ändå sägas att det finns regler som delvis motverkar detta. Reglerna 
tar huvudsakligen sikte på att ge en säkrare bevisning. Men då något bevis 
är säkrare än ett annat torde det medföra att det även är ett bevis som oftare 
än ett annat söks av åklagaren, vilket indirekt bidrar till att en bevishierarki 
uppstår. Som exempel på regler som bidrar till detta kan RB:s regler om ed 

                                                
251 B 2541-10. 
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anges. Där t.ex. den partssakkunnige inte avlägger sakkunniged utan hörs 
som vittne och avlägger en vittnesed. Därmed är inte den partsakkunniges 
straffansvar lika stort som den domstolssakkunniges och därigenom torde 
det finnas en möjlighet att ett säkrare vittnesmål kommer från den 
domstolssakkunnige vilket skulle ge denna bevisning högre rang i hierarkin. 
Detta i vart fall enligt teorin och doktrinen. Vidare kan detta resonemang 
även till viss del appliceras på den personkrets som inte är tvungen att vittna 
enligt RB 36 kap. 3 §. Förvisso avlägger dessa ed om de vittnar men de har 
haft möjligheten att avstå från att vittna 

Ser man däremot till de presenterade NJA-fallen samt HovR-
avgörandena stämmer teorins fördelar angående vissa bevis och säkerhet 
inte väl överens med den åberopade bevisningen i praktiken. Då man kunde 
förvänta sig att bevis med högre sannolikhet och färre felkällor oftare än 
andra bevis åberopades, då dessa bevis torde vara ”säkrare”. Den bevisning 
som oftast åberopats och som oftast även varit den bevisning som domstolen 
mest ingående redogjort för och som fällt avgörande, har varit 
vittnesuppgifter i form av andrahandsuppgifter av en närstående. Därmed 
har inte bevisning som bygger på hög sannolikhet som DNA varit den mest 
åberopade bevisningen. Detta trots att det så sent som i 2009-års fall stod att 
utläsa att ”A.M:s uppgifter får bedömas med stor försiktighet bl.a. med 
hänsyn till att han är nära vän till Y.A[…].”, den tilltalade. Förvisso var 
detta frågan om en andrahandsutsaga till stöd för en tilltalad och inte en 
målsäganden. Dock finns det anledning att beakta samma uttalande då en 
andrahandsutsaga till stöd för en målsägandeutsaga ska värderas. Vad som 
dock måste beaktas är åklagarens möjligheter att åberopa bevisning. Det kan 
föreligga på det sättet att andrahandsutsagor är betydligt lättare att komma åt 
än vad DNA-bevisning är. 

Då det återfanns vittnesbevisning i samtliga NJA-fall, utom ett del fall, 
och HovR-avgöranden var denna bevisning den mest åberopade 
stödbevisningen. Indirekt genom detta kan det sägas att denna bevisning står 
högst i hierarkin. Därmed finns det anledning att utröna den inbördes 
hierarki som kan finnas mellan olika vittnen. 

Klart är att vittnen får olika värden beroende på om det är frågan om ett 
vittne som hjälpfakta, ett direkt vittne som bevisfakta eller om det är frågan 
om samverkande vittnesbevisning genom t.ex. två målsäganden som varit 
med om samma sak och som kan vittna för varandra. Detta främst genom att 
bevis som utgör en beviskedja generellet har ett lägre bevisvärde än bevis 
som inte utgör en kedja. Där en utsaga som bevisfaktum har en betydligt 
kortare kedja än en utsaga som hjälpfaktum och därmed allmänt torde kunna 
åsättas ett högre bevisvärde. Här kan det även sägas att det är frågan om en 
hierarki av olika kategorier bevis, bevis som fyller olika funktioner. En 
direkt vittnesiakttagelse kan naturligvis utgöra ett huvudbevis, men även ett 
stödbevis. Som i det fall då den muntliga utsagan från målsäganden utgör 
huvudbeviset. Där av finns det anledning att peka på en hierarki mellan 
direkta och indirekta vitten, där ett direkt vittne står högre i hierarkin än ett 
indirekt vittne. 

Vad som även bidrar till en inbördes hierarki inom vittnesbevisningen 
är personen i fråga som vittnar samt vilken yrkeskategori personen tillhör. 
Där en polis som oberoende vittne generellt tillmäts ett högre bevisvärde då 
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denne förväntas att inte tala i egen sak. Samt att det i polismannens 
uppgifter ofta ingår någon form av observation vilket även det bidrar till en 
ökad trovärdighet och tillförlitligare utsaga och i förlängningen ett ökat 
bevisvärde. Därmed kan det sägas att en utsaga från en polis oftare är 
tillförlitligare än från någon som inte är polis. Liknade resonemang kan även 
föras angående vissa andra yrkeskategorier som t.ex. tulltjänstemän. Efter 
vissa yrkeskategorier i hierarkin följer det oberoende vittnet som en vanlig 
civil person utgör och som inte innehar en viss yrkesroll. För att därefter 
komma till den som står målsäganden nära som vän och lägst i hierarkin står 
det närstående vittnet. Den närståendes utsaga torde kunna tillmätas minst 
tillförlitlighet då denne om inte talar i egen sak ändå kan ha ett emotionellt 
band till målsäganden och därigenom vara särskilt motiverad att vittna till 
målsägandens fördel. Detta enligt teorin, empirin visar annorlunda. 

Empiriskt stöd från praxis, NJA-fallen och HovR-avgörandena, finns 
för påståendet att vittnen utgör den mest frekvent förekommande 
stödbevisningen.252 Det återfanns vittnesbevisning i alla NJA-fallen utom ett 
del fall. Fyra fall av närstående vittnen varav två fällande domar.253 Polis 
som vittne återfanns i två fall, i dessa två fall blev det friande domar.254 Ser 
man sedan till HovR-avgörandena återfanns det även där vittnen i samtliga 
mål och totalt 28 vittnen, varav tretton av dessa var närmare bekant eller 
närstående med målsäganden.255 Endast i ett fall återfanns vittnesmål från 
polisen, även i detta mål blev det friande dom.256 Detta medför att empirin 
talar emot vad doktrinen säger angående vilka inbördes vittnen som torde 
medföra den säkraste bevisningen. Då det främst var närstående eller nära 
anhöriga som vittnade i de fall där det meddelades fällande dom, medan det 
blev friande dom i samtliga fall där polis vittnade ensamt eller tillsammans 
med annan bevisning. 

Ser man sedan till den tekniska bevisningen i form av medicinsk 
dokumentation och DNA i NJA-fallen återfanns denna bevisning endast i tre 
fall av åtta och i samtliga fall blev det friande dom.257 Däremot såg det lite 
annorlunda ut i HovR-avgörandena. Där denna form av stödbevisning 
återfanns i fem av tio fall och med tre fällande domar.258 

Genom detta kan det nog med försiktighet sägas att vittnet som 
stödbevis står högst i hierarkin av stödbevis, inte för att denna bevisning var 
åberopad flest gånger utan för att det meddelades flest fällande domar då 
denna stödbevisning var åberopad. Detta oavsett om vittnesmålet kommer 
från en polis eller närstående. Sedan kan det även sägas med ytterligare 
försiktighet att säkrare vittnesbevisning kommer från en nära anhöriga än 
från en polis. Vad det gäller den tekniska bevisningens placering inom 
hierarkin kan det på empirisk grund sägas att denna inte stärker 
målsägandens utsaga lika bra som vittnet som stödbevis gör. Dock ska det 
sägas att, företas det en jämförelse mellan dessa två former av stödbevisning 

                                                
252 Se kap. 4 och 5 denna uppsats. 
253 Se NJA 1980 s. 725, NJA 1988 s.40, NJA 1991 s. 83 och NJA 2009 s. 447 II. 
254 Se NJA 1980 s. 725 och NJA 2009 s. 447 I. 
255 Se B 760-10. Endast i detta mål förekom inte nära vän eller närstående som vitten. 
256 Se B 2088-10. 
257 NJA 1980 s. 725, fall 2, NJA 2009 s. 447 I och II. 
258 B 911-10, B 760-10, B 960-10, B 784-10 och B 1551-10. 
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och hur många gånger de blivit åberopade och fällande dom meddelats är 
skillnaden marginell men med viss fördel för vittnesbevisningen. 

Vidare ska det sägas att denna hierarki som påvisats ska ses på med stor 
försiktighet, i synnerhet då tanken med HovR-avgörandena inte varit att 
producera generaliserbar kunskap då antalet valda fall varit alldeles för få 
för detta. Men oavsett HovR-avgöranden ser hierarkin samma ut. Sedan ska 
det även poängteras att det kan vara vanskligt att bedöma vartdera 
stödbeviset för sig i relation till fällande dom. Då det även förekommit fall 
då flera former av stödbevis funnits samtidigt och därmed kunnat 
komplettera varandra och därigenom tillsammans stärkt utsagan så pass 
mycket att fällande dom kunde meddelas. 

Vad det gäller hierarkin, teknisk bevisning och DNA som stödbevis kan 
det generellt sägas att trots att denna bevisning är säkrare än annan 
bevisning med avseende på statistiks säkerhet kan ett DNA som bevis inte 
säga mer än vem som eventuellt gjort något. Finns det en invändning från 
den tilltalade om att vad som skett, har skett med samtycke från 
målsäganden är DNA som bevisning tämligen verkningslöst. Medan om den 
tilltalade däremot nekar till vad som skett kommer DNA som bevis att stiga 
i värde och också i hierarkin. Därmed bör viss försiktighet vara påkallad vid 
en rangordning av stödbevis, då olika omständigheter kan medföra att ett 
tämligen svagt stödbevis kan bli det näst intill starkaste stödbeviset. 

Vidare finns liknande problematik angående teknisk bevisning och 
medicinsk dokumentation som återfinns hos DNA som bevis. Där 
dokumentation t.ex. i form av rättsintyg avseende målsäganden skador ofta 
inte kan säga vem som utfört övergreppet. Såtillvida inte även den tilltalade 
blivit undersökt och det även finns ett rättsintyg avseende tilltalades skador, 
och dessa motvärnsskador stämmer överens med målsägandens utsaga 
angående vad som skett. Således kan oftast inte medicinsk dokumentation 
säga mer än att någon form av våld brukats och detta med viss försiktighet 
då det inte kan sägas att det finns en parallell mellan vissa typer av skador 
och ett övergrepp. Dessa tekniska bevis som sinsemellan egentligen inte är 
bättre än det andra kan tillsammans samverka så att dessa bevis blir 
tämligen fördelaktiga. Tillsammans torde DNA, vem, och medicinsk 
dokumentation, hur och vad, komplettera varandra till sådan grad att de ofta 
kan vara likvärdigt vittnet som stödbevis i hierarkin. 

Vad det beträffar partsakkunnig och domstolssakkunniga är det inte 
helt lätt att inordna denna bevisning i hierarkin av stödbevis, främst pga. att 
denna bevisning inte varit lika förekommande som den ovan redogjorda 
stödbevisningen. Därmed har jag inte på empirisk grund kunnat bilda mig 
en klar uppfattning om dess placering. Vad som dock kan sägas med svagt 
stöd av doktrinen är att det torde finnas en inbördes hierarki hos de 
sakkunniga, likt vittnesbevisningen. Där de som avlägger sakkunniged 
jämfört med de som avlägger vittnesed torde kunna tillmätas mer 
tillförlitlighet och genom detta eventuellt bidra med bättre styrka som 
hjälpfaktum till den muntliga utsagan. Detta pga. av att de lämnar uppgifter 
under ett större straffansvar. Förvisso tar straffansvaret sikte på ett större 
område som är straffbart och inte på straffets längd. Det är primärt straffets 
längd som ska verka avskräckande och genom denna avskräckning bidra till 
att korrekta uppgifter lämnas. Huruvida den ena sakkunnige ska placeras 
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före den andra i hierarkin är således något oklart men med viss fördel för 
den domstolssakkunnige. Detta pga. att domstolssakkunniga inte blivit 
utsedd av en part, då partssakkunniga för vardera parten generellt lutar åt att 
komma fram till motsatta slutsatser. Därmed tenderar partssakkunniga att i 
vissa fall tala mer för sin uppdragsgivares räkning än för något annat. 

Slutligen kan det då skönjas någon bevishierarki? Min uppfattning är 
att, ja det finns en bevishierarki. Där stödbevisningen är överordnat 
huvudbevisningen. Och angående vilket stödbevis som stärker den muntliga 
utsagan bäst kan det sägas att om erkännandet är huvudbevisets drottning är 
vittnesutsagan från en nära vän eller anhörig stödbevisens drottning, oavsett 
om det är ett direkt- eller indirekt vittne. Vidare menar jag att DNA och 
medicinsk dokumentation som bevisning var för sig inordnas långt ner i 
hierarkin, medan de i förening i princip kan likställas med 
vittnesbevisningen. 

En intressant avslutande tanke i denna del är att om nu inte den 
muntliga utsagan som huvudbevis kan anses tillräcklig för att beviskravet 
ska uppnås är det då inte märkligt att det stödbevis som oftast åberopas och 
som även tenderar att ge det bästa stödet är en andrahandsutsaga, en 
hörsägen?  

Efter att nu konstaterat att praxis uppställer ett krav på stödbevisning 
och att det finns en viss bevishierarki. En hierarki där det stödbevis som 
förefaller stärka den inte helt tillförlitliga utsagan bäst är vittnen med en 
andrahandsutsaga, finns det anledning att gå vidare till uppsatsen tredje 
underfråga: 
 
Hur förhåller sig HovR i värderingen av målsägandens muntliga utsaga till 
förekommande stödbevis och praxis avseende bevisvärdering? 
 
Vid en granskning som denna, av HovR:s domskäl har en viss försiktighet 
och måttfullhet varit påkallad. Främst pga. att jag själv inte deltagit varken 
som åhörare vid den muntliga huvudförhandlingen och därigenom kunnat 
bilda mig en uppfattning om den muntliga utsagan och om förekommande 
stödbevisning, eller vid HovR:s bevisprövning. Detta har bidragit till 
svårigheter att uttala sig om kvalitén av HovR:s bevisvärdering, i synnerhet 
i de fall HovR i princip enbart hänvisat till TR bedömning. 

Det kan konstateras att det blev fem fällande domar och fem friande 
domar. Vidare har det inte varit frågan om några rena utsagomål, utan i 
samtliga mål har det förevisats en tämligen omfattande stödbevisning. Detta 
gick att läsa sig till via åklagarens stämningsansökan där samtliga bevis 
samt vilken del av bevistemat bevisen skulle styrka var återgivet. Det första 
problemet som jag stötte på var kopplat till denna uppräkning av åberopad 
bevisning av åklagaren som inte fullt ut korresponderade mot den bevisning 
som HovR redogjort för i domskälen. Ett annat större problem som jag 
stötte på bortsett ifrån att den åberopade bevisningen inte alltid redogjordes 
för i domskälen, var HovR:s något styvmoderliga behandling av den 
förevisade stödbevisningen och dess värdering. Så tillvida det inte var 
frågan om vittnesbevisning då det redogjordes för denna bevisning i nästan 
samtliga mål eller i vart fall gjorde HovR en hänvisning till TR redogörelse 
och bedömning. Således när domskälen lästes fanns det oftast ingen eller 
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bara någon redogörelse för de åberopade stödbevisen. Vidare redogjordes än 
mer sällan för värderingen av det enskilda stödbeviset och vilken betydelse 
detta bevis haft för den muntliga utsagan och sedan den slutliga 
bedömningen. Analysen av domskälen blev därmed beroende av vilka 
stödbevis som HovR valde att redogöra för. Dock är min uppfattning den att 
de stödbevis som HovR väl valde att redogöra för i domskälen också var de 
stödbevis som var av störst relevans för domslutet. Och därmed de enda 
stödbevis som jag kunnat beakta i denna granskning. Vad jag ofta stötte på i 
domskälen med anknyting till HovR:s bevisvärdering var formuleringar i 
likhet med; vad utredningen i övrigt visar, en samlad bedömning av vad 
som förekommit, vid en samlad bedömning av utredningen, stöd av övrig 
utredning och vad övrig bevisning visat.259 Dessa formuleringar torde 
omfatta all bevisning med dess värdering som företagits och som 
sammantaget med den muntliga utsagan antingen medfört att målsägandens 
utsaga kunde läggas till grund för åtalet eller inte. Tyvärr bringade dessa 
schablonmässiga formuleringar av bevisvärderingen liten klarhet i hur 
HovR egentligen förhållit sig till varje enskilt stödbevis, då det inte 
framgick hur varje bevis för sig bedömts och värderats och vilken betydelse 
varje bevis haft för att stärka utsagan. Detta har bidragit till att HovR:s 
bevisvärdering i vissa fall var svår att följa. 

Ett närliggande problem men med en annan formulering som även detta 
försvårade möjligheten till att bedöma hur HovR förhållit sig i 
bevisvärderingen av målsägandens utsaga till förekomsten av stödbevisning, 
var när HovR gjorde uttalanden i likhet med; hovrätten ansluter sig till 
tingsrättens bedömning, och i likhet med tingsrätten finner hovrätten att 
målsäganden är trovärdig.260 Förvisso måste HovR i dessa mål gjort en 
egen bevisvärdering och kommit till samma slutsats som TR. Men då ingen 
vidare redogörelse och mer djupgående analys företagits av den 
föreliggande bevisningen var det omöjligt att utröna om HovR gjort samma 
värdering av föreliggande bevisning som TR gjort. Eller om det egentligen 
var så att HovR bedömde de olika stödbevisen annorlunda men ändå 
kommit fram till samma slutsats som TR. 

Ett ytterligare problem som jag stötte på vid granskningen av HovR:s 
domskäl var frånvaron av konsekvens i redogörelsen för målsäganden som 
trovärdig och utsagan som tillförlitlig. I vissa fall gick denna bedömning in i 
varandra. Vilket i sin tur medförde att det inte var helt enkelt att utröna 
vilken betydelse som stödbevisningen fått i det enskilda fallet och på vilket 
sätt stödbevisningen stärkt den inte helt tillförlitliga utsagan. Detta då det 
inte helt klargjordes hur pass tillförlitlig utsagan egentligen bedömts vara. 
Där en separat bedömning av utsagan som tillförlitlig och målsägande som 
trovärdig skett upprepades tillförlitlighetskriterierna, att utsagan varit 
utförlig, detaljrik, levande, lång, klar, sammanhängande och följdriktig. 
Vissa av dessa kriterier är även de som tillämpas för att skilja den sanna 
utsagan från den falska, men denna delbedömning av tillförlitligheten 
återfanns inte redogjord för i något domskäl. Oftast stannade HovR efter en 
uppräkning av även dessa schablonmässiga formuleringar och gick därmed 
sällan vidare och förklarade vad de avsåg i det specifika fallet med att 
                                                
259 Se bl.a. B 2541-10, B 286-11, B 960-10, B760-10 och B 911-10. 
260 Jfr B 2789-10, B 960-10 och B 1551-10. 
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utsagan var självupplevd, detaljrik, sammanhängande eller klar. Då det 
sällan redogjordes för på vilket sätt dessa kriterier var uppfyllda i det 
specifika fallet nödgades jag ofta gissa mig till vad HovR avsett. 

Som nämnts var inget mål ett rent utsagomål, utan oftast återfanns det 
en omfattande stödbevisning. Den mest frekvent förekommande 
stödbevisningen var vittnen och denna bevisning återfanns i samtliga mål. 
Totalt förekom 28 vittnen var av elva vittnen var nära vän och två vittnen 
var närstående till målsäganden. Dessa vittnen var aldrig direkta vitten utan 
avgav alltid en andrahandsutsaga som främst vittnade om målsägandens 
tillstånd efter de påstådda övergreppen. I vissa fall kunde även vittnena 
vittna om hur det sexuella övergreppet gått till då målsägandena berättat för 
vittnena om vad de varit med om. Endast i ett fall förekom sakkunnig 
vittnesbevisning (B 784-10). Därmed kan det konstateras att den mest 
åberopade stödbevisningen var vittnesbevisning, det var även denna 
bevisning som HovR redogjorde för mest ingående i domskälen. En 
intressant notis är enligt min uppfattning att HovR endast i ett mål gjorde en 
indirekt tillförlitlighetsbedömning av vittnesutsagor (B 2541-10). Detta när 
HovR delvis instämde i TR bedömning och där TR bedömt att vittnenas 
utsagor föreföll vara föremål för en efterhandkonstruktion. Utöver detta 
enda fall företogs varken en direkt eller indirekt bedömning av huruvida 
vittnes utsagor var tillförlitliga. Det torde nämligen vara så att en mindre 
tillförlitlig vittnesutsaga ger sämre stöd för målsägandens utsaga än vad en 
mer tillförlitlig vittnesutsaga gör. Det kan tänkas att anledning till att HovR 
inte gjorde denne bedömning i fler mål är att ingen av de vittnesutsagorna 
som redogjordes för härrörde från en direkt vittnesiakttagelse. Och att företa 
en tillförlitlighetsbedömning av en andrahandsutsaga är inget som kan göras 
med lätthet särskilt då tillförlitlighetskriterierna inte passar särskilt väl in i 
en sådan bedömning. Det kan även tänkas att HovR företagit en 
tillförlitlighetsbedömning men att denna inte redogjorts för och endast har 
stödbevisningen åsatts ett bevisvärde utan motivering i domskälet. 

Angående den tekniska bevisningen i form av medicinsk 
dokumentation, främst rättsintyg och läkarintyg, kan det sägas att denna 
stödbevisning redogjordes för eller nämndes i fem av de tio målens 
domskäl.261 Oftast stötte jag på vad som ovan nämnts att målsägandens 
utsaga stöds av övrig utredning, i något fall gick HovR längre och 
redogjorde för att målsägandens utsaga vunnit stöd av läkarundersökningen 
och endast i ett fall företogs en mer ingående redogörelse för denna 
bevisning. I det målet uttalade HovR att målsägandens utsaga vunnit starkt 
stöd av rättsintyget, särskilt då skadorna som redogjordes för i rättsintyget 
stämde överens med vad målsäganden sagt angående om hur 
händelseförloppet hade utspelat sig. Även SMS som teknisk bevisning 
återfanns i fem av de tio målens domskäl.262 Där en mer ingående 
redogörelse hade företagits för denna bevisning uttalade HovR bl.a. att vad 
som återfanns i de åberopade SMS:n förvisso var besvärande för den 
tilltalade. Vidare att uppgifterna skulle bedömas med stor försiktighet i och 
med att de var tagna ur en kontext och att det därigenom heller inte helt klart 
gick att tyda vad innehållet i SMS:n egentligen syftade på. I ett annat mål 
                                                
261 Se B 911-10, B 760-10, B 960-10, B 784-10 och B 1551-10. 
262 Se B 911-10, B 286-11, B 1551-10, B 2088-10 och B 2541-10. 
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antydde HovR att innehållet i SMS:n var ägnade att försvaga tillförlitlighet i 
målsägandens utsaga då innehållet visade på att målsäganden gärna hade 
fortsatt att träffa den tilltalade. Därigenom visade innehållet i SMS:n inte på 
något som kunde ge positivt stöd för målsägandens utsaga. Teknisk 
bevisning i form DNA-analyser och SKL utlåtanden förekom i tre olika 
mål.263 Angående redogörelsen för denna bevisning uttalade HovR i ett mål 
att målsägandens uppgifter vunnit stöd av de fynd av sperma som gjorts på 
och i målsäganden. I ett annat mål uttalade HovR att viss försiktighet var 
påkallad vid bedömningen av detta resultat, detta då spårsäkringen inte 
företagits omedelbart utan först en tid senare. I det sista målet uttalades 
endast att SKL-analysen var negativ. 

Jag påstår att HovR vid värderingen av målsägandens utsaga i princip 
utgått ifrån att stödbevisning krävs för att beviskravet ska kunna uppnås. 
Detta genom att i två av de tio målen hänvisar HovR direkt och uttryckligen 
till NJA 2009 s. 447 och vad som där uttalats. I ytterligare två mål hänvisar 
HovR till TR bedömning, där TR i sin tur hänvisar till 2009-års fall. Sedan 
utan att det uttryckligen hänvisas till 2009-års fall återfinns i två andra mål 
samma eller liknade formulering som jag tidigare tagit fasta på. Bl.a. att en 
alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden kan i förening med vad som 
övrigt har framkommit i målet vara tillräckligt för att en fällande dom ska 
kunna meddelas. Samt att det inte räcker med att målsäganden är mer 
trovärdig än den tilltalade.264 Utöver att inget mål var ett rent utsagomål i 
förening med att sex mål hänvisar direkt eller indirekt till 2009-års fall eller 
något av de tidigare praxisfallen tillsammans med följande citeringar stärker 
mitt påstående; 

”Tillförlitligheten av målsägandens uppgifter ska bedömas i belysning 
av vad som i övrigt har framkommit” och ”För fällande dom är det inte 
tillräckligt att målsägandens uppgifter framstår som mer trovärdiga eller 
tillförlitliga än den tilltalades […].” samt att vid den samlade bedömningen 
för att kunna komma fram till att åtalet är ställt utom rimligt tvivel ”Det får 
således betydelse vilken bevisning som åberopats utöver målsägandens 
uppgifter.” Och att ”En förutsättning för en fällande dom är emellertid att 
alla förklaringsmodeller som inte är så uppenbart osannolika att de kan 
lämnas utan avseende ska kunna uteslutas med stöd av utredningen i 
målet.” Vidare uttalade HovR att ”Till stöd för åklagarens påståend om 
samlag finns endast målsägandens uppgifter.” I detta mål och denna del av 
åtalet fanns endast målsägandens uppgifter och där ansågs det inte utrett att 
ett samlag skett, däremot blev den tilltalade fälld för våldtäkt då den 
tilltalade genomfört sexuella handlingar jämförbara med samlag, i den delen 
där återfanns det dock graverande bevisning i form bildbevis.265 

Sammantaget anser jag att HovR:s förhållning i värderingen av 
målsägandens utsaga till den föreliggande stödbevisningen är den att 
utsagan inte utan stödbevisning räcker till för att beviskravet ska uppnås. 
Trots att det i teorin ska vara möjligt. Att HovR inte skulle lägga enbart en 
utsaga till grund för fällande dom kan inte helt uteslutas av de granskade 
HovR-avgörandena då dessa varit för få och enbart ska ses som ett nedslag i 
                                                
263 Se B 960-10, B 784-10 och B 2789-10. 
264 Se B 2088-10, B 2541-10, B 760-10, B 286-11, B 911-10 och B 1551-10. 
265 Se bl.a. B 911-10 och B 1551-10. B 2088-10 och B 3400-10. 
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verkligheten. Dock visar just dessa HovR-avgörandena på att vad HD uttalat 
angående bevisvärdering och stödbevisning är något som HovR anpassat sig 
till, vilket bl.a. kan ses genom alla de hänvisningar till framförallt 2009-års 
fall. 
 
Vad som nu framförts ger för handen att svaret på den övergripande 
frågeställningen: Hur ser praxis ut idag angående stödbevisning vid 
utsagomål och hur förhåller sig underrätterna till denna praxis i deras 
rättstillämpning? Blir att praxis har medfört att stödbevisning idag i princip 
är ett krav för att fällande dom ska kunna meddelas i en ord mot ord 
situation vid ett sexuellt övergrepp. Vidare är denna praxis något som 
underrätterna anpassat sig till, men även åklagarna då det sällan och aldrig 
återfinns rena utsagomål vid sexuella övergrepp. Det stödbevis som oftast är 
förekommande och som därmed oftast kompenserar den inte helt 
tillförlitliga utsagan är ett närstående vittne med en andrahandsutsaga. 
Således kan det sägas att den muntliga utsagan idag är ett halvt bevis och 
där det andra halva beviset är en andrahandsutsaga, och att vi därmed gått 
från ”Tu vittnen äro fullt bevis, där i de sammanstämma” till Tu utsagor äro 
fullt bevis, där i de sammanstämma. 
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Refererade rättsfall från Hovrätterna 
 
RH 1982:20 
RH 1989:119 
RH 2009:13 
 
HovR för Övre Norrland 
 
B 911-10 
B 760-10 
B 960-10 
B 784-10 
B 286-11 
 
HovR över Skåne och Blekinge 
 
B 1551-10 
B 2088-10 
B 3400-10 
B 2541-10 
B 2789-10 
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