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Summary 
Since the creation of the present Code of Judicial Procedure in the 1940s the 
basis in Swedish law has been a free sifting of evidence, which is not 
governed by legal norms. This, however, did not prevent the legislator from 
demanding in the preparatory works that the sifting of evidence should be 
objective and analytical. As a consequence thereof, a number of methods for 
sifting the evidence developed in jurisprudential literature. The latest 
contribution in this regard is the hypothesis method, developed by Christian 
Diesen, which according to its originator has support in Supreme Court 
precedents.  
 
During the second half of 2015 the Supreme Court delivered judgement in 
what colloquially has been referred to as the Balcony Case. Therein the court 
presents a method for sifting of evidence, which is designed to be used in 
criminal cases. The intention of this thesis has been to describe established 
law as it looked before the Supreme Court judgement, in order to thereafter 
contrast it with the method for sifting of evidence developed by the Supreme 
Court. In order to interpret the general statements about evidence in the 
judgement, an extensive analysis of precedents, jurisprudential literature and 
the facts of the case has been carried out. 
 
In the Supreme Court method for sifting of evidence there are a number of 
novelties, which aim at bringing about a structured evaluation of evidence. 
Initially, when the court examines the assembled evidence, it should detect 
those evidentiary facts that are of significance in relation to the theme of 
proof. In this connection, evidence that is considered less important can be 
set aside. In the thesis it has been discussed if it is enough that the evidentiary 
fact is relevant in the making of the judgement, or if it has to be reliable as 
well. It has in this respect not been possible to draw a certain conclusion. 
Another innovation in the Supreme Court method is that the evidence is 
brought together in two different steps. The first time it is examined in relation 
to a positive evidentiary requirement and the second time towards a negative 
one. 
 
After that a comparison between the hypothesis method and the Supreme 
Court method is made in order to find out which method that is preferable 
when it comes to bringing about materially correct judgements. Here, the 
hypothesis method differs, since it only examines the evidence in relation to 
a negative evidentiary requirement, which can pose a risk that evidence in 
support of the statement of the criminal act is not scrutinized enough. Another 
difference is that the Supreme Court method sorts out evidence, whereas the 
hypothesis method implies that the evidence is divided up into categories. In 
complex and comprehensive cases sorting out can be an advantage, but the 
risk is of course that the remaining evidence is over- or underestimated. 
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In the course of this thesis it has not been possible to draw a conclusion about 
which method for sifting of evidence that generally is preferable, since they 
satisfy the demand for materially correct judgements in different ways. It 
seems however self-evident that it is preferable to use any method than no 
one at all. 
 



 
3 

Sammanfattning 
Sedan tillkomsten av den nuvarande rättegångsbalken på 1940-talet har 
utgångspunkten i svensk rätt varit att bevisprövningen ska vara fri och inte 
styrd av legala normer. Detta hindrade emellertid inte lagstiftaren från att i 
förarbetena ställa upp krav på att bevisprövningen skulle vara objektiv och  
analytisk. Som en följd därav utvecklades ett antal bevisprövningsmetoder i 
den juridiska doktrinen. Det senaste tillskottet av dessa är den av Christian 
Diesen utarbetade hypotesmetoden, som enligt sin upphovsman har stöd i 
HD:s praxis. 
 
Under andra halvan av 2015 avkunnade HD dom i det vardagligt kallade 
balkongfallet. Däri presenterar domstolen en bevisprövningsmetod som är 
avsedd att användas i brottmål. Föresatsen i denna uppsats har varit att 
beskriva den gällande rätten såsom den såg ut före HD:s dom för att sedan 
kontrastera den med den bevisprövningsmetod som utvecklats av HD. För att 
kunna tolka de allmänna uttalanden om bevisning i domen har en omfattande 
analys skett av praxis, juridisk doktrin och de faktiska omständigheterna i 
fallet.  
 
I HD:s bevisprövningsmetod finns ett antal nyheter som syftar till att 
åstadkomma en strukturerad bevisvärdering. Inledningsvis ska rätten vid 
granskning av det samlade bevismaterialet urskilja de bevisfakta som har 
betydelse för bevistemat. I samband därmed kan bevisning som bedöms vara 
mindre viktig läggas åt sidan. I uppsatsen har det diskuterats om det räcker 
att bevisfaktumet är relevant för bedömningen eller om det därtill också måste 
vara tillförlitligt. Någon säker slutsats härvidlag har inte kunnat dras. En 
annan nyhet i HD:s metod är att bevisningen sammanvägs i två olika steg. 
Första gången prövas den mot ett positivt beviskrav och andra gången mot ett 
negativt.  
 
Därefter sker en jämförelse mellan hypotesmetoden och HD:s 
bevisprövningsmetod för att utröna vilken metod som är att föredra för att 
åstadkomma materiellt riktiga domar. Här skiljer hypotesmetoden ut sig 
eftersom den endast prövar bevisningen gentemot ett negativt beviskrav, 
vilket kan leda till att bevisningen som utgör stöd för gärningsbeskrivningen 
inte granskas i tillräcklig omfattning. En annan skillnad är att HD:s metod 
sovrar i bevismaterialet medan hypotesmetoden innebär att bevisningen delas 
upp i kategorier. I komplexa och omfattande mål kan en bortsortering vara en 
fördel, men risken finns givetvis att värdet av resterande bevisning blir 
antingen för högt eller för lågt. 
 
Det har under arbetets gång inte varit möjligt att dra någon slutsats om vilken 
bevisprövningsmetod som generellt sett är att föredra, eftersom de tillgodoser 
kravet på materiell riktighet på olika sätt. Klart torde emellertid vara att det 
är bättre att använda någon av metoderna än ingen alls. 
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Förkortningar 
EKMR Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna 

HD   Högsta domstolen 
NJA   Nytt juridiskt arkiv, avdelning 1 
RB   Rättegångsbalk (1942:740) 
Prop.    Proposition 
SOU   Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
När rättegångsbalken tillkom på 1940-talet övergick svensk rätt från en legal 
bevisteori till en princip om fri bevisprövning.1 Redan i förarbetena till lagen 
påpekade emellertid lagstiftaren att detta inte innebar att en domstol skulle få 
gå hur som helst till väga vid prövningen av bevisningen. Bl.a. uppställdes 
krav på objektivitet och en analytisk prövning av bevismaterialet. Hur detta 
mer detaljerat ska gå till har varit föremål för relativt omfattande diskussion i 
den juridiska doktrinen, i vilken någon konsensus inte har kunnat nås.2  
 
I slutet av 2015 meddelade HD dom i ett fall som torde kunna betraktas som 
ett renodlat bevisprejudikat.3 I målet, som även benämns balkongfallet4, 
presenterar HD en modell för bevisprövning i brottmål som anger hur och i 
vilken ordning olika typer av bevisning ska prövas, vilket påverkar den i 35 
kap. 1 § RB stadgade fria bevisprövningen. Eftersom ett flertal uttalanden av 
HD är relativt vaga är det intressant att inom ramen för ett större arbete 
analysera dessa. Trots förekomsten av den fria bevisprövningen har det sedan 
länge förts diskussioner inom den bevisrättsliga doktrinen om hur prövningen 
kan ske på bästa sätt. Ett av de senare bidragen till denna diskussion är den 
av Christian Diesen utarbetade hypotesmetoden, som i detta arbete kommer 
att fungera som kontrast till HD:s modell. Härvid är det särskilt intressant att 
uppmärksamma likheter och skillnader mellan modellerna för att kunna dra 
slutsatser om vilken av dem som har bäst förutsättningar att åstadkomma en 
materiellt riktig dom. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det här arbetet syftar till att undersöka hur bevisprövning bör gå till i svenska 
domstolar med hänsyn till den lagtext, praxis och doktrin som finns. Av 35 
kap. 1 § RB framgår att bevisprövningen är fri, men det innebär inte att den 
kan ske helt skönsmässigt. Frågan blir då hur detta sker på bästa sätt för att 
åstadkomma materiellt riktiga domar. Enligt Christian Diesen har den av 
honom beskrivna hypotesmetoden stöd i gällande rätt samtidigt som den är 
den bästa metoden för en saklig bedömning av bevismaterialet.5 Efter 
utarbetandet av denna bevisprövningsmetod har emellertid HD meddelat dom 
i balkongfallet, varpå rättsläget har förändrats. För att uppfylla det ovan 

                                                
1 För en historisk överblick över övergången från legal till fri bevisprövning, se Dereborg 
1990. 
2 Se avsnitt 2.6. 
3 Jfr Diesen 2015/16, s. 666. 
4 NJA 2015 s. 702. I den juridiska debatten har målet kommit att kallas balkongfallet, varför 
så även sker i denna uppsats, se t.ex. Diesen 2015/16, s. 666.  
5 Jfr Diesen 2015, s. 197. 
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nämnda syftet utgår den fortsatta framställningen från följande 
frågeställningar:  

• Vilken bevisprövningsmetod har HD utvecklat i NJA 2015 s. 702 och 
innebär den något nytt för bevisprövningen i svensk rätt? 

• Vilken bevisprövningsmetod, den som HD utvecklat eller Diesens 
hypotesmetod, är att föredra givet att målet med bevisprövningen är 
att åstadkomma materiellt riktiga domar? 

1.3 Metod 
I detta arbete kommer metoden att vara den rättsdogmatiska. Förutom att på 
ett grundläggande plan redovisa lagtext och förarbeten kommer en 
omfattande genomgång ske av rättsfall och juridisk doktrin, vilka också har 
sin plats inom den så kallade rättskälleläran. Centralt för arbetet kommer NJA 
2015 s. 702 att vara. Däri anger HD en metod för bevisprövning i brottmål, 
som åtminstone delvis får betraktas som nydanande. Eftersom detta fall rör 
ett uttalande från HD i en bevisfråga kan det ifrågasättas om metoden i detta 
arbete är strikt rättsdogmatisk. Svaret på den frågan kommer dels an på hur 
rättsdogmatik definieras, dels på i vilken mån det går att betrakta HD:s 
uttalande som ett svar på en rättsfråga. Vad gäller rättsdogmatiken har 
Jareborg anfört uppfattningen att den inom ramen härav är tillåtet att gå 
utanför gällande rätt för att finna ideala lösningar på juridiska problem.6 Hur 
HD:s dom ska betraktas inom rättskälleläran kommer att beröras senare i 
arbetet.7 Det kan emellertid kort nämnas att det finns argument för att betrakta 
HD:s utformande av en bevisprövningsmetod som ett avgörande av en 
rättsfråga. 
 
Den ovan nämnda bevisprövningsmetoden avser jag att beskriva steg för steg, 
varvid innebörden av de olika momenten analyseras och tolkas. Detta kan 
förefalla vara en enkel uppgift, men den försvåras kraftigt av att ett flertal 
uttalanden av HD i domen ger utrymme för olika tolkningsmöjligheter. Ett 
exempel härpå är frågan om vad som avses med bevisning av mindre 
betydelse; för att besvara det används huvudsakligen juridisk doktrin vars 
författare intar olika ståndpunkter. Vid användande av den rättsdogmatiska 
metoden kan det dock diskuteras vilken roll den juridiska litteraturen ska ha. 
Enligt Kleineman finns en mer traditionell uppfattning vars innebörd är att 
lagtext och praxis är auktoritativa källor som kan kompletteras med 
förarbeten och doktrin. Doktrinen har i sammanhanget endast betydelse på 
grund av sin ”inre tyngd”8 eller, annorlunda uttryckt, de sakliga argument som 
däri framförs. En mer omstridd uppfattning angående den juridiska doktrinen 
är att uttalanden som hämtas därifrån ingår i en ”så stark logisk struktur att 
den får viss självständigt bärande betydelse”.9 Vid författandet av den här 
uppsatsen har jag noterat att valet av betraktelsesätt har betydelse för 
resultatet. Till exempel innebär en analys av HD:s bevisprövningsmetod med 

                                                
6 Jareborg 2011, s. 123f. 
7 Se avsnitt 2.3. 
8 Kleineman 2013, s. 33. 
9 Kleineman 2013, s. 32f. 
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huvudsaklig hjälp av en enskild författares terminologi att den inordnas i en 
kontext, som naturligtvis endast är en av flera. Med anledning härav har jag i 
så stor utsträckning som möjligt försökt framföra olika författares åsikter. I 
samband med analysen av den ovan nämnda bevisprövningsmetoden kommer 
den att kontrasteras med den av Christian Diesen utarbetade hypotesmetoden 
så att likheter och skillnader synliggörs. Viss bakgrundsinformation om andra 
bevisprövningsmetoder kommer också att ges så att HD:s metod kan placeras 
in i ett större sammanhang.10  

1.4 Teoretisk utgångspunkt 
När det gäller bevisprövning görs en åtskillnad mellan deskriptiva och 
normativa teorier, där de förra söker beskriva hur bedömningen av bevisning 
faktiskt går till i rättsprocessen medan de senare avser att utveckla metoder 
som kan användas. Eftersom de deskriptiva teorierna beskriver hur 
bevisprövning tenderar att gå till i brist på legala regler innebär de också ett 
försvar för den lekmannamässiga bevisprövningen. De normativa teorierna å 
andra sidan har tillkommit just för att undvika de risker som är förenade med 
intuitiv bevisprövning.11 Av denna anledning blir det intressant att se om 
HD:s bevisprövningsmetod, som måste betraktas som normativ, möjliggör 
den riskminimering som kännetecknas av de normativa teorierna. Således 
bygger uppsatsen på uppfattningen att valet av bevisprövningsmetod har 
betydelse för den materiellt riktiga domen, varför analysen av de olika 
metoderna kan ses i ljuset härav. En ambition i sammanhanget är att försöka 
utröna i vilken utsträckning HD:s bevisprövningsmetod har påverkat 
situationen i rätt riktning i detta avseende. 
 
I ett vitt perspektiv handlar frågan om materiellt riktiga domar om 
rättssäkerhet, som är ett mångtydigt begrepp. Den övergripande betydelsen är 
enligt Jareborg att det ska finnas en förutsebarhet i rättsliga sammanhang. 
Under de senaste 30 åren har det inom delar av rättsvetenskapen vuxit fram 
en distinktion mellan formell och materiell rättssäkerhet där den förra står för 
en mer traditionell innebörd som tar sikte på just förutsebarheten. Med 
materiell rättssäkerhet avses, förutom det tidigare nämnda, att de handlingar 
som företas inom rättssystemet lever upp till en viss etisk standard. Det kan 
också uttryckas som ett krav på materiellt riktiga domar.12 I mer konkret 
bemärkelse kan begreppet rättssäkerhet även delas upp i ett antal 
underliggande normer, där principen om fullgod bevisning är en.13 

1.5 Material och forskningsläge 
Framställningen kommer inte i någon närmare utsträckning att grunda sig på 
lagtext och förarbeten, eftersom regleringen däri är sparsam. Vissa 
grundläggande uttalanden finns i Processlagberedningens förslag till 
                                                
10 Jfr Jareborg 2011 s. 124f angående synen på rättsvetenskap. 
11 Diesen 2015, s. 30ff. 
12 Jareborg 2011, s. 113ff. 
13 Prop. 1984/85:32 s. 38. 
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rättegångsbalk (SOU 1938:43–44), vilka ligger till grund för beskrivningen 
av rättsläget eftersom de behandlar grunderna för bevisprövningen. Vad 
gäller rättspraxis kommer NJA 2015 s. 702, vilket nämnts ovan, att ha en 
central ställning i framställningen, men därutöver kommer även annan praxis 
från HD gällande bevisprövning att gås igenom för att öka förståelsen för 
detta rättsfall. Den mest frekvent förekommande litteraturen kommer att vara 
Christian Diesens Bevisprövning i brottmål, Per Olof Ekelöfs, Henrik 
Edelstams och Lars Heumans Rättegång, fjärde häftet, Bengt Lindells 
avhandling Sakfrågor och rättsfrågor samt Katrin Lainpeltos avhandling 
Stödbevisning i brottmål. Diesen jämte kollegorna Lainpelto och Kolflaath 
beskriver en bevisprövningsmodell som syftar till att utesluta alternativa 
hypoteser. Ekelöf utvecklade under sin livstid en egen metod, 
bevisvärdemetoden, som i sig inte får någon framträdande roll i detta arbete 
eftersom dess användning i det praktiska rättslivet har varit synnerligen 
begränsad.14 Däremot är det ofrånkomligt att bortse från den stora betydelse 
Ekelöf har haft på svensk processrätt, varför den terminologi han använde i 
mångt och mycket också förs in i detta arbete. Vad slutligen beträffar Lindell 
kan i princip samma sak sägas: Den modell som han företräder, 
bevistemametoden, beskrivs inte närmare i uppsatsen. Däremot är hans 
beskrivning och analys av bevisrättsliga begrepp av stor betydelse. 
 
Någon enighet angående det bästa sättet att pröva bevisning finns inte inom 
den rättsvetenskapliga forskningen i Sverige. En huvudgren bland 
bevisprövningsmetoderna har varit de s.k. frekvensteorierna, vilka innebär att 
det går att förse enskilda bevis och sammanvägningen härav med numeriska 
sannolikheter. Som nämnts ovan har en av dessa teorier, bevisvärdemetoden, 
företrätts av Per Olof Ekelöf som i mångt och mycket påverkat den 
bevisrättsliga terminologin. Enligt Diesen har emellertid utvecklingen 
sprungit ifrån frekvensteorierna och med anledning härav har han istället 
lanserat den så kallade hypotesmetoden.15 Eftersom HD meddelade dom i 
balkongfallet under andra halvan av 2015 har någon djupare analys av 
rättsläget därefter inte hunnit företas. Målet för detta arbete kommer därför 
att vara att fastställa det nya rättsläget samt analysera i vilken riktning 
utvecklingen har gått givet att den materiellt riktiga domen är 
bevisprövningens mål. 

1.6 Avgränsningar 
Trots att arbetet handlar om bevisprövning kommer någon heltäckande 
genomgång av olika bevisprövningsmetoder inte att ske. För bättre förståelse 
av ämnet kommer bevisvärde- och bevistemametoden att beskrivas kortfattat, 
vilket kan betraktas som bakgrundsinformation. Den av Christian Diesen 
utarbetade hypotesmetoden, som innan balkongfallet prövades i HD 
betraktades som gällande rätt, utgör i stället den centrala delen av 
framställningen jämte den bevisprövningsmetod som framställs i NJA 2015 
s. 702. Det är således dessa metoder som kommer att kontrasteras och 

                                                
14 Se Diesen 2015, s. 37. 
15 Jfr Diesen 2015, s. 36–43.  
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jämföras vad gäller innehåll och möjlighet att åstadkomma materiellt riktiga 
domar. Någon närmare beskrivning av värdering av enskilda bevis, t.ex. 
vittnesutsagor eller DNA-bevisning, kommer heller inte att ske inom ramen 
för arbetet. Skälet härtill är att en sådan undersökning skulle fordra kunskap 
och källor från andra vetenskaper, vilket jag inte har ansett passa inom ramen 
för den här uppsatsen som är huvudsakligen rättsdogmatisk.  
 
Någon djupgående analys av användbarheten i HD:s bevisprövningsmetod 
kommer inte att göras. HD uttalar nämligen i domen att metoden inte är 
lämplig att använda i alla typer av fall.16 Skälet härtill är att en sådan 
diskussion skulle hamna för långt ifrån kärnproblemet i denna uppsats; det 
skulle bl.a. fordra en genomgång av praxis som berör olika brottstyper. I 
stället kommer fokus att ligga på att lyfta fram de nyheter som HD:s metod 
innebär i förhållande till tidigare gällande rätt. 

1.7 Disposition 
Föreliggande uppsats kommer nedan att vara uppdelad i fyra delar. I kapitel 
2 sker en allmän genomgång av bevisprövningen i brottmål. I samband 
därmed gås den grundläggande terminologin igenom. Jag försöker här även 
på ett allmänt plan beskriva var den bevisrättsliga diskursen befinner sig i 
dagsläget. I kapitel 3 återfinns en mer detaljerad redogörelse för 
hypotesmetoden som har utvecklats huvudsakligen av Christian Diesen. Den 
är det senaste tillskottet i den juridiska doktrinen vad beträffar 
bevisprövningsmodeller. I första halvan av kapitel fyra gås balkongfallet 
genom stegvis, där de olika delarna analyseras med hjälp av förekommande 
juridisk doktrin. I kapitel 5 sker slutligen en sammanfattande analys av 
rättsläget, i vilken jag försöker förklara på vilket sätt HD:s dom har inneburit 
någon förändring vad gäller materiell riktighet. 
 
 
 

                                                
16 NJA 2015 s. 702 punkt 22. Jfr även Diesen 2015, s. 228f där han menar att hypotesmetoden 
inte är lämplig att använda vid lindriga brott. 
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2 Bevisprövning i brottmål 

2.1 Den fria bevisprövningen 
Att det i svensk rätt förekommer fri bevisprövning17 framgår av 35 kap. 1 § 
RB som stadgar att ”[r]ätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som 
förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat”. Det innebär att domaren kan 
grunda sin bedömning på allt som påverkar vederbörandes uppfattning, det 
vill säga även på omständigheter som inte nödvändigtvis behöver härröra från 
de bevismedel18 som finns beskrivna i RB. En annan konsekvens härav är att 
bevisvärderingen inte är styrd av legala normer. I förarbetena poängteras 
emellertid att domarens ”övertygelse måste vara objektivt grundad”19, vilket 
innebär att personliga åsikter om värdet av ett bevis inte är tillåtna. Det är 
heller inte tillåtet göra en helhetsbedömning av det samlade bevismaterialet; 
tvärtom måste det av domen framgå vilka skäl som ligger till grund för 
bedömningen.20 
 
De ovan nämnda och andra förarbetsuttalanden har föranlett Lindell att 
konkretisera följande krav på rättens bevisprövning: 

• Objektivitetskravet: Att bevisprövningen ska vara objektiv innebär att 
den ska te sig begriplig för andra förnuftiga personer. 

• Redovisningskravet: Att tillvägagångssättet för bevisprövningen 
måste redovisas är en logisk följd av objektivitetskravet, eftersom en 
kontroll av en process förutsätter att den har beskrivits. 

• Analyskravet: Som nämnts ovan får domarens bedömning inte 
baseras på en helhetsbedömning av processmaterialet utan det ska 
analyseras i förhållande till enskilda beståndsdelar. 

• Materialbegränsningskravet: Endast material som framlagts i 
processen får tas i beaktning. Notoriska fakta och av domaren kända 
erfarenhetssatser får hen dock begagna ex officio.21 

• Sanningskravet: Bevistemat måste ha karaktären av ett påstående, så 
att det kan verifieras eller falsifieras. Detta krav omfattar även de 
bevisfakta som är ägnade att styrka temat. 

• Relevanskravet: Ett visst samband måste finnas mellan bevistema och 
bevisfaktum. Det senare ska utgöra en del i en argumentation för det 
förras förefintlighet. 

• Bevisbarhetskravet: Det ska i praktiken gå att bevisa bevistemat. Det 
finns nämligen påståenden som har karaktären av att vara 

                                                
17 Lambertz har i sammanhanget gjort en distinktion mellan bevisprövning å ena sidan samt 
bevisvärdering å den andra, där det förra är ett vidare begrepp som också omfattar det senare. 
Med bevisvärdering avses analys av den föreliggande bevisningen medan bevisprövning 
handlar om samma bevisning uppfyller det inom straffrätten använda beviskravet. För mer 
härom, se Lambertz 2009, s. 2. 
18 Dessa återfinns i tredje avdelningen i RB och är t.ex. vittne, skriftligt bevis, syn m.m. 
19 SOU 1938:44 s. 378. 
20 SOU 1938:44 s. 38 samt 377f. 
21 Lindell 2005, s. 398. 
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falsifierbara, men som med nutida forskningsmetoder inte går att 
bevisa.22 

 
En brist på lagregler innebär att en dömande domstol i stor utsträckning själv 
avgör hur bevisning bör prövas. Denna självständighet vid bevisprövningen 
har av Diesen beskrivits som en ’frihet under ansvar’23, vilket innebär att 
prövningen kan utföras den så länge det sker i enlighet med rättstillämpning 
och vad samhället i stort anser vara riktigt och rationellt. Målet härmed är den 
materiellt korrekta domen, vilket i sin tur kräver viss likriktning inom 
bevisprövningen; det får således inte komma an på den enskilda domaren om 
domen blir friande eller fällande. Grunden för nutida bevisvärdering är 
således ”ett materiellt synsätt, ett accepterande av natur- och 
samhällsvetenskaplig metod”24. Det innebär att vissa moment inte får 
förekomma i domarens bevisprövning, bl.a. fördomar, egenformulerade 
erfarenhetssatser samt politiska eller moraliska uppfattningar.25 
 
Det går i sammanhanget att fråga sig varför det saknas lagstadgade regler om 
bevisprövning som skulle kunna vara ägnade att motverka godtycke. Enligt 
Fitger med flera är sådana regler utopiska, eftersom det är mycket svårt att 
skapa allmängiltighet på det bevisrättsliga området.26 I en rapport från 
Justitiekanslern år 2006 konstaterades att det visserligen framförs 
uppfattningar om hur bevisprövning bör ske i praxis och doktrin, men att det 
föreligger en diskrepans mellan rättskällorna. Rapportförfattarna menade att 
det i större utsträckning borde föras en diskussion om inte den fria 
bevisprövningen utgör ett rättssäkerhetsproblem. Generellt kan det, enligt 
rapporten, sägas att den legala bevisteorin avsåg att skipa formell rättvisa 
medan den fria bevisprövningen eftersträvar materiell rättvisa; i det senare 
fallet ökar naturligtvis risken för godtycke. Samtidigt får det påpekas att det 
förra knappast innebär en garanti för rättssäkerhet. Slutligen menade 
författarna att den fria bevisprövningen ställer krav på rättssystemet i form av 
kompetenta domare och möjlighet till rättelse i efterhand.27 
 
Några regler och principer som ofta inordnas under den fria bevisföringen har 
emellertid enligt min mening bäring på bevisprövningen, eftersom de säger 
något om relevansen hos enskilda bevis. En sådan princip är den om det bästa 
bevismaterialet, som inte finns direkt uttryckt i RB men som enligt Ekelöf 
antyds av en del bestämmelser däri. Principens innebörd är att om det finns 
flera olika sätt att åtkomma viss information så ska det säkraste bevismedlet 
utnyttjas. Som exempel härpå kan nämnas att det vid förebringande av 
vittnesbevisning är att föredra att kalla ett vittne som har sett bevistemat än 
ett vittne som känner till det genom hörsägen. Vid kedjebevisning, som 

                                                
22 Lindell 1987, s. 103f. 
23 Diesen 2015, s. 52. 
24 Diesen 2015, s. 54. 
25 Diesen 2015, s. 52ff.  
26 Fitger m.fl. 35:1 RB. 
27 Felaktigt dömda, s. 471f. 
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kommer att beröras senare i arbetet, är det angeläget att korta ned den i den 
mån det är görligt.28  
 
En annan regel, som emellertid kommer till uttryck i lagtexten, är 35 kap. 7 § 
RB som stadgar att domstolen under ett antal omständigheter får avvisa 
bevisning. Bestämmelsens tre första punkter täcker enligt Fitger delvis 
varandra och ger domstolen möjlighet att avvisa bevisning som (1) rör 
omständigheter som saknar relevans för målet samt bevisning som (2) inte 
behövs eller (3) uppenbart blir utan verkan. Den första punkten innebär som 
nämnts att bevisningen på något sätt är irrelevant, men det innebär inte att 
någon mer omfattande prövnings ska göras. Vidare kan ett obehövligt bevis 
relateras t.ex. till en omständighet som redan är styrkt. Den tredje punkten 
innebär att det är obestridligt att beviskravet antingen har nåtts eller att det 
inte alls har det; det enskilda beviset ska således inte ha någon nämnbar 
påverkan. Det torde dock vara omöjligt att avvisa bevisning från en av 
parterna i rättegången om motparten avser att förebringa bevisning i 
förhållande till samma tema. För att kunna fatta ett beslut om avvisande av 
bevisning måste domstolen ha en tillräckligt klar bild av bevisläget. 
Situationen blir emellertid mer besvärlig ju mer diffust bevistemat är.29  

2.2 Beviskravet i brottmål 
Det som allmänt menas med beviskrav är det som fordras av bevisningen i ett 
mål för att ett faktum ska kunna användas i rättstillämpningen. Vanligen avses 
då enligt Kolflaath bevisvärdet för den samlade bevisningen.30 Det numera 
etablerade beviskravet i brottmål innebär att gärningspåståendet ska vara 
”ställt utom rimligt tvivel”.31 Sättet att definiera beviskravet är språkligt 
negativt, vilket innebär en ambition att uttrycka hur stora fel som är tillåtna i 
bevisprövningen. Innebörden är att tvivlet måste vara rimligt vilket dels 
innebär att det måste innehålla ett visst mått av substans, dels att det inte går 
att förvänta sig att bevisprövningen i samtliga fall utfaller korrekt. Enligt 
Diesen gäller kravet i alla typer av brottmål; det som skiljer sig mellan olika 
brott är snarare den utredning som krävs av åklagaren. Det finns emellertid 
en skillnad mellan objektiva och subjektiva brottsrekvisit, där det för den 
senare kategorin inte går att upprätthålla samma beviskrav. Sättet att definiera 
beviskrav får enligt Diesen betydelse för valet av metod för prövning av 
bevisning.32 Att beviskravet innebär att ett gärningspåstående ska vara ställt 
utom rimligt tvivel kan också enligt Gregow formuleras som ”att det praktiskt 
sett skall framstå som uteslutet att den åtalade är oskyldig”33. Det som 
domaren härvid ska bedöma är om ett påstående är så pass säkert, att det inte 
går att göra något rimligt antagande som med nödvändighet innebär att saken 
förhåller sig på ett annat sätt. Detta sätt att resonera blir enligt Gregow 
intressant när det gäller t.ex. vittnesutsagor, varvid det inte är tillåtet att 
                                                
28 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 43. 
29 Fitger m.fl. 35:7 RB. 
30 Kolflaath 2011, s. 139. 
31 Se NJA 1980 s. 725. 
32 Diesen 2015, s. 146, 170. 
33 Gregow 1996, s. 510. 
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domstolen tar risker när bevisningen prövas. En logisk följd av beviskravet är 
att ett antal skyldiga personer undgår straffrättsligt ansvar, vilket ändå är att 
föredra framför att oskyldiga döms.34 
 
I doktrin råder det dock oenighet om detta sätt att tolka beviskravet, vilket 
indirekt också påverkar hur bevisprövningen går till. Nordh har uttryckt 
skepsis mot beviskravets negativa sida, vilket har sin grund i en kritik mot 
hypotesprövning i brottmål. Rätten till en rättvis rättegång i EKMR innebär 
en oskuldspresumtion, varför fokus i bevisprövningen enligt honom bör vara 
att bedöma om åklagarens gärningsbeskrivning bekräftas av det föreliggande 
bevismaterialet. Om så inte är fallet ska en friande dom meddelas. 
Hypotesprövningen riskerar att innebära att bevisfakta som inte direkt talar 
för åklagarens gärningsbeskrivning ligger den tilltalade till last eftersom det 
inte mynnar ut i någon alternativ hypotes. Det finns även exempel på fall där 
åklagaren fokuserat större delen av sin framställning på att utesluta alternativa 
hypoteser, med bristande fokus på det som faktiskt inträffat.35 
 
En traditionell uppfattning i doktrin, som bl.a. Ekelöf företräder, är att det 
finns en distinktion mellan bevisvärdering och beviskrav. Bevisningens 
styrka i ett specifikt fall betecknas normalt sett som en bevisfråga medan 
beviskravet, som generellt gäller, är en rättsfråga. Hur det förra ska bedömas 
är en  epistemologisk fråga medan det senare är ett normativt spörsmål.36 
Lindell menar att det i praktiken inte är möjligt att skilja beviskravet från 
bevisvärderingen. Svårigheten består i att det inte går att konstatera om 
beviskravet är uppfyllt utan att närmare precisera vad som krävs härför. Att 
göra det i ett enskilt fall orsakar generellt ingen oenighet i juridiska kretsar, 
men så fort en generalisering sker i form av ”preciserande rättssatser”37, d.v.s. 
allmängiltiga regler om hur bevisning bör prövas, uppstår ofta dispyter 
eftersom det anses strida mot den fria bevisvärderingens princip.38 Även i 
frågan om rättssäkerheten i brottmål är det enligt Nordh svårt att särskilja 
beviskrav och bevisvärdering. Generellt betraktas det förra som en garant för 
att oskyldiga döms i så liten utsträckning som möjligt, men rättssäkerhet kan 
också säkerställas, eller åsidosättas, med hjälp av mer eller mindre träffsäker 
bevisvärdering.39 
 
Ett skäl till begreppsförvirringen kan vara att begreppet fri bevisprövning 
möjligen har en tvetydig innebörd. Kolflaath har berört frågan om hur 
principen om fri bevisprövning förhåller sig till strukturerande 
beviskravspreciseringar. Ett vanligt påstående är att det senare strider mot det 
förra. Detta är emellertid inte helt nyanserat, eftersom principen om fri 
bevisprövning inte bara innebär en fri bevisvärdering utan också ett fritt 
metodval. Den fria bevisvärderingen innebär att ett visst slags bevisfaktum på 

                                                
34 Gregow 1996, s. 510f. 
35 Nordh 2011, s. 39ff. Se även sammanfattningen och diskussionen av NJA 1991 s. 56 i 
avsnitt 4.4. 
36 Se t.ex. Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 164. 
37 Lindell 2005, s. 423. 
38 Lindell 2005, s. 423. 
39 Nordh 2011, s. 37. 
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förhand inte kan förses med ett specifikt värde, eftersom det varierar från fall 
till fall. Denna frihet leder till större precision i bevisbedömningen och utgör 
således en garant för rättssäkerhet. Detta är emellertid inte ett argument för 
fritt metodval, eftersom det är omöjligt att påstå att alla metoder som finns att 
tillgå leder till en lika rättssäker bedömning. Som exempel härpå, vilket även 
berörts ovan, kan nämnas att en intuitiv bedömning av bevismaterialet har 
brister jämfört med en mer analytisk. Eftersom principen om fri 
bevisvärdering tillåter strukturerande beviskravspreciseringar torde den 
överordnade principen om fri bevisprövning, enligt Kolflaath, inte stå i vägen 
för sådana preciseringar.40 

2.3 HD:s prejudikatbildning i bevisfrågor 
Som tidigare nämnts i uppsatsens metodavsnitt är ett intressant spörsmål i 
föreliggande arbete hur HD:s uttalanden om bevisprövning i NJA 2015 s. 702 
förhåller sig till gällande rätt. Av 54 kap. 10 § första stycket 1 RB framgår att 
HD får bevilja prövningstillstånd om detta är av vikt för ledning av 
rättstillämpningen. Frågan är vad som härmed ska förstås. I förarbetena har 
det uttalats att prejudikatsdispens normalt kommer i fråga när ett mål 
innehållande en rättsfråga, som tidigare inte har avgjorts, överklagas till HD. 
En sådan dispens kan också meddelas om tidigare praxis ska ändras. 
Begreppet rättstillämpning är inte helt klart definierat i förarbetena, men 
omfattar enligt min tolkning avgörande av rättsfrågor samt tolkning av lag 
och allmänna rättsgrundsatser.41 
 
Enligt Lindell kan egentligen prejudikat från HD inte bildas i 
bevisvärderingsfrågor eftersom bevisvärdering i svensk rätt, enligt vad som 
beskrivits ovan, är fri. Det förekommer emellertid i ett fåtal fall att HD gör 
principiella uttalanden som endast handlar om bevisprövning, vilket i sin tur 
påverkar den enskilde domarens frihet i detta avseende. Lindell menar att 
detta i praktiken får betraktas som att bevisvärderingsrågorna har blivit 
rättsfrågor. Eftersom bundenheten av prejudikat i svensk rätt är faktisk och 
inte formell kommer HD:s uttalanden att följas även i dessa avseenden.42 
Ekelöf menar emellertid att detta inte torde vara fallet eftersom innebörden 
av principen om fri bevisvärdering är en frånvaro av legala normer. På grund 
därav bör sådana uttalanden endast betraktas som ”ett möjligt sätt att 
argumentera”.43 Diesen menar att den i doktrin tidigare förhärskande 
uppfattningen, som bl.a. Ekelöf stod för, att frågor rörande bevärderingen är 
sakfrågor och således inte får överprövas har sin grund i försvarande av den 
fria bevisprövningen. Vidare ansågs enskilda fall inte kunna mynna ut i 
principer som hade allmängiltig bäring. Under senare tid har andra åsikter 
förts fram i doktrin, vars innebörd är det finns bevisfrågor, bl.a. rörande 
beviskrav och andra metodfrågor, som kan bli föremål för HD:s 
                                                
40 Kolflaath 2011, s. 160ff. 
41 Prop. 1971:45 s. 38f. 
42 Lindell 1987, s. 124f. 
43 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 173 samt däri angivna källor. Jfr även Heuman 1986, 
s. 45, där han menar att avsteg från den fria bevisprövningen endast kan ske med hjälp av 
lagstiftning. 
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prejudikatbildning. Andersson ger som exempel att frågan om vilket 
beviskrav som ska använts traditionellt sett har betraktats som en rättsfråga. 
En rimlig konsekvens av att HD meddelar prejudikat angående beviskrav är 
att domstolen också ges möjlighet att precisera vad beviskravet innebär. 
Diesen anser att HD genom NJA 2015 s. 702, vilket redogörs för nedan i 
arbetet, har möjliggjort för prejudikat i utpräglade bevisprövningsfrågor. 
Skälet till att prövningstillstånd gavs över huvud taget torde nämligen ha varit 
att HD inte var tillfreds med den bevisvärdering som gjorts i hovrätten.44 
Lindkvist har dock vid en genomgång av HD:s praxis funnit att domstolen till 
viss del är obenägen att följa sina egna prejudikat i bevisprövningsfrågor, 
vilket står i bjärt kontrast till den i stort sett absoluta bundenhet som finns vad 
gäller rättsfrågor i allmänhet.45 
 
Frågan om HD kan göra prejudiciella uttalanden i bevisfrågor är enligt min 
mening intressant av främst ett skäl. Givet att det finns 
bevisprövningsmetoder som i högre, eller lägre, utsträckning möjliggör 
materiellt riktiga domar går det att fråga sig varför prejudikatvärdet av ett 
uttalande från HD ska vara oklart. Som vi kommer att erfara senare så består 
osäkerheten på två plan. För det första är det oklart vad HD:s 
bevisprövningsmetod exakt innebär. För det andra bidrar argumentet att 
uttalandena i bevisfrågan inte utgör gällande rätt, vilket inte utan vidare torde 
kunna avfärdas, en otydlighet i sig.  

2.4 Skäl för en strukturerad bevisprövning 
Varför är då frågan om HD:s prejudikatbildning i bevisfrågor så viktig? Det 
finns flera omskrivna risker med att låta bevisprövning ske slentrianmässigt. 
I förarbetena till RB framgår, vilket ovan har berörts, att domaren inte får göra 
en helhetsbedömning av det samlade bevismaterialet. Enligt Lindell finns 
också en risk att ”[u]rsprungssanolikheten överskattas”46. Det som då sker är 
att en part i rättegången, exempelvis den tilltalade, gör ett påstående som 
bortses ifrån eftersom en allmän erfarenhetssats säger att det som påståtts 
generellt sett är osannolikt. I denna typ av situationer krävs en noggrannare 
granskning och en medvetenhet hos domaren att erfarenheter kan skilja sig 
mellan olika befolkningsgrupper. Tidigare brottslighet är också en faktor som 
riskerar att övervärderas, även om det finns vissa typer av gärningar som ofta 
fordrar en viss natur hos gärningspersonen.47 Det har dock förekommit att HD 
har accepterat karaktärsbevisning.48 
 
Nära besläktad med överskattning av ursprungssannolikhet är risken för att 
bevis dubbelräknas. Om en viss ursprungssannolikhet antas för ett visst 
bevistema kan det hända att varje nytt bevis som talar för temat får ett större 
bevisvärde än vad det skulle fått om det hade betraktats för sig. Ett exempel 
på detta är om flera vittnen, som inte är oberoende av varandra, berättar om 
                                                
44 Andersson 2014, s. 442ff samt Diesen 2015/16, s. 666f. 
45 Lindkvist 2013/14, s. 873f. 
46 Lindell 2005, s. 417. 
47 Lindell 2005, s. 417f. 
48 Se NJA 2007 s. 547. 
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en viss händelse. Även om ett vittnes utsaga används som hjälpfaktum 
gentemot ett annat vittnesmål medför detta en dubbelräkning. Även i fall där 
åklagaren åberopar en mycket stor mängd bevisning i form av indicier finns 
en risk att den verkar överväldigande och därmed får ett högre värde.49  
 
När bevisningen i ett mål har gåtts igenom och sedan ska sammanvägas finns 
två ytterligare risker. En av dem är att domaren försöker rekonstruera ett 
händelseförlopp med hjälp av det existerande bevismaterialet samtidigt som 
luckor i berättelse fylls ut med information som inte finns tillgänglig. Därvid 
kan en känsla av övertygelse uppstå. En annan risk vid sammanvägningen är 
av motsatt slag. Om det finns oberoende bevisfakta som bekräftar samma 
bevistema kan det hända att bevisvärdet undervärderas. Det sammanlagda 
värdet av två samverkande, men oberoende, bevisfakta är således större än 
värdet av båda var för sig.50 
 
Fitger påpekar att det i rättsfall förekommit felslut som berott på att 
bevisprövningen inte skett strukturerat. Ett vanligt fel är att domaren har 
misstagit sig beträffande vilka fakta i målet som ska omfattas av beviskrav 
och bevisbörda. Det gäller endast rättsfakta och det är också enbart dessa som 
åklagaren måste åberopa.51 I vissa typer av fall finns det enligt Lambertz en 
risk att domare, åtminstone i praktiken även om det inte uttrycks i domen, tar 
irrelevanta hänsyn vid bevisprövningen. Detta kan till exempel yttra sig i att 
en fällande dom kommer till stånd eftersom domaren anser att det annars i 
liknade situationer inte skulle vara möjligt att döma till ansvar. För att 
undvika denna problematik måste domstolen vara noggrann med att tillämpa 
beviskravet konsekvent och pröva bevisningen omsorgsfullt. Det kan göras 
genom en genomgång av bevisningen där förekomsten av felkällor undersöks. 
På så rätt sker en kvalitetssäkring av den bevisning som förebragts.52 Skälen 
för att strukturera bevisprövningen är således flera, och nödvändigheten häri 
torde inte gå att ifrågasätta. Hur detta ska ske är emellertid en omstridd fråga 
vilket kommer att beröras mer ingående nedan.  

2.5 Några grundläggande begrepp 

2.5.1 Rättsfakta, bevisfakta och hjälpfakta 
För att kunna strukturera bevisning krävs, oavsett vilken 
bevisprövningsmetod som används, kunskap om vissa grundläggande 
begrepp. Sakliga omständigheter som har omedelbar betydelse för 
rättsföljden benämner Ekelöf rättsfakta; innebörden är att om de föreligger 
ska också den i lagtexten föreskrivna följden inträffa. Ett bevisfaktum har 
däremot endast medelbar relevans, men är ändå av betydelse eftersom det 
utgör ett direkt eller indirekt bevis, som i sin tur kan värderas, för ett 

                                                
49 Lindell, 2005, s. 418. 
50 Lindell 2005, s. 419. 
51 Fitger m.fl. 35:1 RB. 
52 Lambertz 2009, s. 9f. 
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rättsfaktum.53 Annorlunda uttryckt kan ett bevisfaktum leda till en viss 
slutsats, eller ange en sannolikhet, för ett rättsfaktum. Det har däremot ingen 
direkt betydelse för rättsföljden. Vissa rättsfakta kan också betecknas såsom 
komplexa, eftersom de är så allmänt hållna; ett exempel härpå är vårdslöshet. 
Det innebär i sin tur att dessa komplexa rättsfakta består av flera olika 
moment, som var för sig måste bevisas för att rättsföljden ska inträffa.54 
 
Skillnaden mellan rättsfakta och bevisfakta är inte oväsentlig, eftersom de vid 
bevisprövningen kommer att behandlas olika av domstolen. Att göra denna 
distinktion är emellertid inte helt enkel och i doktrin finns det enligt Fitger 
olika uppfattningar om hur det bör ske. Det finns för ett visst faktum inga 
inneboende karakteristika som medför att det antingen är ett rättsfaktum eller 
bevisfaktum utan det avgörs till syvende och sist av gällande rätt. Ett 
rättsfaktums existens är binär – antingen finns det eller så gör det inte. Ett 
bevisfaktum å andra sidan har ett bevisvärde och existerar i praktiken oavsett 
hur högt värdet är. Enligt Fitger m.fl. kan bevisprövningen underlättas om 
rätten försöker att karakterisera så många fakta som möjligt som rättsfakta, 
eftersom det därefter går att bestämma om de ska utgöra ett underlag för 
domen.55 
 
Ett hjälpfaktum används, som namnet antyder, som hjälp vid värderingen av 
ett bevisfaktum. Det kan antingen höja eller minska sannolikheten härför, 
men säger ingenting direkt om förekomsten av ett bevistema.56 Ett exempel 
på ett hjälpfaktum är enligt Diesen en upplysning om hur långt ifrån ett vittne 
står från den händelse som vederbörande ska yttra sig om.57 I samband med 
klassificering av olika fakta är det enligt Lindell viktigt att beakta indelningen 
görs utifrån egenskaper och inte funktioner. Ett faktum kan alltså vara ett 
rättsfaktum i ett sammanhang och ett bevisfaktum i ett annat.58 Det som 
således är relevant att bedöma vilken typ av faktum, rättsfaktum eller 
bevisfaktum, som ett sakförhållande relaterar till. Ett sätt att göra detta 
praktiskt är som Lainpelto uttrycker det att ”utesluta den beroende faktorn”59, 
vilken antingen är ett rättsfaktum eller ett bevisfaktum. Genom att göra detta 
kommer den omständighet som undersöks att förlora sin kontext.60 

2.5.2 Bevistema 
All bevisning som åklagaren har att tillgå finns i förundersökningsprotokollet, 
men eftersom det däri ofta finns överflödig information väljer hen ut vilka 
delar som ska åberopas i rättegången. För varje enskilt bevis ska ett bevistema 
anges, vilket innebär att åklagaren måste hänvisa till en faktisk omständighet 
som därmed ska styrkas. Enligt Ekelöf kan bevistemat vanligen likställas med 

                                                
53 Ekelöf & Edelstam 2002, s. 40. 
54 Bolding 1989, s. 20ff. 
55 Fitger m.fl. 35:1 RB. 
56 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 19. 
57 Diesen 2015, s. 211. 
58 Lindell 1987, s. 32. 
59 Lainpelto 2012, s. 196. 
60 Lainpelto 2012, s. 195f. 
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ett gärningsmoment, vilket jag tolkar som ett annat ord för rättsfaktum. Det 
förekommer emellertid att temat utgörs av ett bevisfaktum, vilket i så fall ska 
förklaras särskilt, samtidigt som en hänvisning sker till det ursprungliga 
gärningsmomentet.61 Diesen uttrycker detta på följande sätt: ”En bevisuppgift 
ska […] alltid vara förankrad i det slutliga bevistemat”62. Ett spörsmål som 
då aktualiseras är om det går att åberopa ett vittne till stöd för en parts 
allmänna trovärdighet. Om hänvisning inte kan ske till bevistemat torde 
svaret bli nekande, eftersom bevisningen i så fall är utan verkan och då kan 
bli föremål för avvisning. Ett vittne kan däremot höras för att bekräfta ett 
motiv eftersom det rör frågan om vem som är gärningsman.63 

2.5.3 Erfarenhetssatser 
En erfarenhetssats är enligt Ekelöf ”ett påstående om sambandet mellan två 
företeelser, där påståendet gäller generellt för dessa”64. Erfarenhetssatsen 
utgör en induktiv kunskap, vilket innebär att den har uppkommit genom ett 
större eller mindre antal observationer av verkligheten. Detta innebär att 
denna långt ifrån alltid är förknippad med vetenskaplighet, eftersom den i 
många fall grundas på vanlig livserfarenhet. En erfarenhetssats kan också 
benämnas som en frekvenssats som anger hur vanligt det är att en viss 
företeelse orsakar en annan. Om en sådan sats har ett statistiskt eller 
vetenskapligt underlag är den naturligtvis att föredra vid bevisprövningen.65 
Det brukar i doktrin göras en uppdelning mellan allmänna och särskilda 
erfarenhetssatser. De förstnämnda erhåller domaren från sin egen 
livserfarenhet och de sistnämnda måste föras in i målet som 
sakkunnigbevisning. Det finns enligt Lindell en gräns mellan 
erfarenhetssatser och fördomar som dock inte är helt klar; avgörande torde 
vara den empiriska underbyggnaden. Av detta följer att erfarenhetssatser kan 
vara av olika styrka. En (strikt) kausal sats innebär att en händelse (A) med 
nödvändighet implicerar ett resultat (B). En statistisk sats innebär att A följs 
av B i visst antal fall.66 
 
Ett intressant spörsmål är hur dessa erfarenhetssatser påverkar 
bevisprövningen och bedömningen om beviskravet är uppfyllt. Ett synsätt är 
att de anger en ursprungssannolikhet för ett visst bevistema. Ett annat är att 
de tillsammans med olika hjälpfakta är ett hjälpmedel för att bedöma 
sannolikheten för bevistemat i det enskilda fallet. Vad gäller prövningen av 
beviskravet är den också beroende av erfarenhetssatser.67 För att avgöra vad 
som är rimligt tvivel krävs rimligen någon form av livserfarenhet. 

                                                
61 Ekelöf, Edelstam & Pauli 2011, s. 179f. 
62 Diesen 2009/10, s. 515. 
63 Diesen 2009/10, s. 515. 
64 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 19. 
65 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 19f. 
66 Lindell 1987, s. 226f. 
67 Klami, Gräns & Sorvettula 2000, s. 150. 
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2.6 Bevisvärdemetoden, 
bevistemametoden och 
hypotesmetoden 

Det finns ett flertal metoder för bevisprövning och dessa kan delas upp i ett 
flertal kategorier. En sådan kategori är frekvensteorierna, till vilka 
bevisvärdemetoden och bevistemametoden hör, som avser att med hjälp av 
sannolikhetskalkyler fastställa bevisvärdet.68 Enligt bevisvärdemetoden som 
företrätts av Ekelöf föreligger det ett orsakssamband, kausalitet, mellan 
bevistema och bevisfaktum. Det metoden försöker uppnå är en uppskattning 
av hur sannolikt det är att det förra har orsakat det senare. Utgångspunkten är 
att temat inte har någon sannolikhet i sig, vilket betyder att det således inte 
finns någon ursprungssannolikhet. Ett problem med bevisvärdemetoden är att 
den inte förmår att hantera icke-kausala bevisfakta69, eftersom de saknar 
samband med bevistemat och således inte kan förses med någon 
sannolikhetsuppskattning. En fördel har å andra sidan varit att metoden 
främjar en individuell prövning av olika bevisfakta jämfört med andra 
metoder.70 
 
Lainpelto har kritiserat bevisvärdemetoden eftersom den delar upp 
bevisningen i olika grupper med avseende på kausalitet, vilket i förlängningen 
innebär en uppdelning som baseras på bevisvärde. Ekelöfs synsätt har således 
likheter med äldre tiders bevisprövning, dock med skillnaden att den senare 
går ut på att särskilja direkt och indirekt bevisning. Eftersom bevisning på ett 
sådant tydligt sätt sorteras bort kan det ifrågasättas om metoden strider mot 
principen om fri bevisprövning. Det som härmed skapas är nämligen en 
”epistemologiskt grundad bevisnorm”71, som t.ex. kan grundas på den 
generella kunskapen att ett motiv inte har samma bevisvärde som ett kausalt 
bevisfaktum.72  
 
Jämfört med bevisvärdemetoden fungerar bevistemametoden på omvänt sätt.  
Det som här är relevant är hur stor sannolikhet den sammantagna bevisningen 
i ett mål ger bevistemat. Således kan både kausala och icke-kausala bevisfakta 
påverka temat i både positiv och negativ riktning. För att kunna utvärdera 
bevisningen, som tenderar att bli omfattande, korrekt krävs stor kunskap om 
omvärlden i form av erfarenhetssatser. Eftersom det är bevistemats 
sannolikhet som ska beräknas följer det logiskt att det förekommer en 
ursprungssannolikhet, som baseras på generell kunskap om temats förekomst. 
Detta är också en risk med metoden, eftersom den ursprungliga 
sannolikheten, särskilt i brottmål, riskerar att övervärderas.73 Diesen har riktat 
kritik mot bevistemametoden eftersom den får bevisvärderingen att likna en 
                                                
68 Diesen 2015, s. 36. 
69 Ett icke-kausalt bevisfaktum kan existera oavsett om gärningen har inträffat eller inte. Ett 
exempel härpå är ett motiv. Se mer härom i avsnitt 4.2. 
70 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 170ff.  
71 Lainpelto 2012, s. 144. 
72 Lainpelto 2012, s. 144. 
73 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 170. 
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vågskål med brottmålsprocessens parter på varsin sida, vilket blir särskilt 
problematiskt när den tilltalade nekar eftersom motbevisning då framförs i 
mindre utsträckning.74 
 
Överlag menar Diesen att frekvensteorierna har spelat ut sin roll. 
Anledningen härtill är att de sannolikhetsvärden som beräknas är beroende av 
frekvenser som är okända; med andra ord kan det sägas att det saknas kunskap 
om hur vanligt förekommande det som ska bevisas är. Som exempel anför 
Diesen att det inte numeriskt går att uttrycka sannolikheten för att ett 
vittnesmål är sant, eftersom det inte finns några data att jämföra med. Det som 
i praktiken sker är att domaren använder sin intuition för att få fram en 
sannolikhet, vars överensstämmelse med beviskravet är oklar eftersom kravet 
inte heller kan uttryckas numeriskt. Slutligen har frekvensteorierna den 
nackdelen att de är svåra att använda i det praktiska rättslivet samt att de inte 
säger tillräckligt om ”sanningen om det enskilda fallet”.75 
 
Diesens egen metod, hypotesmetoden, hör till en annan kategori: de 
analytiska metoderna. Grunden för denna metod är en argumentationsanalys, 
i vilken domaren försöker identifiera tvivel och därefter utesluta det. För att 
detta ska möjliggöras måste deltemata analyseras fram från 
gärningsbeskrivningen och alternativa hypoteser bedömas i förhållande till 
respektive tema. Ett uteslutande av en alternativ förklaring utgör ”ett indirekt 
stöd för åklagarens gärningspåstående”76. En fördel med hypotesmetoden är 
att den enligt Diesen har viss förankring i HD:s praxis.77 Eftersom de ovan 
nämnda frekvensmetoderna svårligen kan hantera bevisrättsliga gränsfall bör 
en alternativ metod sträva efter att ställa olika rimliga alternativ emot 
varandra och låta det utgöra centrum för prövningen. När rimliga alternativ 
ska värderas görs det i regel i termer av sannolikhet, som baseras på de 
erfarenhetssatser som domaren har att tillgå. Det ska dock påpekas att sådana 
satser i regel är fiktiva, varför de enligt Diesen inte kan kvantifieras.78 En mer 
omfattande genomgång av hypotesmetoden kommer att ske nedan i arbetet. 
 
Ett intressant spörsmål är hur de ovan beskrivna teorierna förhåller sig till 
begrepp som sanning och sannolikhet. Diesen har kritiserat frekvensteorierna 
för att fästa för stor vikt vid sannolikhet; det är inte alltid som en hög 
sannolikhet för en gärning innebär att det finns handfasta bevis som 
sammanför en gärningsperson vid ett brott. Dessutom är en grundval för 
brottmålsprocessen att den ska vara sanningssökande. Detta hänger ihop med 
det beslutstvång som en domare står inför. Domen har inte heller till uppgift 
att beskriva verkligheten på det bästa sättet; den ska istället vara förenlig med 
gällande rätt. Karakteristiskt för sanningen som söks i rättsprocessen är 
således att den är relativ och inte absolut. Skälen härtill är flera. Ett är att de 
gemensamma erfarenhetssatser som finns i samhället är otillräckliga i vissa 
bevisbedömningssituationer. Ett annat är de rättigheter som tillkommer den 

                                                
74 Diesen 2015, s. 39. 
75 Diesen 2015, s. 42f. 
76 Diesen 2015, s. 50. 
77 Diesen 2015, s. 49f. 
78 Diesen 2015, s. 261f. 
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tilltalade, vilket innebär att vederbörande inte behöver prestera någon 
bevisning i målet. Dessutom innebär principen in dubio pro reo att en friande 
dom inte behöver bevisas, varvid sanningen inte behöver beskrivas.79 
 

                                                
79 Diesen 2015, s. 219ff. 
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3 Hypotesmetoden 

3.1 Inledning 
Hypotesmetoden har sin bakgrund i anglosaxisk rätt och kan i svensk rätt 
sägas ha sitt ursprung i samband med införandet av det nuvarande 
straffrättsliga beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel”.  Metodens innebörd är 
att ”falsifiera alternativa hypoteser”80 och det innebär att domstolen vid 
beaktande av bevisningen i ett specifikt mål ska försöka utesluta andra 
möjliga händelseförlopp än vad åklagaren har angett i sin 
gärningsbeskrivning. Om ett sådant händelseförlopp inte ter sig orimligt ska 
åtalet ogillas.81 
 
Sammanfattningsvis kan hypotesmetoden enligt Diesen beskrivas i följande 
steg: 

1. Urskiljande av bevistema (”prövningens objekt”82) genom granskning 
av gärningsbeskrivningen. Detta är ett viktigt steg eftersom det är 
därigenom domstolen får möjlighet att avgöra vilka eventuella 
påståenden och bevis som är oförenliga med temat. 

2. Genomgång av bevismaterialet för att utröna vad som är relevant och 
kausalt i förhållande till gärningen. I samband med granskning av 
varje enskilt bevis måste domstolen avgöra om detta är kausalt eller 
inte i relation till temat. Syftet härmed är att den icke-kausala 
bevisningen inte ska väga för tungt vid bevisprövningen. 

3. Prövning av huruvida åklagaren har uppfyllt utredningskravet. 
4. Vägning av bevis som talar för och emot temat. 
5. Bedömning om beviskravet uppnås, varvid alternativa hypoteser 

utesluts.83 

3.2 Utredningskravet 
Innan det för hypotesmetoden unika utredningskravet presenteras kan det 
vara lämpligt att säga något om bevisningens robusthet. Innebörden av robust 
i detta sammanhang är enligt Ekelöfs synsätt att det inte längre går att anskaffa 
mer bevisning som höjer eller sänker bevisvärdet. Förundersökningen har 
härvid nått ett sådant stadium att det inte tjänar något till att driva den vidare. 
Om bevismaterialet däremot inte är robust innebär detta att bevisvärdet för 
den för den åtalade gärningen sjunker. För att domstolen ska kunna avkunna 
en fällande dom krävs i regel att bevisningen är robust. Frågan är emellertid 
vad som händer om det framkommer i rättegången att ytterligare bevisning 
troligen finns, eftersom den i princip både kan tala för och emot den tilltalade. 
Som nämnts ovan leder det till ett lägre bevisvärde, vilket i sin tur innebär att 

                                                
80 Diesen 2015, s. 197. 
81 Diesen 2015, s. 197.  
82 Diesen 2015, s. 198. 
83 Diesen 2015, s. 198. 
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den tilltalade kan frias. Detta synsätt, vilket inte är det enda, innebär i sin tur 
att beviskravet i brottmål varierar mellan olika typer av brott. Skälet härtill är 
att kravet på robusthet är beroende av brottets svårhetsgrad.84  
 
Tätt förknippat med kravet på robusthet är rättens utredningsansvar enligt 46 
kap. 4 § andra stycket RB, av vilket det framgår att ett mål ska utredas i den 
utsträckning som dess beskaffenhet kräver. 35 kap. 6 § RB ger rätten 
möjlighet att på egen hand inhämta bevisning i brottmål och enligt 45 kap. 11 
§ kan åklagaren föreläggas att komplettera förundersökningen. Enligt 
förarbetena innebär utredningsansvaret i brottmål att domaren har ett ansvar, 
om än inte ett primärt, att vid behov komplettera förundersökningen. 
Domarens uppgift är i första hand att uppmärksamma parterna och därefter 
agera om påpekandet möts av passivitet. Dock måste viss försiktighet iakttas 
om åtgärden riskerar att vara till nackdel för den tilltalade. 
Departementschefen uttalade emellertid att, oavsett vilken part som drabbas, 
domstolen alltid måste kunna ”ingripa för att undanröja oklarheter och 
ofullständigheter i parters och vittnens framställningar”.85 Det finns tre typer 
av situationer som en ofullständig utredning kan leda till om vidare 
utredningsåtgärder vidtas. Den första är att den tilltalade gynnas av det nya 
materialet, medan den andra är att sannolikheten för åtalarens 
gärningsbeskrivning ökar. Den tredje är att det nya materialet förhåller sig 
neutralt. I förhållande till EKMR torde domstolen inte få vidta åtgärder i den 
andra situationen och vara tvungen att iaktta försiktighet vad gäller den tredje. 
Brister bevisningen ska åtalet ogillas. Vad gäller den första situationen bör 
domstolen aktivt gripa in vid behov.86  
 
Beträffande bevisningens robusthet är Lindell av en annan uppfattning, som 
innebär är att robustheten i sig inte påverkar bevisvärdet. Vid bevisvärdering 
beräknas sannolikheten för en viss händelse, men denna bedömning kan i sig 
själv vara mer eller mindre säker och det som avgör denna säkerhet är 
omfattningen av förundersökningen. En utredning med begränsad mängd 
bevismaterial kan således ge upphov till en hög sannolikhet för en viss 
företeelse, men den är samtidigt inte robust eftersom tillförsel av information 
kan påverka sannolikheten. Ett exempel härpå är ett fall där åklagaren kallar 
vittnen som domstolen ger ett mycket högt bevisvärde, men där det också 
framgår av utredningen att andra vittnen har gjort motstridiga observationer 
som inte har utretts noggrannare. Detta beskriver Lindell som en ”oacceptabel 
utredningsbrist”87 som utan vidare bör leda till ett ogillande av åtalet. Orsaken 
är dock inte ett lågt bevisvärde utan bristande robusthet. Den ovan beskrivna 
åtskillnaden mellan robusthet och bevisvärde är dock inte alltid lätt att 
upprätthålla i praktiken. I komplexa bevisprövningssituationer när sambandet 
mellan olika fakta är oklart kan det vara svårt att sätta ett värde på robustheten 
och bevisvärdet var för sig.88 Anledningen till att dessa två aspekter av 
utredningens robusthet har tagits upp är att resonemangen ökar förståelsen för 

                                                
84 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 187ff. 
85 Prop. 1986/87:89 s. 108f. 
86 Felaktigt dömda, s. 487. 
87 Lindell 2005, s. 414. 
88 Lindell 2005, s. 412ff. 
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Diesens hypotesmetod, som knyter an till en liknande syn på robusthet som 
Lindell anfört. 
 
En central faktor i Diesens hypotesmetod är det som kallas utredningskravet, 
vilket är en regel för hur robust ett processmaterial ska vara för att domaren 
ska kunna anse det ligga till grund för en dom. Kravet på hur väl utrett ett mål 
måste vara varierar beroende på måltypens och det enskilda fallets karaktär. 
Generellt kan det sägas att ju grövre och mer komplicerat brott det rör sig om, 
desto högre blir utredningskravet. Domarens prövning av om 
utredningskravet är uppfyllt sker före bevisvärderingen i målet och syftar till 
att säkerställa att åklagarens utredning går att använda i domstolens fortsatta 
arbete med hypotesmetoden. Om förundersökningen är för bristfällig blir det 
omöjligt att finna alternativa hypoteser. Tanken är att prövningen av 
utredningskravet ska prövas separat från beviskravet, vilket är enklare i teorin 
än i praktiken. Det kan till exempel vara så att brister i utredningen upptäcks 
först vid slutet av bevisprövningen; det innebär i så fall ändå att åtalet ska 
ogillas.89 
 
Ett sätt att beskriva skillnaden mellan utredningskravet och beviskravet i 
brottmål är att det förra betecknar processmaterialets kvantitet medan det 
senare tar sikte på kvalitet. Ett utredningskrav som inte är uppfyllt innebär en 
avsaknad av information i utredningen jämfört med vad som normalt 
förväntas i den relevanta måltypen. En förundersökning kan dock  läggas ner 
samtidigt som utredningskravet är uppfyllt, eftersom det finns så gott om 
material att säkra slutsatser kan dras.90 Nordh menar att ett från 
bevisprövningen separat utredningskrav saknar stöd i HD:s praxis. Tvärtom 
ska t.ex. bevisvärdet av målsägandens berättelse uppskattas redan under 
förundersökningsstadiet, vilket gör det svårt att särskilja utredningens 
robusthet från bevisvärderingen.91 
 
Kolflaath menar att Diesens distinktion mellan utredningskrav och beviskrav 
inte huvudsakligen är av praktisk utan snarare av terminologisk betydelse. 
Oavsett om utredningens robusthet utgör en del av beviskravet eller en 
förutsättning för att värdering av bevisningen ska kunna göras måste den 
beaktas. Båda förhållningssätten medför att bristande robusthet framkallar 
tvivel om riktigheten i åklagarens påstående. En nackdel med att avgöra om 
det finns tvivel med robusthet som grund är att bristande robusthet inte ger 
vid handen om tvivlet är reellt. Detta är särskilt påtagligt om det finns ett 
särskilt utredningskrav, som strävar efter att uttrycka vad som kvantitativt 
krävs för att ett mål ska vara tillräckligt utrett. Kolflaath menar att ett icke 
uppfyllt utredningskrav snarare kan jämföras med ett rättegångsfel än ett 
misslyckat utrönande av vad som är sant.92 

                                                
89 Diesen 2015, s. 226f, 248. 
90 Diesen 2015, s. 190. 
91 Nordh 2013, s. 67f. 
92 Kolflaath 2011, s. 189ff. 
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3.3 Värdering av enskilda bevis 
Enligt Diesen är hypotesmetoden utpräglat atomistisk. Det innebär att innan 
prövningen om beviskravet är uppfyllt måste alla bevis prövas enskilt. Detta 
gäller även vid den slutliga sammanvägningen; det är då inte fråga om någon 
samlad bedömning kan ge upphov till ett rimligt tvivel utan om det finns 
enskilda delar ur bevisningen som kan ge upphov till ett sådant. Det som 
skiljer hypotesmetoden från andra metoder är frånvaron av 
sannolikhetsbedömningar, som är karakteristiska för frekvensteorierna. 
Enligt ett sådant synsätt förändras sannolikheten för bevistemat vid 
tillförandet av ett bevisfaktum som verkar i en viss riktning. I stället använder 
hypotesmetoden ett sanningskrav, vilket innebär att enskilda bevis hålls för 
sanna om det går att utesluta alternativa förklaringar. Detta blir särskilt tydligt 
när motsatsbevisning bedöms i samband med ordinarie bevisning, eftersom 
endast det ena alternativet kan hållas för sant. Diesen menar emellertid att 
resonemanget även har bäring vad gäller ordinär motbevisning.93 Det handlar 
visserligen inte om att eliminera alternativa fakta, men vid granskningen av 
den ordinarie bevisningen torde rätten kunna utgå från kända 
erfarenhetssatser för att bedöma om bevisningen är sann eller inte. Att 
bedöma ordinär motbevisning på detta sätt torde emellertid vara mest lämpligt 
i de fall där rätten tillämpar ett positivt beviskrav.94 
 
Diesen menar vidare att det går att skilja på bevistyper utifrån relevans. Dessa 
olika kategorier har i sin tur en objektiv och en subjektiv sida, vilket innebär 
att det rör sig om bevisning till stöd för antingen gärningsculpa eller 
personligt ansvar. Den mest betydelsefulla kategorin är de ”omedelbart 
relevanta omständigheterna”95 vilka i stort sett återfinns i åklagarens 
gärningsbeskrivning. Därefter kommer de ”sekundärt relevanta 
omständigheterna”96 som närmast kan jämföras med Ekelöfs strukturala 
bevisning, där bl.a. motiv ingår. Slutligen finns de ”perifert relevanta 
omständigheterna, dvs. bakgrund, försvårande och förmildrande 
omständigheter, prognos och dylikt”97. För att avgöra bevisningens relevans 
använder Diesen liksom Ekelöf kausalitet och hjälpfakta.98 

                                                
93 Motsatsbevisning utgörs av bevisfakta som är oförenliga med de bevisfakta som talar för 
bevistemat. Ordinär motbevisning är hjälpfakta som försvagar den positiva bevisningen. Mer 
härom i avsnitt 4.5. 
94 Diesen 2015, s. 266ff. Jfr även Diesen 2015, s. 228ff där det framgår att det positiva 
beviskravet inte är en del av hypotesmetoden. 
95 Diesen 2015, s. 209. 
96 Diesen 2015, s. 209. 
97 Diesen 2015, s. 209. 
98 Diesen 2015, s. 209f. 
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3.4 Alternativa hypoteser 

3.4.1 Definition 
En fråga som tidigt infinner sig är hur en alternativ hypotes ska definieras. I 
rättsliga sammanhang kan den enligt Diesen särskiljas från den tes som 
åklagaren driver, vilken ”är ett påstående som redan grundats på viss 
prövning, medan hypotesen snarare är ett antagande, som återstår att pröva”99. 
Rätten bör emellertid även betrakta åklagarens tes som en hypotes bland dem 
som den själv och försvaren kan formulera. Det är dock endast de senare som 
betraktas som alternativa, vilka också har karaktären av att de medför en 
friande dom om de är rimliga. Möjligheten för försvaret att uppställa 
alternativa hypoteser kommer dock an på den tilltalades inställning till 
gärningen. Varken när den tilltalade erkänner gärningen alternativt påstår att 
hen inte är gärningsperson går det att framföra något alternativ till åklagarens 
gärningspåstående, eftersom någon kunskap som strider däremot inte 
presenteras. Därtill är försvararen bunden av den tilltalades berättelse och får 
i sammanhanget inte vara illojal mot sin klient. Av denna anledning är det 
upp till domstolen att formulera ytterligare alternativa hypoteser.100 Om det 
vid slutet av hypotesprövningen skulle uppstå en situation där två fällande 
förklaringar återstår ska den hypotes väljas, som resulterar i att den tilltalade 
döms för det lindrigaste brottet.101  
 
Det som närmast kan jämföras med vad Diesen kallar hypotes är det som 
Kolflaath kallar förklaring. Att det inom bevisrätten är ett relevant begrepp 
beror på antagandet om händelser som har inträffat också har en förklaring. 
Om en viss omständighet utan vidare kan konstateras, t.ex. ett bevis, är det 
ostridigt att den kan förklaras; frågan är emellertid hur. Bevisprövningens 
syfte måste därför vara att finna förklaringar till de omständigheter som rätten 
har faktisk kunskap om. Som ett exempel härpå kan ett vittnesmål nämnas. 
Vad vittnet faktiskt säger går inte att bestrida, men åtminstone tre förklaringar 
ter sig möjliga: att vederbörande talar sanning, att vittnet har missuppfattat 
händelsen eller att det är en lögn som presenteras. Beroende på 
omständigheterna i det enskilda fallet, t.ex. släktskap mellan vittnet och den 
tilltalade, kommer hypoteserna att te sig olika troliga. Vid sidan om den ovan 
angivna bevisningen finns det som Kolflaath kallar etablerade fakta. Det kan 
t.ex. röra sig om elektroniska spår i form av övervakad telefontrafik. Även 
fakta om viss bevisning utgör etablerade fakta; att ett vittnesmåls innehåll har 
ändrats under brottmålsprocessen är ett exempel härpå. Även omständigheter 
som i målet är ostridiga kan utgöra etablerade fakta.102 Min tolkning av 
Kolflaath är att dessa begränsar vilka hypoteser som kan uppställas. 
 
För att en hypotes ska kunna uppställas menar Diesen att den måste uppfylla 
vissa krav. Ett grundläggande sådant är att den ska tala till den tilltalades 

                                                
99 Diesen 2015, s. 243. 
100 Diesen 2015, s. 243f. 
101 Diesen 1993, s. 615. 
102 Kolflaath 2015, s. 523f. 
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fördel. Vidare måste den vara rimlig, vilket innebär att den måste vara 
grundad på samma ”verklighetsuppfattning och referensram”103 som 
gärningsbeskrivningen. Det måste också finnas en överensstämmelse med de 
fakta som åklagaren har presenterat, även om det är tillåtet att byta ut delar av 
framställningen för att få fram andra förklaringar. Detta kan med andra ord 
beskrivas som att det finns ett krav på konkretion vad beträffar det alternativa 
tvivlet. Vad det mer exakt innebär är svårt att säga, men klart är att det måste 
röra sig om motsatsbevisning, d.v.s. sådan bevisning som inte är förenlig med 
gärningsbeskrivningen. Slutligen finns också ett krav på att hypotesen ska ha 
karaktären av ett bevistema. Alternativa hypoteser kan ställas upp under hela 
brottmålsprocessen, men relevant för detta arbete är de som uppställs under 
bevisprövningen i domstolen. En fördel med detta arbetssätt är att domaren 
kan ta till sig de överväganden som skett tidigare under processen. En fara är 
dock om detta mynnar ut i ett antagande om att viss hypotesprövning redan 
har skett och således är obehövlig.104 Mellqvist har kritiserat Diesens 
definition av rimligt tvivel, eftersom det antyds att den tilltalade har ett ansvar 
för att förse domstolen med tvivel. Vidare framstår det som att domstolen 
måste ”rationellt och konkret motivera en friande dom”105, vilket inte är 
korrekt eftersom det endast är i fall som den tilltalade döms till ansvar som 
motivering måste ske.106 

3.4.2 Värdering 
Nästa fråga i hypotesprövningen blir hur en alternativ hypotes ska värderas. 
Som beviskravet i brottmål antyder ska den, för att kunna beaktas, vara rimlig. 
Den uppställs i regel genom ”att byta ut en omständighet inom något rekvisit 
mot en friande variant”107. Om det friande alternativet förefaller rimligt ska 
åtalet ogillas. För att så ska kunna ske krävs emellertid att det finns substans 
häri, vilken i regel består av material som framkommit under utredningen. 
Om det härvid uppstår en rimlighet innebär det att hypotesen i regel uppnår 
överensstämmelse med fakta i målet även i övrigt. Av det ovan nämnda följer 
det logiskt att obekanta fakta inte får användas för att konstruera alternativa 
hypoteser; detta benämner Diesen som ett krav på realism. Den bevisning som 
är relevant att bedöma kan sägas utgöras av den bevisning som krävs för att 
utredningskravet ska vara uppfyllt. Frågan som därefter uppstår är vad som 
slutligen händer om ett antal alternativa hypoteser står och väger mot 
åklagarens. Det ena alternativet är att de vägs samman och det andra att de 
bedöms var för sig mot ursprungshypotesen. Härom finns olika uppfattningar 
i den juridiska doktrinen men Diesen menar att de hypoteser som inte 
motsäger varandra bör bedömas i ett sammanhang, medan de alternativa 
förklaringar som är oförenliga med resten bör bedömas för sig. Skälet till 
denna ordning är att den tilltalade skulle få åtnjuta alltför stora fördelar om 
alla hypoteser kunde adderas till ett enda stort tvivel. Som ett exempel härpå 

                                                
103 Diesen 2015, s. 246. 
104 Diesen 2015, s. 246, 250ff. 
105 Mellqvist 2013, s. 759. 
106 Mellqvist 2013, s. 758f. 
107 Diesen 2015, s. 258. 
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kan nämnas att frågan om gärningsmannaskap inte får sammanblandas med 
den om uppsåt.108  

3.5 Kritik mot hypotesmetoden 
Den ovan angivna metoden anses ha både för- och nackdelar. Positiva 
egenskaper är enligt Ekelöf, Edelstam och Heuman att det finns en korrelation 
mellan metoden och det inom straffrätten formulerade beviskravet, samt att 
uppställandet av hypoteser är enkelt och begripligt. Det som däremot talar 
emot hypotesmetoden är en oklarhet om när bevisvärderingen ska äga rum. 
Det är enligt ovan nämnda författare inte möjligt att jämföra hypoteser utan 
att först ha värderat bevismaterialet. Vidare är hypotesmetoden så definitiv 
att när en hypotes väl har uteslutits ska den inte längre beaktas. Vid varje 
sådant moment av uteslutande kan det emellertid förekomma viss osäkerhet, 
vid vilken inget avseende fästs senare i bedömningen. Om det finns olika 
typer av osäkerhetsmoment i flera hypoteser sker ingen sammanvägning av 
dessa. En risk med en huvudhypotes, som återfinns i åklagarens 
gärningsbeskrivning, är dessutom att den får en sådan framträdande position 
att andra hypoteser får stå tillbaka eller inte utvecklas i tillräcklig 
omfattning.109 Fitger m.fl. menar vidare att förundersökningen inte alltid är 
anpassad efter de alternativa hypoteser som domstolen formulerar.110 Lindell 
anser att Diesens modell inte är ägnad att värdera bevisning utan att den 
snarare är ”en metod för beslutsfattande”111. Den är således lämplig att 
använda i ett senare skede av bevisbedömningen.112 
 
Även Edelstam har påtalat faror med användningen av hypoteser i samband 
med bevisvärdering. Det är en svår uppgift att uppställa samtliga tänkbara 
hypoteser och risken finns givetvis att någon förbises. När väl ett antal 
hypoteser har utkristalliserats är det inte säkert att de har formulerats korrekt. 
Slutligen finns det också anledning att befara att avvägningen mellan 
hypoteserna kan bli felaktig, vilket hänger ihop med att metoden syftar till att 
eliminera alla hypoteser utom en; att det endast skulle finnas en hypotes anser 
Edelstam vara en ”utopisk målsättning”113. Denna strävan kan göra att det ses 
som ett misslyckande om prestationen inte kan utföras.114 Som berörts ovan 
har Nordh även i anslutning till hypotesmetoden anfört kritik mot en metod 
som innebär att åklagarens påstående ska falsifieras. Det kan nämligen 
förhålla sig så att utredningsmaterialet är så beskaffat att några alternativa 
hypoteser inte kan formuleras, samtidigt som det finns svagheter i 
åklagarhypotesen. Ett exempel härpå är åtal som i allt väsentligt baseras 
målsägandens berättelse.115 
 

                                                
108 Diesen 2015, s. 258ff. 
109 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 168. 
110 Fitger m.fl. 35:1 RB. 
111 Lindell 2005, s. 412. 
112 Lindell 2005, s. 412. 
113 Edelstam 1992/1993, s. 532 
114 Edelstam 1992/1993, s. 532. 
115 Nordh 2013, s. 67. 
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Diesen menar för egen del att hypotesmetoden inte är lämplig att använda i 
alla typer av fall. Det gäller till exempel i mål där försvarare saknas eller där 
brottet är mindre grovt, eftersom förundersökningen då inte är lika robust som 
annars. Att försöka formulera hypoteser efter ett sådant material skulle vara 
mindre lyckat eftersom det i regel är begränsat och anpassat efter åklagarens 
gärningspåstående.116 

3.6 Sammanfattning 
Diesens hypotesmetod syftar, liksom de tidigare beskrivna bevisvärde- och 
bevistemametoderna, till att undvika en holistisk och godtycklig bedömning 
av bevismaterialet. I stället för att förse enskilda bevisfaktum med ett fiktivt 
värde försöker hypotesmetoden utröna vilka hypoteser som kan konstrueras 
med bevismaterialet som bas. Till skillnad från Ekelöfs bevisvärdemetod är i 
det sammanhanget samtliga bevisfakta relevanta, men för att göra en korrekt 
bedömning sker en klassificering därav utifrån kausaliteten till bevistemat. 
Det innebär, såsom jag tolkar det, att samtliga fakta i målet ligger till grund 
för rättens bedömning, samtidigt som de är försedda med etiketter. 
 
Det finns enligt min mening vissa oklarheter i Diesens hypotesmetod, och det 
som framstår som mest otydligt är förhållandet mellan prövningen av enskilda 
bevis och alternativa hypoteser. För att en alternativ hypotes, som har formen 
av ett bevistema, ska kunna uppställas finns enligt Diesen ett krav på realism; 
påståendet måste således ha något stöd i den föreliggande bevisningen. Hur 
fastställandet av vilka bevisfakta som ska ligga till grund för en hypotes ska 
gå till, och vilken styrka dessa fakta behöver ha, framgår dock inte helt tydligt 
av metoden. 
 

                                                
116 Diesen 2015, s. 228. 
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4 Balkongfallet 

4.1 Inledning 
I det vardagligt kallade balkongfallet gör Högsta domstolen ett antal 
uttalanden om bevisprövning. För att bättre förstå de principiella uttalanden 
som HD gör görs inledningsvis en genomgång av de olika 
sakomständigheterna i fallet. Den tilltalade stod åtalad med följande 
gärningsbeskrivning:  
 

B.B. har, på natten mellan den 9 och 10 februari 2013 på Granövägen 46 i 
Södertälje, försökt att döda L.I., genom att kasta eller släppa henne från 
balkongen till deras gemensamma bostad på sjätte våningen. L.I. fick 
livshotande skador. Fara för brottets fullbordan har förelegat. B.B. begick 
gärningen med uppsåt.117 

 
I samband med överklagande till HD justerade åklagaren dock åtalet, vilket 
innebar att målsäganden L.I. tillade att ”B.B. - före försöket att döda henne - 
på okänt sätt tillfogade henne smärta och kroppsskada”.118 En fråga i målet 
var om ovanstående justering av åtalet var tillåten, men det är ett spörsmål 
som inte närmare kommer att beröras i föreliggande uppsats.119 
 
Händelseförloppet i målet var följande. Samma kväll som den åtalade 
gärningen påstods ha skett hade nära bekanta till målsäganden och den 
tilltalade, som var sambor vid tidpunkten, varit på besök i deras lägenhet. När 
besökarna hade avlägsnat sig uppstod bråk mellan parterna, varpå den 
tilltalade lämnade hemmet. Konflikten fortsatte emellertid i textmeddelanden 
som de skickade till varandra, vari det framgick att målsäganden inte ville att 
sambon skulle komma tillbaka hem, vilket han dock gjorde en stund senare. 
Därefter inträffade enligt åklagaren de händelser som finns återgivna i 
gärningsbeskrivningen. Förutom vittnesmål och målsägandens berättelse 
fanns en del teknisk bevisning, bl.a. i form av blodspår. Den tilltalade nekade 
emellertid till brottet och anförde andra förklaringar till den föreliggande 
bevisningen. Den konflikt som förevarit berodde snarare på henne än på 
honom. Blodspåren som återfunnits hade orsakats dels av att han blött näsblod 
i samband med händelsen, dels av att han hade försökt att hjälpa sin sambo 
efter att hon fallit ned från balkongen. Han menade vidare att han inte hade 
försökt ta livet av henne utan att hon själv hade tagit initiativ till detta på 
grund av diverse psykiska problem. Slutligen ansåg han att den tilltalades 
vittnesmål inte var trovärdigt bl.a. eftersom hon i efterhand beretts möjlighet 
att tala med andra människor om händelsen.120 
 

                                                
117 NJA 2015 s. 702 punkt 4. 
118 NJA 2015 s. 702 punkt 11. 
119 NJA 2015 s. 702 punkt 10–17. 
120 NJA 2015 s. 702 punkt 1–5. 
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Hur HD gick till väga i den konkreta bevisprövningen kommer att beröras 
löpande nedan i framställningen i samband med att HD:s allmänna uttalanden 
om bevisning analyseras. Det kan dock redan här nämnas att domstolen i 
skuldfrågan kom fram till att det var ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade 
hade begått den åtalade gärningen.121 
 
Innan HD går in på bedömningen av det konkreta fallet görs följande 
allmänna uttalanden om bevisprövning i brottmål. Först och främst hänvisas 
till 35 kap. 1 § RB, vari det stadgas att bevisprövningen i svensk rätt är fri och 
att det är domstolen som i varje mål ska avgöra vad som är bevisat genom att 
noggrant pröva allt som förekommit. Det som bedömningen ska grunda sig 
på är den bevisning som parterna har förebringat (i enlighet med 35 kap. 6 § 
RB), eller, om huvudförhandling har förekommit, vad som däri har 
framkommit (vilket framgår av 30 kap. 2 § RB).122 Principen om fri 
bevisprövning har emellertid inte följden att en domstol kan gå godtyckligt 
tillväga vid prövningen. Enligt HD finns ett antal principer i rättspraxis som 
är gällande rätt, men som ska tillämpas på ett varsamt sätt. Vidare menar HD 
att en specifik bevisbedömningsmetod inte är lämplig att använda i alla de fall 
som en domstol har att döma i, men att den i vissa fall är den lämpligaste.123 
 
Därefter övergår HD till att beskriva den bevisprövningsmetod som gör detta 
fall principiellt intressant. Först ska bevisfakta, det vill säga faktiska 
omständigheter, som har koppling till bevistemat urskiljas. För att undvika en 
mer överskådlig bedömning av bevisningen ska domstolen beakta värdet av 
respektive bevisfaktum var för sig. Om det finns bevisning av mindre 
betydelse kan den i detta läge bortses ifrån. Därefter ska de bevisfakta som 
talar för bevistemat värderas och om bevisvärdet därvid är lågt ska bevisfakta 
som talar emot temat inte tas i beaktande. Istället ska domstolen frikänna den 
tilltalade.124 
 
Om bevisningen för ett visst bevistema däremot är så stark att den når upp till 
det inom straffrätten gällande beviskravet ska bevisning som talar emot, 
exempelvis den tilltalades berättelse eller annat som stöder den, beaktas. Om 
de av åklagaren presenterade bevisfakta motbevisas eller förlorar kraft på så 
sätt att beviskravet inte uppfylls ska åtalet ogillas. Slutligen ska en samlad 
översyn av bevisningen göras, varvid uppmärksamhet kan fästas vid tidigare 
bortsedda bevisfakta.125 
 
HD ger i sammanhanget exempel på vad som enligt min mening kan tolkas 
som mindre viktig bevisning. Det som åsyftas är förhör under 
förundersökningsstadiet, vilka inte alltid företas på samma rättssäkra sätt som 
under en huvudförhandling. Dessutom finns ett antal regler som reglerar i 
vilken utsträckning sådana förhör får åberopas, t.ex. 35 kap. 14 § och 36 kap. 

                                                
121 NJA 2015 s. 702 punkt 73. 
122 NJA 2015 s. 702 punkt 18–19. 
123 NJA 2015 s. 702 punkt 20–21. 
124 NJA 2015 s. 702 punkt 22–23 
125 NJA 2015 s. 702 punkt 23. 
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16 § RB. Detta anser HD påverkar bevisvärderingen av sådan bevisning.126 
Frågan är om detta uttalande har någon betydelse när mindre viktig bevisning 
ska sorteras bort senare under bevisprövningen. 
 
Innan bedömningen går in på det konkreta fallet betonas att beviskravet i 
brottmål är att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att en viss gärning har 
begåtts. Även om det ibland har formulerats något annorlunda i HD:s praxis 
anser HD att det är generellt tillämpligt. Att beviskravet bör mynna ut i en 
bevisprövningsmetod som utesluter alternativa hypoteser är följande citat från 
domen ett uttryck för: ”Detta innebär bl.a. att det, för att beviskravet ska vara 
uppfyllt, inte får finnas andra möjliga förklaringar till händelseförloppet än 
den som innefattas i åtalet.”127 

4.2 Bevisfakta som är betydelsefulla i 
förhållande till bevistemat  
[R]ätten […] identifierar de faktiska förhållanden (bevisfakta) som har 
åberopats och som har betydelse med avseende på bevistemat. Med 
bevistema avses då den eller de omständigheter (rättsfakta) som talan 
baseras på; i det här fallet den gärningsbeskrivning som ligger till grund 
för åtalet.128  

4.2.1 Mer om bevistemat 
Enligt HD:s bevisprövningsmetod utgår prövningen från att bevisfakta som 
är betydelsefulla i förhållande till bevistemat ska identifieras. I samband 
härmed uppstår ett antal spörsmål. Vad begreppet bevistema innebär har på 
ett grundläggande plan berörts ovan. Fastställandet av bevistemat har, vilket 
kommer att framgå i det följande, emellertid stor påverkan på resten av 
bevisprövningen. En viktigare fråga, enligt min mening den viktigaste som 
HD:s dom gett upphov till, är vad det innebär att bevisfaktum är betydelsefullt 
i förhållande till bevistemat. Att det inte är självklart hur ett sådant samband 
ska etableras kommer att framgå nedan. 
 
Att närmare bestämma bevistema förefaller vara enklare i teorin än i 
praktiken. Vid bevisvärdering sker, enligt Lindells sätt att se på saken, en 
bedömning om bevistemat är sannolikt. En förutsättning härför är att 
bevistemat är ”exakt fixerat och objektivt konstaterbart”129, eftersom det 
måste framgå vad som bedöms som mer eller mindre sannolikt. Att erhålla ett 
exakt bevistema, vilket förefaller vara en vetenskaplig ambition, är emellertid 
inte alldeles enkelt eftersom juridiken är beroende av vardagsspråket.130 
Kravet på ett precist bevistema anses framgå av 30 kap. 3 § RB som anger att 
rättens dom ska baseras på åklagarens gärningsbeskrivning. Det är därvid av 
vikt att det för den tilltalade framgår vad vederbörande har att försvara sig 
                                                
126 NJA 2015 s. 702 punkt 19, 25–27. 
127 NJA 2015 s. 702 punkt 28–29. 
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emot.131 Frågan är emellertid hur detta krav på precision närmare ska förstås. 
Det räcker enligt Diesen inte att bevistemat är en efterlikning av de 
straffrättsliga rekvisiten eftersom det inte innebär att gärningen 
individualiseras, vilket bland annat kan leda till bedömningsproblem i res 
judicata-frågor. En gärningsbeskrivning får således inte ge utrymme för 
alternativa händelseförlopp; som exempel pekar Diesen på att det i 
misshandelsfall måste beskrivas hur misshandeln har gått till. Vidare är 
tidsaspekten viktig eftersom det i ett större tidsspann är svårare att förebringa 
alibibevisning.132 
 
Således innebär diffusa gärningsbeskrivningar ofta en fördel för åklagaren 
som lättare kan bevisa bevistemat, vilket i förlängningen är ett hot mot 
rättssäkerheten. Rättegången riskerar också att tyngas av ett stort 
bevismaterial som delvis är ovidkommande.133 En annan risk är att den 
kontradiktoriska principen åsidosätts och att rättegången bli mer inkvisitorisk 
eftersom rätten blir tvungen att utreda vad som verkligen förevarit.134 Kravet 
på precision kan emellertid inte anses vara likadant oavsett brottstyp. Som 
exempel anför Diesen att det inte är möjligt att ange en lika exakt 
tidsangivelse i ett mål som rör ett sexuellt övergrepp mot ett barn jämfört med 
i ett mål som handlar om ett bankrån. Vidare kan det vara så, oavsett brottstyp, 
att de praktiska omständigheterna inte medger en exakt fixerad 
gärningsbeskrivning. Exempelvis kan det i ett mordfall ha varit omöjligt att 
utreda hur dödandet gått till, vilket domstolen då får acceptera. Det innebär 
däremot inte att en sådan utredningsbrist inte påverkar bevisprövningen i ett 
senare skede. Viktigt att konstatera är dock att åklagaren inte får uttrycka sig 
medvetet svävande.135  

4.2.2 Vilka bevisfakta har betydelse för 
bevistemat? 

När rätten väl har fastställt ett bevistema ska den granska den föreliggande 
bevisningen och avgöra vilka bevisfakta som har betydelse för bevistemat. 
Nedan avser jag att försöka utröna vad HD menar med att ett bevisfaktum har 
”betydelse”. När väl ett samband mellan bevisfaktum och tema har etablerats 
uppstår också frågan hur starkt det måste vara. 
 
Redan på det här stadiet kan det vara värt att påpeka att det enligt Diesen finns 
bevisfakta som är relevanta vid bevisprövningen, men som inte har direkt 
koppling till bevistemat. Det rör sig huvudsakligen om motbevisning som 
försvararen lägger fram för att kunna driva en tes om att den tilltalade inte har 
begått den av åklagaren påstådda gärningen. Exempel på den typen av 
motbevisning är fakta som antyder att det finns en alternativ gärningsperson 
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132 Diesen 2015, s. 202f. 
133 Schelin 2007, s. 45ff. 
134 Felaktigt dömda, s. 439. 
135 Diesen 2009/10, s. 507f. 
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eller som visar att den tilltalade har alibi.136 Bedömningen av motbevisning 
sker således i ett senare skede av HD:s bevisprövningsmodell. 
 
Det kan därför konstateras att motbevisning inte är relevant i den här delen av 
bevisbedömningen. När det gäller bevisning som talar för bevistemat kan den 
delas upp i olika kategorier. En äldre dikotomi inom bevisrätten har varit att 
särskilja på direkt och indirekt bevisning, men detta saknar enligt Lindell 
betydelse inom modern rättsvetenskap. Ett direkt bevis har en omedelbar 
motsvarighet i det rättsligt relevanta bevistemat, under det att ett indirekt 
bevis, vilket också kan benämnas indicium, endast påverkar sannolikheten 
hos temat. Distinktionen anses numera meningslös eftersom även det direkta 
beviset kan användas för att dra slutsatser angående bevistemat. Viss praktisk 
användning för modellen finns trots allt, eftersom en bevisföring som 
huvudsakligen består av indirekta bevis tillåter fler alternativa hypoteser och 
således kan tolkas på fler sätt.137 
 
En annan i doktrin förekommande uppdelning mellan olika typer av bevis är 
den mellan kausala och icke-kausala bevisfakta. Att ett bevisfaktum är kausalt 
innebär att dess förekomst är beroende av den handling som ska bevisas. Som 
ett exempel härpå anför Ekelöf vittnesutsagor av specifika händelser som, 
givet att de är riktiga, bara existerar om handlingen faktiskt inträffat. Ett icke-
kausalt bevisfaktum har däremot inte orsakats den brottsliga handlingen och 
ett typiskt sådant är gärningspersonens motiv, som kan föreligga oavsett om 
gärningen utförts eller inte.138 Lainpelto har i sin avhandling försökt förklara 
sambandet mellan Ekelöfs terminologi och den mer traditionella. Ett vittne 
som har åskådat vad åklagaren avser att bevisa (bevistemat) utgör i regel både 
kausal och direkt bevisning. Ett fingeravtryck betraktas däremot i regel endast 
som ett indicium, medan Ekelöf klassificerar det som ett kausalt faktum 
eftersom det utgör ett spår av temat; detta mellanting väljer Lainpelto att kalla 
för ett kausalt indicium. Slutligen återfinns de icke-kausala bevisfakta som 
även de faller in under indicium. Vid användning av ovan nämna begrepp bör 
det finnas en medvetenhet om att innebörden kan variera.139 
 
Diesen påpekar emellertid att en uppdelning mellan kausal och icke-kausal 
bevisning inte är oproblematisk eftersom orsaksbestämningar inte låter sig 
göras så enkelt. En hos den tilltalade ”dokumenterad våldsbenägenhet”140 kan 
utgöra en avgörande betydelse till att ett brott begås, samtidigt som det inte 
kan betraktas som ett kausalt bevis.141 Även Lindell är kritisk mot 
användandet av kausalitet som ett relevant kriterium vid bevisvärdering. Det 
kan för det första ifrågasättas om en utsortering av kausala bevisfakta är 
förenlig med 35 kap. 1 § RB, eftersom lagrummet stadgar att domaren ska ta 
i beaktande allt som förekommit i målet. Risken härmed är att icke-kausal 
bevisning får för en för liten betydelse eller inte beaktas alls vid 
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bevisvärderingen, vilket innebär ett alltför stort avsteg från principen om fri 
bevisprövning. Särskilt bekymmersam blir situationen om det är just icke-
kausala bevisfakta som talar till den tilltalades fördel.142  
 
För det andra kan kausalsamband vara olika starka. Styrkan kommer i det här 
sammanhanget an på vilken typ av erfarenhetssats som används. 
Erfarenhetssatser som har sitt ursprung i naturvetenskapen (som exempel 
använder Lindell att om en person injiceras med en dödlig mängd gift 
kommer vederbörande att avlida) utgör nödvändiga samband. Lindell menar 
emellertid att kausalitet enligt Ekelöfs synsätt kan föreligga även i andra fall, 
eftersom bevisvärderingen som moment skulle bli onödig om enbart strikta 
samband avsågs. I gränslandet mellan strikt kausala och icke-kausala 
samband finns de erfarenhetsmässiga sambanden. Ett exempel härpå är en 
erfarenhetssats med innebörden att om ett förlorat föremål återfinns på en 
plats så finns det 70 % sannolikhet att ägaren befunnit sig där tidigare. I det 
här fallet går det inte att avgöra om kausalitet föreligger, vilket torde peka på 
att det inte är ett lämpligt relevanskriterium.143 Lainpelto har kallat denna 
svaga typ av kausalitet för diffus. Det den har gemensamt med den strikta 
kausaliteten är tidsaspekten, vilket innebär att följden alltid inträffar samtidigt 
som eller efter sin orsak.144 
 
Enligt Schelin, som i sin doktorsavhandling behandlar bevisvärdering av 
utsagor i brottmål, föreligger emellertid en korrelation mellan bevisvärde och 
kausalitet och hon uttrycker det på följande sätt: ”Bevisvärdet är med andra 
ord beroende av graden av sannolikhet för att utsagan är ett spår efter något 
som verkligen har inträffat”145. En lögnaktig utsaga saknar till exempel både 
kausalitet och bevisvärde i förhållande till det som ska bevisas. En svårighet 
föreligger emellertid i de fall där ett vittne misstar sig och tolkar handlingen 
fel, eftersom orsakssambandet då alltjämt består samtidigt som bevisvärdet 
sjunker.146 Följen av det ovan sagda är således att om kausalitet utgör ett 
kriterium för betydelsefulla bevisfakta så innebär det indirekt en 
bevisvärdesrelaterad uppdelning av bevisningen. Av det följande framgår 
emellertid att det åtminstone finns ett alternativt sätt att se på saken. 
 
Lainpelto menar att det bör göras en relevansprövning, som inte tar sikte på 
bevisvärde, av olika bevisfakta, för att principen om den fria bevisprövningen 
ska kunna efterlevas. En sådan prövning bör ta sin utgångspunkt i bevistemat 
för att utröna om det har ägt rum eller inte. Enligt Lainpeltos synsätt är det 
faktumets relation till bevistemat som avgör vilken funktion det kommer att 
ha till prövningen, och inte vilket bevisvärde det har. Bevisfaktumet kan 
således beläggas med ett informationsvärde i förhållande till bevistemat. 
Bevisprövningen består således av två steg: Först prövas ett faktums relevans 
och därefter dess tillförlitlighet. Relevansprövningen görs genom ställande av 
två frågor: ”1. Vad skall bevisas? 2. Har omständigheten koppling till det som 
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skall bevisas?”.147 Frågan om ett bevisfaktum är tillförlitligt hör inte till denna 
del av HD:s bevisprövningsmetod utan kommer att beröras senare. 
 
Ett av flera karakteristika för ett relevant faktum är att det påverkar 
bedömningen av om bevistemat är sant i den ena eller andra riktningen; det 
är således ett bevisfaktum. Det spelar i relevansprövningen, vilket antytts 
ovan, ingen roll vilket bevisvärde respektive faktum har. Ett bevisfaktum kan 
i sin tur vara direkt eller indirekt relevant, där den förra kategorin påminner 
om de fakta som Ekelöf benämnde kausala, d.v.s. ett spår av brottet, och den 
senare mer originella bevisfakta; som exempel anför Lainpelto 
barnpornografi av särskild typ som gärningspersonen innehaft i samband med 
anklagelse för ett mer utstuderat övergrepp. Definitionen av ett irrelevant 
faktum är att det saknar betydelse för bevistemat och således inte kan vara 
med i sammanvägningen av bevisfakta i målet. Irrelevanta fakta kan i sin tur 
delas upp i två undergrupper: de som helt saknar betydelse och de som är till 
nytta vid värderingen av bevisfakta. Den senare gruppen kan generellt 
betecknas som hjälpfakta och kommer till användning vid 
tillförlitlighetsprövningen. De blir särskilt viktiga i det stadiet när det gäller 
bedömningen av direkta bevisfakta, som i egenskap av sådana inte per 
automatik får ett högre bevisvärde.148  
 
Enligt Nordh, som intar en mellanposition mellan Lainpelto och övriga 
författare, finns det två omständigheter som är relevanta vid bestämningen av 
ett bevisfaktums betydelse för bevistemat. Den ena är den individuella 
sannolikheten för bevisfaktumet och den andra är i vilken utsträckning 
faktumet ger någon information om temats existens. Kausal bevisning 
uppfyller båda dessa kriterier. För att kunna bestämma vilka bevisfakta som 
har betydelse för bevistema föreslår Nordh ett praktiskt tillvägagångssätt. De 
olika bevisfakta kan sägas ha en bevisstyrka som är ”svagt – starkt – mycket 
starkt”149, och kan användas för att bevisa antingen förekomsten eller 
frånvaron av bevistemat. Härmed fås sex olika kategorier som de olika 
bevisfakta kan sorteras in i, och domstolen får på så sätt klart för sig vilka 
som i störst utsträckning talar för eller emot temat.150 
 
Frågan är om de frågor som uppkommit av de ovan förda resonemangen har 
något svar i HD:s praxis. Därvid är NJA 2010 s. 671 ett intressant fall. Det 
rörde sig om ett sexualbrott där gärningspersonen vid ett stort antal tillfällen 
påstods ha begått övergrepp mot målsäganden. Liksom i tidigare praxis 
konstaterade HD att om målsäganden redogör för händelserna på ett 
trovärdigt sätt kan det vara tillräckligt för en fällande dom, givet att 
redogörelsen överensstämmer med utredningen i övrigt. Utmärkande för 
målet var att de brottsliga handlingarna inte hade preciserats i tid och rum, 
vilket i och för sig inte är ett hinder för att döma till ansvar. På ett generellt 
plan innebär detta emellertid ett problem för den tilltalade som får svårt att 
värja sig mot de anklagelser som är riktade mot vederbörande. Detta innebär 
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i sin tur att högre krav ställs på åklagaren som måste redovisa betydelsen av 
varje enskilt bevis och förklara förhållandet mellan bevistemat och 
gärningsbeskrivningen.151 
 
Efter denna redogörelse går HD vidare till det konkreta fallet och delar upp 
bevisningen i två kategorier. Å ena sidan återfinns bevisning i form av 
vittnesutsagor och målsägandens berättelse som HD gör en skattning av, 
varvid slutsatsen nås att bevisvärdet inte är tillräckligt högt. Å andra sidan 
konstaterar HD att den bevisning som åklagaren i övrigt har presenterat inte 
har något värde över huvud taget, eftersom den saknar anknytning till 
gärningspåståendet. Det handlade härvid om uppgifter om den tilltalades 
person och hur hen hade handlat tiden före händelserna i 
gärningsbeskrivningen, vilket enbart kan tjäna som ”en allmän bakgrund vid 
bevisvärdering”152. Avslutningsvis konstaterar HD att den i målet 
förebringade bevisningen inte är tillräcklig för att kunna döma till ansvar i det 
specifika fallet.153  
 
För att knyta de allmänna synpunkterna ovan till balkongfallet kan det sägas 
att HD anger vilka konkreta omständigheter som anses vara relevanta. 
Bevisning i målet som HD anser vara av stor betydelse är förhör med den 
tilltalade och målsäganden, teknisk- och rättsmedicinsk utredning, vittnesmål 
i nära anslutning till den aktuella gärningen samt ett antal sms som skickats 
mellan den tilltalade och målsäganden tiden före fallet från balkongen. Störst 
intresse väcker den rättsmedicinska utredningen som är detaljrik och således 
möjliggör en rekonstruktion av händelseförloppet. Den viktigaste detaljen i 
utredningen är de blodspår från den tilltalade som återfinns i lägenheten. 
Dessa har tidsmässigt uppstått i nära anslutning till den åtalade gärningen och 
den tilltalades förklaring att de tillkommit i efterhand framstår i ljuset av 
utredningen som orimlig.154 

4.2.3 Sammanfattande kommentarer 
Inledningsvis måste vikten av fastställandet av ett precist bevistema 
poängteras. Detta är inte ett spörsmål som HD berör närmare i sin dom, men 
ovan har det framgått att ett tydligt bevistema är av stor vikt för 
rättssäkerheten i brottmål. Ju vagare ett tema är desto lättare är det att bevisa, 
vilket gör det svårare för den tilltalade att försvara sig mot åklagarens 
påståenden. Av åklagarens justerade gärningsbeskrivning framgick att den 
tilltalade hade försökt misshandla målsäganden på okänt sätt. Frågan som 
härvid uppstår är om detta ska ses som en acceptabel precisering. Det torde i 
alla fall stå klart att det strider mot den rådande uppfattningen i doktrinen. 
 
Den huvudsakliga frågan som har uppstått i samband med HD:s 
bevisprövningsmetod i balkongfallet är vilka bevisfakta som har betydelse för 
bevistemat. Ska rätten inledningsvis sovra i bevismaterialet genom att 
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uppskatta vilket bevisvärde respektive bevisfaktum generellt har? Det är 
enligt min mening inte möjligt att svara på den utifrån ordalydelsen i HD:s 
allmänna uttalanden om bevisning, varför den fortsatta analysen således 
kommer att vara spekulativ. Det förefaller emellertid något ologiskt eftersom 
prövningen av enskilda bevisfakta, vilket innebör att tillförlitligheten testas, 
görs under nästa steg i HD:s bevisprövningsmodell. 
 
Ett annat sätt att tolka bevisfakta med betydelse är utgå från Lainpeltos 
definition av informationsvärde. Detta har även visst stöd av NJA 2010 s. 671 
som redovisades ovan. Det rätten i så fall ska fråga sig är huruvida 
bevisfaktumet ger någon information om förekomsten av bevistemat, oaktat 
hur stor sannolikheten är för bevisfaktumet. Detta torde bättre främja 
åstadkommandet av en materiellt riktig dom eftersom rätten därmed undviker 
att utföra bevisvärderingen i alltför många steg. En bevisstrukturering som tar 
sin utgångspunkt i bevisvärde innebär nämligen en preliminär värdering i 
sorteringsprocessen och en slutlig dito av återstående bevisfakta. Risken torde 
bestå i att den preliminära prövningen inte är lika noggrann som den slutliga.  
 
HD:s bedömning i balkongfallet ger också viss vägledning. Den består 
huvudsakligen av kausal bevisning. Här kan bland annat vittnesbevisningen 
nämnas som huvudsakligen berör sådant som inträffat i nära anslutning till 
själva gärningen. Även den rättsmedicinska utredningen kan hänföras till 
denna kategori. Viktigt att poängtera är emellertid, vilket Lindell tidigare har 
berört, att det inte rör sig om några strikta kausalsamband. Även icke-kausal 
bevisning i form av textmeddelanden anser HD vara av betydelse. Detta talar 
för att kausalitet inte är vad HD avser när ett samband mellan bevisfaktum 
och bevisfaktum ska etableras. Värt att poängtera är emellertid att kausala 
bevisfakta alltid har ett högt informationsvärde enligt Lainpeltos synsätt. 

4.3 Värdering av varje bevisfaktum 
För att inte bevisbedömningen ska bli resultatet av ett mera allmänt 
betraktande av bevisningen i målet är det i regel lämpligt att domstolen 
värderar betydelsen av varje bevisfaktum.155 

4.3.1 Allmänt 
I avsnitt 2.1 berördes grunderna för den fria bevisprövningen, varav det 
framgick att lagstiftaren redan i förarbetena till RB föreskrivit att prövningen 
av bevisningen ska ske atomistiskt och inte holistiskt. Ett annat sätt att 
uttrycka detta är att bevismaterialets olika delar ska prövas var för sig och inte 
som en helhet. I sin dom har emellertid HD skrivit att betydelsen ska värderas, 
vilket väcker frågan om sannolikheten för ett faktum ska kvantifieras. 
 
Enligt Diesen har värderingen av varje bevisfaktum för sig betydelse i två 
avseenden. Det innebär dels att varje bevismedel, dels varje bevistema ska 
bedömas separat innan frågan om skuld avgörs. Skälet härtill är att undvika 
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en övergripande bedömning som tenderar att gynna åklagaren, eftersom 
förundersökningen i regel innehåller mer bevisning än försvaret kan 
förebringa.156 Lainpelto menar att en atomistisk prövning av bevisningen 
innebär att rätten inte landar i de vanliga felkällor som beskrivits inom 
bevisrätten.157 Genom en granskning av olika bevisfaktum var för sig framgår 
det för vilket bevistema som det har betydelse; det finns annars enligt Schelin 
en risk att det av domstolen kan betraktas som ett stöd för hela 
gärningsbeskrivningen. Det har t.ex. förekommit i HD:s praxis att ett vittne 
som ska yttra sig angående mer än ett tema har betraktats som alltigenom 
pålitligt.158 
 
Ett argument för att förse enskilda bevis med värden är att de på så sätt 
objektivt kan sammanvägas. Det som talar mot ett sådant förfarande är att 
beviskravet inte kan uttryckas numeriskt samtidigt som de enskilda fakta 
endast kan ges ett ungefärligt värde. Detta innebär att sammanvägningen 
också blir approximativ. En fördel med att förse varje faktum med ett värde 
är emellertid att en strukturering av materialet blir nödvändig. Rätten får 
därvid en uppfattning om de talar för eller mot bevistemat.159 Granhag och 
Ask har framfört kritik, vilken baseras på psykologisk forskning, mot att varje 
bevisfaktum ges ett visst värde. Grunden härför är att det i det enskilda fallet 
saknas empiri för fastställande av sannolikheten för ett visst påstående. 
Dessutom ifrågasätter de människans förmåga att därefter sammanväga de 
enskilda elementen som var för sig har försetts med en sannolikhetsgrad.160 
 
Det finns emellertid alternativ till att förse enskilda bevisfakta med 
sannolikheter. Vilket delvis påpekats tidigare kan alternativa hypoteser 
användas för att inte bara bedöma om gärningsbeskrivningen utan också om 
de enskilda bevisen håller för domstolens prövning, enligt Diesen. En 
granskning av ett enskilt bevis (härmed avses inte motbevisning vilken 
kommer att beröras senare) kan ske genom användande av olika 
erfarenhetssatser. Diesen anför här ett exempel om ett vittne som är bekant 
med den tilltalade; här finns förmodligen en erfarenhet hos domaren att ett 
sådant vittnes utsaga riskerar att vara osann.161 
  
Frågan är då vad som avgör bevisvärdet för ett visst bevisfaktum. Enligt 
Lainpelto är det en kombination mellan en relevansprövning, d.v.s. i vilken 
mån bevisfaktumet har betydelse för bevistemat vilket har berörts ovan, och 
en tillförlitlighetsprövning av samma faktum.162 För att kunna fastställa 
värdet av ett visst bevisfaktum krävs enligt Nordh att utredningen är så robust 
att den innehåller hjälpfakta. Som exempel på bevisfaktum kan här nämnas 
vittnesutsagor, vars bevisvärde kan variera avsevärt med tanke på hur de har 
uppkommit och det som förevarit sedan den relevanta händelsen. Ju mer 

                                                
156 Diesen 2015/16, s. 674. 
157 Lainpelto 2012, s. 154. 
158 Schelin 2007, s. 233. 
159 Diesen 2015, s. 74. 
160 Granhag & Ask 2008, s. 408. 
161 Diesen 2015, s. 267. 
162 Lainpelto 2012, s. 112. 
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hjälpfakta av den typen som finns att tillgå, desto säkrare blir 
bevisvärderingen. Ett annat exempel är att det är av betydelse för en domare 
att känna till kvaliteten av en brottsplatsundersökning. Insamling av 
hjälpfakta gör det möjligt att bedöma om det finns andra förklaringar till 
förekomsten av ett bevisfaktum. Det är, vilket har berörts ovan, en uppgift för 
rätten att se till att mål utreds ordentligt, vilket också inbegriper t.ex. frågor 
till parterna för att få fram relevanta hjälpfakta.163 
 
Svårigheter uppkommer emellertid om relevanta hjälpfakta inte går att få 
fram. Enligt Nordh innebär detta att bevisvärdet för ett visst bevisfaktum 
sjunker om det handlar om information som under normala omständigheter 
går att anskaffa. Ett hjälpfaktums relevans avgörs i sin tur av allmänna 
erfarenhetssatser som kan uttrycka olika grader av sannolikhet. Exempelvis 
kan det generellt sägas att en vittnesutsaga om en händelse i mörker oftare 
innehåller fler felaktigheter jämfört med om den skett i dagsljus. De 
erfarenhetssatser som en domare bör låta utgöra en grund för sin bedömning 
återfinns i vederbörandes livserfarenhet. Det är emellertid av vikt att 
personliga åsikter i möjligaste mån inte färgar av sig på dessa.164 
 
Som ett exempel från balkongfallet kan målsägandens berättelse nämnas. På 
ett tidigare stadium hade HD konstaterat att den hade betydelse för att svara 
på frågan om bevistemats existens. Det HD därefter gör är att utföra en 
tillförlitlighetsbedömning av densamma, varvid olika slutsatser nås 
beträffande de olika delarna i berättelsen. Det allmänna intrycket synes vara 
att målsäganden lämnat trovärdiga uppgifter samt att hon saknat motiv att tala 
osanning. Hennes psykiska och medicinska tillstånd i kombination med 
samtal med andra gör att de uppgifter angående tiden strax efter fallet bedöms 
som mindre tillförlitliga. Som jag tolkar HD:s dom utgör berättelsen 
emellertid bevisning som behöver verifieras av övrig bevisning i målet för att 
beviskravet ska vara uppfyllt. Vidare tas, som jag förstår det, de mindre 
tillförlitliga delarna inte med i bevissammanvägningen som senare sker.165 

4.3.2 Kedjebevisning 
Bedömningen av enskilda bevisfakta har utgått från att de har varit 
självständiga. Vid bedömning av olika bevisfakta kan det emellertid 
framkomma att de på ett eller annat sätt är beroende av varandra och frågan 
blir då vad en atomistisk bevisprövning närmare ska innebära. Det är sällan 
fallet att ett rättsfaktum endast styrks direkt av ett eller flera bevisfakta. Ofta 
behöver dessa bevisfakta, enligt Ekelöf, i sin tur bevisas av andra dito, vilket 
gör att en kedja av bevis uppstår. För varje led i en sådan bevisning utom det 
sista är ett bevisfaktum samtidigt ett bevistema, medan det slutliga bevistemat 
är ett rättsfaktum. Generellt kan sägas att ju längre beviskedjan är desto lägre 
är sannolikheten för det slutliga bevistemats förekomst. I det konkreta fallet 
betyder det att det är en fördel om kedjan kan göras så kort som möjligt. 
Forskning har också visat att det slutliga bevistemat tenderar att bedömas som 
                                                
163 Nordh 2013, s. 17, 79ff, 86f. 
164 Nordh 2013, s. 66f. 
165 Se NJA 2015 s. 702 punkt 53–54. 
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alltför sannolikt vid förekomsten av kedjebevisning.166 Fitger har å sin sida 
riktat kritik mot användandet av termen kedjebevis, vilken han hellre 
benämner seriebevis. Liknelsen med en kedja är vilseledande eftersom 
kedjan, som talesättet lyder, inte är starkare än sin svagaste länk. Värdet av 
en seriebevisning kan emellertid vara svagare än de olika bevisen var för sig. 
Det är förrädiskt att isolerat bedöma det bevisfaktum som har direkt 
anknytning till bevistemat; osäkerheten på varje stadium av serien måste 
vägas in. Följden härav är att ju längre serie, desto större osäkerhet.167 Nordh 
menar att eftersom det endast är det sista bevisfaktumet i beviskedjan som är 
relevant för rättsfaktumets existens måste hela kedjan värderas i ett 
sammanhang.168 

4.3.3 Sammanfattande kommentarer 
En intressant fråga är vad HD menar med att betydelsen av varje bevisfaktum 
ska värderas. Om detta liksom steget innan innebär en relevansprövning i 
förhållande till bevistemat eller en granskning av tillförlitligheten i respektive 
faktum framgår inte av ordalydelsen i de allmänna uttalandena om bevisning. 
Den senare tolkningen framstår enligt min mening som mest logisk och har 
också stöd i bedömningen i balkongfallet. För att värdera varje bevisfaktum 
krävs som ovan nämnts en tillgång till relevanta hjälpfakta. En förutsättning 
härför är således att de identifieras samtidigt som bevisfaktumet. Frågan är 
emellertid om det är så HD:s metod ska förstås, eftersom HD inledningsvis 
endast hänvisar till identifiering av bevisfakta.  
 
En annan intressant fråga är om varje bevisfakta ska bedömas i termer av 
sanning eller sannolikhet. När HD skriver att varje fakta ska värderas antyds 
enligt min mening den senare tolkningen. Intressant är emellertid 
bedömningen i balkongfallet där HD låter målsägandens berättelse i vissa 
delar ligga till grund för bedömningen, medan andra delar ses som 
otillförlitliga. Det talar för den förra tolkningen, eftersom vissa delar helt 
bortses ifrån. 
 
När rätten granskar olika bevisfakta är det för att kunna fastställa ett korrekt 
bevisvärde för ett bevistema nödvändigt att ha klart för sig vilka bevisfakta 
som ingår i en sammanhängande kedja. Uppställningen av kedjan är ett 
moment som kanske mer naturligt hör samman med sammanvägning av 
bevisning, enligt avsnitt 4.5. Kedjans olika bevisfakta syftar emellertid att 
bevisa ett enskilt bevisfaktum i slutet härav, och den poäng som Nordh ovan 
antytt är att detta slutliga bevisfaktum, vars värde bestäms av kedjans kvalitet, 
ska behandlas atomistiskt i förhållande till andra slutliga bevisfakta, varav 
vissa kanske är självständiga.  

                                                
166 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 21, 203. 
167 Fitger m.fl. 35:1 RB. 
168 Nordh 2013, s. 80. 
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4.4 Bevisning av mindre betydelse 
Sådan bevisning som bedöms vara av mindre betydelse kan till en början 
läggas åt sidan.169 

4.4.1 Allmänt 
Nästa intressanta spörsmål är att utröna vilken form av bevisning som är att 
anse som mindre betydelsefull och som därför, enligt HD:s metod, 
inledningsvis kan bortses ifrån. Detta torde ha stor betydelse för 
bevisprövningens utgång eftersom om ett bevis anses som mindre 
betydelsefullt så kommer det endast att vara föremål för en övergripande 
bedömning i slutet av prövningen. Nedan kommer en genomgång olika 
beviskategorier att ske. Syftet härmed är att utröna om de kan ge någon 
ledning i försöket att definiera det som HD anser vara bevisning av mindre 
viktig bevisning. 

4.4.2 Struktural bevisning 
Motsatsen till kausala bevisfakta är de icke-kausala. Sådana fakta har, enligt 
Ekelöfs synsätt, inget orsakssamband med ett faktiskt händelseförlopp. 
Däremot kan de bilda en struktur kring ett bevistema, vilket gör att det blir 
mer troligt och hamnar i en kontext. Ett problem med den här typen av 
bevisning är att samma fakta kan användas på olika sätt av parterna i 
rättegången för att konstruera olika berättelser. Vidare kommer den 
strukturala bevisningens användbarhet an på vad som ska bevisas. När det 
gäller moment som rör personligt ansvar, t.ex. uppsåt, finns i regel enbart 
struktural bevisning tillgänglig vilket ökar dess betydelse. En konsekvens 
härav är således att det är relativt enkelt att förebringa motbevisning. Hur 
rätten ska förfara vid objektiva gärningsmoment är emellertid en omstridd 
fråga i den juridiska doktrinen. Ekelöf menar att det med tanke på beviskravet 
i brottmål är tvivelaktigt att grunda en fällande dom enbart på struktural 
bevisning, men konstaterar att det ändå förekommit rättsfall där det har skett. 
Kravet har då varit att det ska förekomma ett flertal icke-kausala bevisfakta 
som kan ges ett högt bevisvärde. En logisk följd av detta resonemang är att 
fall där kausala bevisfakta finns och icke-kausala tillförs kan få ett högre 
bevisvärde än vad som skulle ha varit fallet om den strukturala bevisningen 
saknades.170 Även i detta sammanhang har Lindell framfört kritik som går ut 
på att struktural bevisning inte går att särskilja från annan bevisning, eftersom 
alla bevis är strukturella på så sätt att de samverkar med varandra och kan 
delas upp i mindre beståndsdelar. Förekomsten av en struktur utesluter i sig 
inte heller kausalitet i förhållande till bevistemat, enligt Lindell.171 

                                                
169 NJA 2015 s. 702 punkt 22. 
170 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 215ff. 
171 Lindell 2005, s. 409f. 
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4.4.3 Stödbevisning 
Ett alltmer förekommande begrepp inom den svenska bevisrätten är 
stödbevisning. Ekelöf, Edelstam och Heuman menar att det har likheter med 
termen indicium eftersom det utgör ”ett bevisfaktum som endast tillsammans 
med andra bevisfakta kan nå upp till beviskravet”172. En annan tolkning av 
ordet stödbevisning är att det betecknar hjälpfakta, vilket tydliggörs i 
samband med vittnesmål; om information om vittnets observationsförmåga 
tillförs målet innebär det ett stöd till vittnesutsagan. En risk med användning 
av begreppet är emellertid att det antyder att det finns en dikotomi mellan 
stöd- och huvudbevisning. Det är möjligen sant på så sätt att de olika bevisen 
kan ha olika värde men det innebär däremot inte att stödbevisningen saknar 
betydelse för domarens bedömning, som ska avse allt som förevarit i målet.173 
I praktiken har användningen av begreppet stödbevisning blivit än mer 
oenhetligt, vilket Lainpelto har behandlat i sin doktorsavhandling. Ibland är 
innebörden en avsaknad av vittnesmål och teknisk bevisning, medan det i 
andra fall är faktorer såsom den tilltalades tillstånd och efterföljande 
berättelser för vittnen som blir avgörande. Det som det i det här fallet 
egentligen är fråga om är antingen bevisfakta som styrker gärningspåståendet 
eller hjälpfakta som kan användas för att tolka t.ex. en vittnesutsaga. Om 
stödbevisning utgörs av bevisfakta skapar den det som Ekelöf kallar för 
samverkansfall174. Om den består av hjälpfakta så blir den till av en 
tillförlitlighetsbedömning av ett bevisfaktum, exempelvis en vittnesutsaga. 
En risk med detta otydliga begrepp är att oberoende bevisning tolkas som 
stödbevisning av den senare typen, vilket leder till att bevisvärderingen blir 
felaktig. Den motsatta företeelsen, att hjälpfakta av domstolen antas vara 
bevisfakta, är också en fara.175 

4.4.4 Negativ bevisning 
Ett annat spörsmål som är intressant i förhållande till mindre viktig bevisning 
är hur negativ bevisning ska behandlas. På området finns både praxis och 
doktrin, som antyder att det är relevant att diskutera negativ bevisning i 
samband med balkongfallet. Ett ”bevis som eliminerar ett alternativ till det 
rättsfaktum som skall bevisas”176 kallar Ekelöf för eliminationsbevis. Dessa 
förekommer i fall där det finns flera alternativa förklaringar till ett bevistema, 
men där ett bevisfaktum gör att en eller flera av förklaringarna kan 
uteslutas.177 Enligt min tolkning kan negativ bevisning likställas med 
eliminationsbevisning, och anledningen till att den tas upp i detta 
sammanhang är att HD har uttryckt skepsis mot användande av negativ 
bevisning, åtminstone vad gäller vittnesmål.178 
 

                                                
172 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 25. 
173 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 25f. 
174 För en beskrivning av samverkansfallet, se avsnitt 4.5. 
175 Lainpelto 2012, s. 214ff. 
176 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 208. 
177 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 208. 
178 Se NJA 2015 s. 702 punkt 33. 



 
44 

Ett fall från HD som berör frågan om negativ bevisning är NJA 1991 s. 56 
som handlade om ett åtal för misshandel och vållande till annans död på ön 
Gymmerholmen i Stockholms skärgård. Åklagarens utredning i målet gav vid 
handen att ingen annan person än målsäganden och den tilltalade befann sig 
på ön vid det aktuella tillfället. HD kommenterar detta påstående med att det 
inte annat än undantagsvis är möjligt ”[a]tt grunda en fällande dom enbart på 
den negativa omständigheten att utredningen inte synes ge utrymme för någon 
alternativ gärningsman”179. Tvärtom krävs det för att döma till ansvar positiva 
fakta, vilka kan utgöras av annan stödbevisning som förklarar 
händelseförloppet och binder den tilltalade vid gärningen. Vidare beskriver 
HD den av åklagaren framlagda gärningsbeskrivningen som 
”sammanhängande och logisk”180 och att den förefaller vara en rimlig 
förklaring till hur händelseförloppet har utvecklat sig. Dock innehåller den 
flera uppradade hypoteser som inte kan knytas till den tekniska utredningen, 
varför några säkra slutsatser om vad som förevarit inte kan dras.181 
 
Det i det förra stycket refererade fallet gavs prövningstillstånd i HD för att 
beviskravet i brottmål skulle kunna preciseras. Lindell menar emellertid att 
det i sammanhanget inte är möjligt är hålla isär frågan om beviskrav från 
bevisvärderingen och att domen därför kan tolkas som ett prejudikat även på 
det senare området. HD har i domen uppställt ett alltför högt beviskrav 
eftersom det inte enbart krävs att den tilltalade kan hänföras till gärningen 
utan att även händelseförloppet måste ha stöd i bevisningen. Emellertid är det 
i detta fall mycket svårt att uppställa några rimliga alternativa hypoteser 
angående gärningsmannaskapet.182 Det HD efterfrågade var enligt Victor en 
förekomst av bevisning, t.ex. teknisk sådan alternativt vittnesmål, som kunde 
binda den tilltalade vid gärningen. Sådan bevisning betecknas normalt sett 
som positiv men kan också samtidigt ha negativ verkan om den utesluter 
alternativa gärningspersoner. Victor menar att uppdelningen mellan positiv 
och negativ bevisning i sig inte fyller någon funktion; det som är relevant är 
vilka alternativa hypoteser det föreliggande bevismaterialet möjliggör.183 

4.4.5 HD:s bedömning 
Så hur resonerade HD i balkongfallet? För att kunna tolka HD:s ovan 
redogjorda allmängiltiga uttalanden om bevisprövning kan viss ledning 
hämtas från bedömningen i det här konkreta fallet. I målet förelåg en mängd 
bevisning av olika slag. Den tilltalades och målsägandens utsagor samt den 
tekniska och rättsmedicinska bevisningen fäste rätten stort avseende vid. Vad 
gäller vittnesbevisning delade HD upp denna i två kategorier. Den viktigaste 
vittnesbevisningen utgjordes av berättelser som handlade om händelser i 
direkt anslutning till gärningen. Vid sidan härom finns omfattande bevisning 
som HD fäster mindre eller inget avseende vid, som t.ex. vittnesutsagor 
rörande den tilltalades och målsägandens äktenskap, relationer till släktingar 

                                                
179 NJA 1991 s. 56 
180 NJA 1991 s. 56. 
181 NJA 1991 s. 56. 
182 Lindell 1992, s. 302ff. 
183 Victor 2015, s. 76f. 
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och personliga egenskaper. Till denna kategori hör också negativ 
vittnesbevisning som beskriver vad som inte har skett. På ett tidigt stadium 
konstaterar HD också att vad den tilltalade sagt i samband med uppvaknandet 
efter fallet eftersom den informationen bedöms som ”i stor utsträckning rena 
inbillningar”.184 De ovan nämnda exemplen kan enligt min mening tolkas 
som att HD väljer att bortse från både bevisfakta som ger lite information om 
temat samt bevisfakta med lägre bevisvärde. Såsom det är allmänt formulerat 
i domen går det inte att dra några säkra slutsatser: ”En avsevärd del av 
vittnesförhören har rört sådant som har liten eller, i vissa fall, knappast någon 
betydelse alls för bedömningen.”185  
 
Diesen har riktat kritik mot HD:s uttalande om bortsortering av mindre viktig 
bevisning. Visserligen är tanken att dessa ska beaktas i ett senare skede, se 
mer härom i avsnitt 4.7, men det finns ändå en risk att bevisvärderingen blir 
felaktig. Om hjälpfakta för ett rättsfaktum eller ett bevisfaktum inte tas med i 
bedömningen är det inte möjligt att värdera de två senare korrekt. Etter värre 
blir det om försvarets motbevisning, härmed avses först och främst den 
ordinära motbevisningen vilken utgörs av hjälpfakta, bortses ifrån eftersom 
åklagarens gärningspåstående då kommer att få alltför stor tyngd.186 Lainpelto 
menar att en del av bevismaterialet inte bör sorteras bort från övrig bevisning 
med hänsyn till bevisvärde. Det har ovan nämnts att ett sådant förfarande 
riskerar att strida mot den fria bevisprövningens princip. Det finns även en 
risk att det uppstår förutbestämda bevistyper, som kan bibringa domaren den 
felaktiga uppfattningen att ett bevisfaktums beskaffenhet ger det ett visst 
värde. Om beviset bortsorteras riskerar det att inte bli föremål för den 
prövning som är nödvändig.187 

4.4.6 Sammanfattande kommentarer 
Syftet med genomgången av de ovan nämnda beviskategorierna, vilka är de 
som huvudsakligen förekommer i praxis och doktrin, är att se om de kan ge 
någon ledning om vad som kan betraktas som mindre viktig bevisning enligt 
HD:s dom. Vad gäller struktural bevisning går det inte att lämna ett generellt 
svar. Generellt kan sägas att den har lägre bevisvärde än kausal bevisning, 
men konsekvenserna av en bortsortering härav skulle naturligtvis bli orimliga. 
Samtidigt går det enkelt att föreställa sig typer av icke-kausala bevisfakta 
som, oaktat att de utan vidare kan hållas för sanna, ger väldigt lite information 
om bevistemats existens.  Som Lainpelto påpekat är det allmänt problematiskt 
att resonera i termer av stödbevisning, eftersom innebörden härav kan vara 
både bevisfakta och hjälpfakta. Av den anledningen torde begreppet som 
sådant knappast vara användbart för att kunna sortera bort mindre viktig 
bevisning. Ett viktigt spörsmål uppkommer dock i samband med hjälpfakta. 
Frågan är först och främst om begreppet träffas av HD:s formulering eftersom 
det är oklart om termen hjälpakta utgör bevisning. Sådan information torde 
emellertid kunna vara mycket utförlig och som exempel kan det tänkas att ett 
                                                
184 NJA 2015 s. 702 punkt 30–33. 
185 NJA 2015 s. 702 punkt 31. 
186 Diesen 2015/16, s. 674f. 
187 Lainpelto 2012, s. 147. 
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motiv, som är ett icke-kausalt bevisfaktum, kan förses med en princip hur 
omfattande bakgrund som helst. Gränsdragningen mellan vad som är relevant 
och inte i det sammanhanget torde vara svår. 
 
Enligt min mening är tolkningen av NJA 2015 s. 702 i ljuset av NJA 1991 s. 
56 intressant. Om vi i likhet med Lindell förutsätter att frågan om 
bevisvärdering inte går att särskilja från den om beviskrav måste det innebära 
att den typ av bevisning som presenterades i det senare fallet inte var 
tillräcklig för att beviskravet skulle vara uppnått. Av föreliggande 
tolkningsmaterial är det inte möjligt att dra några säkra slutsatser, men en 
fråga som väcks är om negativ bevisning i allmänhet skulle kunna kvalificera 
som bevisning av mindre betydelse enligt 2015 års fall. Enligt mitt tycke vore 
detta en plausibel tolkning eftersom prövningen av det negativa beviskravet 
görs när den bortsorterade bevisningen återförs i den slutliga 
sammanvägningen. Det är således då som alternativa hypoteser ska uteslutas. 
 
Vad gäller mindre viktig bevisning krävs en kommentar angående rättens 
möjlighet att avvisa bevisning tidigare under processen, vilket är en fakultativ 
bestämmelse. Om så inte har skett torde domstolen kunna ta ledning av 35 
kap. 7 § RB för att avgöra vad som kan bortsorteras under bevisprövningen. 
Det rör omständigheter som saknar relevans i målet samt bevisning som inte 
behövs eller är utan verkan. Bevisning som saknar relevans tycks ta sikte på 
det som Lainpelto benämner informationsvärde, medan bevisning utan 
verkan har att göra med bevisvärde. För avvisa bevisning i det senare fallet 
torde kravet vara högre. Även frågan om kedjebevisning blir i sammanhanget 
intressant, vilket hänger ihop med principen om bästa bevisning som 
redogjorts för tidigare i arbetet. Det saknas naturligtvis skäl att 
överhuvudtaget göra en beviskedja än vad som är behövligt, varför rätten vid 
behov under bevisprövningens gång torde kunna korta ned densamma. 
 
Ett argument som talar för att HD:s metod åtminstone delvis är värdestyrd, 
vilket delvis går stick i stäv med slutsatserna i avsnitt 4.2, är det uttalande som 
görs angående utsagor som återfinns i förundersökningsmaterialet.188 I 
samband därmed säger HD att det under förundersökningen inte finns samma 
rättssäkerhetsgarantier som under huvudförhandlingen. En domare som 
bedömer sådant material måste således beakta att det kan vara missvisande. 
Det HD här bibringar läsaren är en allmän erfarenhetssats, vars 
prejudicerande verkan torde kunna ifrågasättas, dels med hänvisning till 
principen om fri bevisvärdering, dels med bristande tillämplighet i det 
enskilda fallet. Ett annat exempel som väcker frågan om HD resonerar i 
termer av bevisvärde vid sortering av bevisning är att rätten i princip bortser 
från målsägandens berättelse som vederbörande lämnat direkt efter 
uppvaknandet. Denna kommer således inte ha något betydelse för den 
fortsatta bedömningen. 

                                                
188 Se NJA 2015 s. 702 punkt 25. 
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4.5 Sammanvägning av bevisning 
Om det visar sig att det sammanvägda värdet av den bevisning som har 
åberopats till stöd för bevistemat (gärningsbeskrivningen) inte är så högt, 
att det räcker för att detta ska vara styrkt, saknar bevisning som har 
åberopats mot temat betydelse. Den tilltalade ska då frikännas redan på 
grund av att bevisningen mot henne eller honom är otillräcklig.189 

 
När den mindre viktiga bevisningen har rensats bort ur bevismaterialet ska 
sedan bevisning som talar för att den åtalade gärningen har begåtts 
sammanvägas. Denna del av bevisprövningen innebär att åklagarens 
bevisning som talar för den tilltalades skuld ska granskas, varvid 
motbevisning inte ska beaktas. Motivet bakom en sådan ordning är enligt 
Diesen att undvika att en fällande dom grundas på alltför bristfällig bevisning. 
Det handlar nämligen för domstolen om att inte lättvindigt hemfalla åt ett 
antagande om att den tilltalades tystnad är ett tecken på vederbörandes skuld. 
Det ovan redogjorda tillvägagångssättet innebär att bevisningen prövas i 
förhållande till ett positivt beviskrav.190 Innebörden av det positiva 
beviskravet är att det inte sker något sökande efter alternativa hypoteser. Ett 
sätt att uttrycka det är att gärningspåståendet ’kan hållas för visst’191, vilket 
innebär att domstolen ska kunna anse det som ett uttryck för sanning. Frågan 
som emellertid uppstår i sammanhanget är hur metoden för prövning av det 
positiva beviskravet bör se ut, vilket det inte finns något enkelt svar på. Enligt 
Diesen innebär det åtminstone, vilket även HD fastslagit ovan i sin metod, att 
olika bevistemata måste prövas individuellt. Bevisvärdet fås fram genom en 
bedömning av hur rationellt bevistemat är givet de bevisfakta och den 
ordinära motbevisning, som utgörs av hjälpfakta, som finns i målet. Av 
särskild vikt är den senare kategorin, vars påverkan på åklagarens 
gärningspåstående måste uppmärksammas. Enligt Diesen utgör prövningen 
av det positiva beviskravet ett gott komplement till hypotesmetoden, som 
tenderar att fokusera på de tvivel som försvaret för fram, eftersom 
bedömningen av åklagarens bevisning hamnar i fokus.192 
 
Enligt Nordh hänger skälen till en motsvarande ordning ihop med parternas 
ställning och bevisbördans placering i brottmålsprocessen. I det 
sammanhanget är det endast åklagaren som presenterar rättsfakta som i sin 
tur utgör bevistema. En logisk följd härav är att den information som den 
tilltalade delar med sig av endast kan utgöra bevisfakta (eller hjälpfakta). 
Detta medför att det saknas skäl för rätten att inleda sin bevisprövning genom 
att granska motbevisning. När den tilltalade förnekar gärningen framkommer 
sällan uppgifter i vederbörandes utsaga som styrker gärningspåståendet. 
Motivet till denna ordning är att domstolens fokus vid bevisprövningen ska 
vara de bevisfakta som talar för att gärningen har ägt rum. Risken finns annars 
att fokusen förskjuts till att vara i vilken utsträckning åklagaren lyckas 
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motbevisa den tilltalades berättelse. Särskilt problematiskt blir detta om 
bevisningen huvudsakligen är icke-kausal.193 
 
Så hur ska då en sammanvägning av flera bevisfakta gå till? Innebörden av 
kedjebevisning har gåtts igenom tidigare och ska inte beröras här. Anta dock 
att det föreligger två separata bevisfakta som båda talar för förekomsten av 
det slutliga bevistemat, det vill säga rättsfaktumet. Sammanvägningen är här 
enligt Fitger inte av additiv karaktär utan en bedömning av sannolikheten. Det 
som domaren bör vara uppmärksam på är om de två bevisen, även om de är 
oberoende, kan ha samma felkälla, varvid de knappast ökar troligheten för 
temat. Det har emellertid förekommit att domare för varje enskilt bevisfaktum 
har listat olika rimliga tvivel, vilket inte är rekommendabelt enligt Fitger.194 
HD:s formulering ovan för tankarna till det som Ekelöf benämner 
samverkansfallet, vilket är för handen när olika bevisfakta individuellt utgör 
ett stöd för bevistemat. Det kan till exempel röra sig om två oberoende vittnen 
som har åskådat en misshandel. En konsekvens av samverkande bevisning är 
att bevisvärdet blir högre än om de olika bevisfakta hade bedömts var för 
sig.195 För att domstolen ska kunna dra nytta av samverkande bevisning måste 
den beakta att det vad gäller förhållandet mellan de olika bevisen finns ett 
oberoendekrav.196 Detta innebär inte att de olika bevisfakta ger stöd åt 
varandra utan snarare att de stärker bevistemat. Denna situation bör, som 
påpekats tidigare, skiljas från när hjälpfakta förser bevisfakta med 
tillförlitlighet.197 
 
Vad domstolen bör beakta förutom den samverkan som sker mellan olika 
bevisfakta är enligt Nordh förekomsten av kausala bevisfakta. Om den 
bevisning som talar för åklagarens påstående huvudsakligen är kausal bör 
detta innebära att sannolikheten för bevistemat ökar. Om det visar sig att det 
inte finns (till synes) kausala bevisfakta som strider mot varandra får detta en 
motsvarande effekt. Vad gäller struktural bevisning, som enligt vad som 
beskrivits ovan bildar en struktur kring bevistemat, kan den bedömas både 
kvalitativt och kvantitativt. För att kontrollera kvaliteten bör en kontroll ske 
hur nära angränsande dessa bevisfakta är till temat. Vad gäller kvantiteten kan 
sägas att ju fler fakta som passar in i ett enskilt mönster, desto högre blir 
bevisvärdet.198  
 
Vid bevisprövningen är det enligt Lainpelto av vikt att de omständigheter som 
domstolen identifierar ges en korrekt funktion. En vanlig sammanblandning 
som sker är den mellan bevis- och hjälpfakta. Om ett bevisfaktum misstas för 
ett hjälpfaktum innebär det att värderingen av bevisfaktumet blir felaktigt. 
Skälet härtill är att det då inte betraktas som ett oberoende faktum som ger 
stöd åt bevistemat, vilket även innebär att en samverkanseffekt med övrig 
bevisning uteblir. Dessutom innebär klassificeringen som hjälpfaktum att det 

                                                
193 Nordh 2013, s. 76f. 
194 Fitger m.fl. 35:1 RB. 
195 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 203f. 
196 Jfr Stening 1975, s. 79ff. 
197 Lainpelto 2012, s. 200f. 
198 Nordh 2013, s. 98f. 
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bevisfaktum som hjälpfaktumet (felaktigt) relaterar till får ett för högt eller 
för lågt värde. Motsatsen, det vill säga att ett hjälpfaktum misstas för ett 
bevisfaktum, kan naturligtvis också inträffa. Det medför att ett faktum som 
egentligen inte säger något om bevistemats förekomst ändå får ett värde i det 
avseendet.199  
 
Ett mål som rör bevisbedömning är NJA 1999 s. 480. Det är enigt min mening 
intressant eftersom det tycks som att bristerna i åtalet bestod av en 
sammanblandning av hjälpfakta och bevisfakta. Där stod den tilltalade  åtalad 
för olaga innehav av pistoler. Det domstolen hade att ta ställning till var om 
den tilltalade olovligen hade innehaft pistolerna; vederbörande hävdade att 
hen saknade kännedom om vapnen över huvud taget. Platsen för upptäckten 
av pistolerna var på en fest i en av en MC-klubb iordningsställd 
bevakningskoja, där den tilltalade skulle hålla uppsikt.  HD konstaterade att 
åklagaren inte presenterat någon bevisning till stöd för att den tilltalade kände 
till att det fanns vapen i tillhållet. Däremot förekom rikligt med hjälpfakta, 
såsom klubbens förhållande till Hells Angels och förekomsten av 
vapenrelaterat våld mellan denna och andra klubbar, som var ägnade att höja 
bevisvärdet. Detta var omständigheter som enligt HD inte var irrelevanta vid 
bevisbedömningen, men som sammanvägda inte kunde leda till en fällande 
dom i det här fallet.200 
 
Så hur går då HD till väga i balkongfallet? När sammanvägningen av 
bevisningen tar sin början utgår domstolen från den målsägandens berättelse 
som handlar om att den tilltalade, hennes sambo, bar ut henne på balkongen 
och därifrån släppte ned henne mot marken. HD konstaterar att denna 
berättelse vinner stöd av övrig bevisning i målet. Särskilt den bevisning som 
betecknas som spår av gärningen är av betydelse; här kan bl.a. nämnas 
tekniska fynd i lägenheten samt på den tilltalades kropp. De vittnesmål som 
handlade om att det förekommit våldsamheter i lägenheten och på balkongen 
strax före fallet från balkongen stärker också målsägandens berättelse, som 
enligt min mening nu har mynnat ut i ett hypotetiskt händelseförlopp. Som 
kontrast tar HD sedan upp den tilltalades berättelse, som utgör en alternativ 
hypotes enligt min tolkning; denna går som nämnts huvudsakligen ut på att 
målsäganden försökt ta sitt eget liv. Denna hypotes värderas sedan, på det här 
stadiet, enbart gentemot den bevisning som åberopats till stöd för 
gärningsbeskrivningen, varvid HD kommer fram till att den alternativa 
hypotesen är orimlig. Således kommer domstolen fram till att den bevisning 
som åberopats till stöd för åtalet i sig räcker för att beviskravet ska vara 
uppfyllt. Det finns emellertid också sådan bevisning som HD menar saknar 
självständig relevans; det rör sig här om förekomsten av snö på 
balkongräcket.201 Vad HD avser med självständig relevans i detta avseendet 
får betraktas som något oklart, men enligt min tolkning föreligger det ett svagt 
eller obefintligt kausalsamband mellan bevisfaktum (avsaknad av snö) och 
bevistemat. Som HD konstaterar kan snön ha försvunnit av ett flertal olika 
anledningar som inte har med den aktuella gärningen att göra. 
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201 NJA 2015 s. 702 punkt 58, 61–63. 
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Att domstolen först enbart går igenom den bevisning som utgör ett stöd för 
bevistemat synes vara väl i linje med principen in dubio pro reo. Om all sådan 
bevisning inte kan leda till en fällande dom förefaller det onödigt att förlänga 
processen ytterligare. För att detta ska vara meningsfullt och i förlängningen 
kunna leda till materiellt riktiga domar krävs emellertid att domstolen har 
tillgång till, och således tidigare inte har rensat bort, tillhörande hjälpfakta. 
Följden härav blir antingen att bevisvärdet blir för högt, varpå processen 
eventuellt förlängs i onödan, eller att den tilltalade frias på oriktiga grunder. 
Den arbetsbesparing som HD:s modell syftar till att åstadkomma blir 
dessutom tillintetgjord om dessa hjälpfakta tas in först i den övergripande 
bedömningen. 
 
HD:s sammanvägning av bevisningen i balkongfallet reser ett par frågor. I 
centrum av prövningen återfinns målsägandens berättelse och den bevisning 
som stödjer denna. Redan på det här stadiet ställs den tilltalades mot 
målsägandens, vilket i praktiken är en hypotesprövning. Detta förefaller 
märkligt eftersom HD i sina allmänna uttalanden synes avse ett positivt 
beviskrav. Att konstruera alternativa hypoteser utan att ha tillgång till 
motbevisning förefaller enligt min mening ganska meningslöst. Det torde 
vidare kunna ifrågasättas hur atomistisk bevisprövningen blir om berättelsen 
som en helhet ska vägas mot andra hypoteser. Det är emellertid inte självklart 
att domen ska tolkas på detta sätt. En uppenbar risk med HD:s ordval är dock 
att den som läser domen får intrycket av att det är hållfastheten i hela 
berättelsen som ska granskas och inte enskilda bevistemata. 

4.6 Motsatsbevisning och ordinär 
motbevisning 
Om däremot bevisningen är så stark, att den i sig är tillräcklig för att 
beviskravet ska vara uppfyllt, måste den tilltalades berättelse och 
bevisning som stöder denna granskas. Motbevisas det som läggs den 
tilltalade till last ska åtalet ogillas. Frikännande blir också följden om den 
tilltalades berättelse och annan bevisning som har åberopats mot 
bevistemat tar sådan kraft från de bevisfakta som talar för detta, att 
beviskravet inte är uppnått.202 

 
I det förra steget av HD:s bevisprövningsmetod handlade det om att separat 
granska den bevisning som talar för bevistemats existens. Som nämnts är 
skälet härtill att hållfastheten i den bevisningen prövas särskilt noggrant. Om 
det visar sig att den bevisningen når upp till beviskravet måste 
bevisprövningen emellertid fortsätta till nästa steg. Detta steg, som består av 
genomgång av motsatsbevisning och ordinär motbevisning, tar enligt HD sin 
utgångspunkt i den tilltalades berättelse.  
 
Enligt Ekelöf kan huvudgruppen motbevis i sin tur delas upp i två 
undergrupper: motsatsbevis och ordinär motbevisning. Ett motsatsbevis är ett 
bevisfaktum som är oförenligt med och motsäger det ursprungliga beviset. Ett 
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sådant är ett t.ex. ett alibi. Den andra undergruppen, ordinär motbevisning, 
utgörs däremot av hjälpfakta som är ägnade att bryta udden av de bevisfakta 
som åklagaren har lagt fram. Om bevisningen utgörs av ett vittnesmål är det 
i detta avseende möjligt att påstå att vittnet inte hade sin uppmärksamhet 
riktad mot handlingen.203 
 
Första delen av det ovan citerade stycket från HD:s dom, vilket rör 
motbevisning, uppvisar likheter med det som Ekelöf benämner 
motverkansfallet. Det som ska förstås härmed är förekomsten av ett annat 
bevistema, som t.ex. kan bevisas med den tilltalades berättelse, som med 
nödvändighet innebär att åklagarens bevistema inte kan vara sant. Försvaret 
har med andra ord förebringat motsatsbevisning. Sådan bevisning behöver 
inte ha något gemensamt med åklagarens bevistema; det räcker i princip att 
det senare omöjliggör det förra. Det innebär däremot inte att man kan bortse 
från någon bevisning utan värdet för de olika påståendena måste fastställas 
var för sig. Generellt kan det sägas att motsatsbevisning, enligt Ekelöfs 
synsätt, mildrar effekten av åklagarens bevisning; frågan i varje fall är 
emellertid hur mycket. Enligt Ekelöf torde det inte vara möjligt att bortse från 
motsatsbevisning även om den har väsentligt lägre värde än åklagarens 
bevisning.204 Stening har påpekat att det i en situation där olika bevisfakta 
talar emot varandra inte innebär att värdet av de enskilda fakta påverkas. I 
stället bör sammanvägningen av bevisningen leda fram till ett nytt 
bevisvärde.205 Kolflaath är emellertid av en annan mening och anför som ett 
exempel att en part har förebragt vittnesbevisning som självständigt betraktad 
genererar ett högt bevisvärde. I ett sådant fall framstår det som tämligen 
märkligt att det värdet står sig om övrig bevisning får utsagan att framstå som 
fullständigt orimlig.206 
 
En fråga i sammanhanget är hur väsentlig skillnaden mellan motsatsbevisning 
och ordinär motbevisning är. Nordh menar att det faktum att ett bevisfaktum 
inte utesluter bevistemat inte medför att det saknar relevans vid 
bevisprövningen. Skälet härtill är praktiskt motiverat, eftersom 
motsatsbevisning i renodlad form inte alltid förekommer. Om den ordinära 
motbevisningen bortses ifrån innebär det att bevistemat får ett för högt värde. 
Beviskravet i brottmål ska inte heller tolkas som att det krävs en avsaknad av 
motsatsbevisning för att kunna meddela en fällande dom. Fördelen med att 
granska bevisningen till stöd för åtalet och motbevisning i två olika steg, 
vilket HD ger uttryck för i sin modell, är enligt Nordh att rätten åskådliggör 
vilken inverkan motbevisningen har på huvudbevisningen. Härvid bör särskilt 
beaktas vilka rimliga tvivel motbevisningen kan ge upphov till.207 
 
Som nämnts ovan kom HD i balkongfallet fram till att beviskravet var 
uppfyllt om enbart den bevisning som åberopats till stöd för åtalet beaktades. 
För att se om den bevisningen står sig övergår HD sedan till att granska den 
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tilltalades berättelse och den motbevisning som är förenad härmed. Han har 
anfört att sambon under en tid varit svartsjuk och att hon under grälet i 
lägenheten den aktuella kvällen slagit honom i ansiktet. Efter att han lämnat 
lägenheten och sedermera återvänt frågande han henne om de borde skiljas, 
varpå hon blev bestört och lämnade rummet. När han insåg att hon befann sig 
på balkongen försökte han dra åt sig hennes uppmärksamhet samtidigt som 
han begav sig dit. Innan han hann fram hade hon emellertid lagt sig på 
balkongräcket varpå hon föll ned mot marken. Vad beträffar de blodspår från 
målsäganden som beträffats i lägenheten och på den tilltalades klädsel 
förklarar han det med att de uppstått när han försökt hjälpa henne efter fallet 
samt att hon eventuellt blött näsblod tidigare i lägenheten. HD uttalade i 
anslutning härtill att den tilltalades ”förklaring till händelsen [inte] förringar 
[...] värdet av den bevisning som talar för åtalet”208. Vidare hänvisade HD till 
polisens brottsplatsundersökning som gav vid handen att den berättelse som 
den tilltalade presenterat i princip kunde hållas för otrolig. En annan viktig 
faktor är att målsägandens fall ned från balkongen på det sätt som den 
tilltalade har uppgett inte är förenligt med det avstånd från byggnaden som 
hon sedermera återfanns på på marken. Detta föranleder HD att dra slutsatsen 
att bevisningen till stöd för åtalet står sig samtidigt som den inte ger utrymme 
för den tilltalades berättelse. Kort konstateras också att bevismaterialet inte 
heller möjliggör för ytterligare händelseförlopp som parterna inte har tagit 
upp.209 
 
HD:s uttalande vad gäller bevisningens styrka är enligt Diesen intressant, 
eftersom som det tyder på en missuppfattning om beviskravet i brottmål, som 
avser ett krav på hur säker rätten måste vara för att ådöma ansvar och inte 
styrkan i bevisningen. Säkerheten i slutsatsen uppstår när alternativa 
hypoteser kan uteslutas.210 Enligt min mening tyder detta på en skillnad 
mellan HD:s teori och praktik, eftersom rätten i den konkreta bedömningen 
söker utesluta alternativa hypoteser. 

4.7 Övergripande bedömning 
Innan bevisbedömningen avslutas ska en övergripande och slutlig 
sammanvägning av bevisningen göras, och då kan det finnas anledning att 
också beakta sådan bevisning som tidigare har lagts åt sidan.211 

 
Diesen menar att HD i slutet av bevisprövningen i det konkreta fallet utesluter 
alternativa hypoteser, varför den presenterade modellen också bör innebära 
detta. Ett annat skäl härtill är att hypotesprövningen har en koppling till 
beviskravet, vilket HD upprepar ett antal gånger i sin dom. Detta innebär att 
den bevisning som förebragts i målet enbart har en rimlig förklaring, efter att 
olika alternativ har uteslutits. Det ankommer härvid inte enbart på försvaret 
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utan också på domstolen att formulera rimliga tvivel. Hur hypotesprövningen 
bör gå till är emellertid inte något HD uttalar sig explicit om.212 
 
När den slutliga sammanvägningen av bevisning görs har enligt Nordh 
bevisningens robusthet betydelse. Det kan i sammanhanget erinras om att 
domstolen enligt 35 kap. 1 RB har att beakta allt material som förevarit i 
målet. Därutöver bör emellertid rätten generellt inte undersöka om mer 
kunskap finns tillgänglig, även om det finns undantag. Detta hänger samman 
med att parterna sörjer för att förse domstolen med bevisning. Det kan 
emellertid ibland vara påkallat att domstolen uppmärksammar åklagaren 
(eller försvaret) på den bristande robustheten.213  
 
Liksom HD förordar även Nordh en utsortering av mindre viktig bevisning. 
Detta innebär dock inte att den inte är föremål för bedömning; däremot undgår 
den i regel den individuella prövning som den viktigare bevisningen utsätts 
för. I hur stor utsträckning domstolen måste beakta denna utsorterade 
bevisning kommer an på hur nära beviskravet bedömningen ligger. Av denna 
anledning bör rätten på förhand ha klarlagt vilket beviskrav det är som 
gäller.214 I balkongfallet framgår det inte helt klart av HD:s bedömning i 
sakfrågan hur den slutliga bedömningen ska gå till. Efter granskningen av den 
tilltalades berättelse tas den övriga bevisningen upp under en punkt, vari det 
konstateras att målsägandens utsaga står sig i förhållande till denna.215 Frågan 
om HD över huvud taget fäster något avseende vid den bortsorterade 
bevisningen är således obesvarad. Ett tänkbart scenario, som förhoppningsvis 
utgör det som faktiskt skedde, är att den bevisningen inte kunde ge upphov 
till några alternativa hypoteser. Ett annat, mindre smickrande, är att den 
lämnades därhän. 
 
Enligt Heuman får domstolen vid bevisbedömningen inte bortse från 
bevisfakta med lägre bevisvärde. Situationen kan nämligen vara sådan att det 
finns ett mindre antal bevisfakta som med relativt stor sannolikhet talar för 
att den tilltalade är skyldig samtidigt som det också finns ett stort antal mindre 
sannolika fakta som talar för motsatsen. I så fall skulle slutsatsen kunna bli 
att den tilltalade ska gå fri. Denna princip om att inte bortse från några 
bevisfakta kan dock i praktiken inte alltid upprätthållas. Risken i mycket stora 
och komplexa mål är att antalet bevisfakta blir så stort att det genererar alltför 
många olika slutsatsalternativ. Konsekvensen kan bli att en bortsortering av 
mindre viktiga fakta blir säkrare än om allt räknats in. I praktiken innebär 
detta att en part kan få en bevisbörda för de bevisfakta som rätten inte önskar 
ta med i sin bedömning. Ett sådant förfarande torde kunna accepteras, men 
det vore enligt Heuman att gå för långt att, som ett uttryck för rättvisa mellan 
parterna, uppställa allmänna principer om att viss form av bevisning, t.ex. 
ryktesbevisning, inte ska tillåtas i ett visst mål. Därför bör domstolen i slutet 
av bevisprövningen gå igenom de bevisfakta som åsidosatts för att se vem av 

                                                
212 Diesen 2015/16, s. 675. 
213 Nordh 2013, s. 18ff. 
214 Nordh 2013, s. 100. 
215 NJA 2015 s. 702 punkt 72. 
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parterna, den tilltalade eller åklagaren, som det har drabbat. Det torde medföra 
en förstärkning av rättssäkerheten i intrikata brottmål.216 
 
Slutsatsen i HD:s bevisprövningsmetod är således att det vid den slutliga 
sammanvägningen av bevisningen kan finnas anledning att beakta sådan 
bevisning som tidigare lagts åt sidan. Detta är ett stadgande som ligger väl i 
linje med 35 kap. 1 § RB som föreskriver att rätten ska beakta all bevisning 
som förevarit i målet. Av tidigare resonemang har det framgått att det är oklart 
huruvida en sådan bortsortering kan baseras på bevisvärde. Om så är fallet 
förefaller det ologiskt att återföra bevisfakta precis innan bedömningen 
avslutas, eftersom den tidigare sammanvägningen då torde vara inkorrekt. 
Det vore mer rationellt om de fakta som återförs är sådana med lägre 
informationsvärde; enligt den ursprungliga bedömningen ger de lite, om ens 
någon, information om bevistemats existens. På så sätt uppstår ett sista 
kontrollstadium samtidigt som all bevisning beaktas. 
 
Det är först vid detta stadium som hela det föreliggande bevismaterialet 
bedöms, varvid domstolen får en uppfattning om hur robust detsamma är. Av 
HD:s bedömning i det enskilda fallet framgår det dock att detta inte torde vara 
någon mer omfattande åtgärd från rättens sida.  Det förefaller inte heller som 
att HD i samband härmed söker uppställa någon alternativ hypotes i 
förhållande till det tillförda materialet; det som bedöms är snarare om den 
tidigare bortsorterade bevisningen försvagar bevisningen till stöd för åtalet. 
Med anledning av vad Diesen tidigare anfört kan det ifrågasättas om detta är 
rätt sätt att tolka det straffrättsliga beviskravet på. 
 
 
 
 
 
 

                                                
216 Heuman 1987, s. 255f, 259. 
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5 Avslutande kommentarer 
I denna del av framställningen ska uppsatsens tredje frågeställning besvaras, 
varvid hypotesmetoden och HD:s bevisprövningsmetod jämförs för att se 
vilken bevisprövningsmetod som är att föredra för att åstadkomma materiellt 
riktiga domar. Indirekt sker därmed också en sammanfattning av det 
viktigaste innehållet i de olika bevisprövningsmetoderna. 
 
Gemensamt för både hypotesmetoden och HD:s bevisprövningsmetod är att 
bevisprövningen inleds med identifiering av bevistema. Som nämnts tidigare 
nämner HD inte vikten av ett precist bevistema; betydelsen härav har 
emellertid poängterats på flera håll inom doktrinen. Tvärtom är delar av den 
gärningsbeskrivning som återfinns i balkongfallet väldigt otydlig, eftersom 
åklagaren inte har förmått precisera hur misshandeln ägt rum. Ett närbesläktat 
spörsmål är om gärningsbeskrivningen eller den tilltalades berättelse ska 
utgöra en egen hypotes som ställs mot alternativa förklaringar. Diesen med 
flera har, vilket tidigare har redogjorts för, uttryckt vikten av att analysera 
fram olika deltemata vilka prövas var för sig. Detta synsätt ligger också väl i 
linje med de förarbetsuttalanden som finns. HD:s dom i balkongfallet väcker 
dock en del frågor eftersom rätten resonerar i termer av berättelser dels när 
den tilltalades utsaga granskas, dels när motbevisningen gås igenom. I 
balkongfallet har detta möjligen ingen avgörande betydelse men om HD:s 
metod ska utgöra någon mall för framtida bedömningar finns en risk att 
bedömningen inte blir tillräckligt atomistisk. En risk med bristande 
uppdelning i deltemata, som utgörs av rättsfakta, är att åklagarens bevisbörda 
lättar. Varje rättsfaktum omfattas nämligen av ett beviskrav. Syftet med HD:s 
metod synes dessutom vara att sovra i bevismaterialet för att underlätta 
bedömningen. Som Schelin påpekat ovan kan emellertid ett oprecist 
bevistema leda till ett mer omfattande bevismaterial. 
 
I ett perspektiv där den materiellt riktiga domen eftersträvas samtidigt som 
den fria bevisprövningen respekteras har HD:s bevisprövningsmetod en 
svaghet. Det gäller frågan när ett bevisfaktum är betydelsefullt för bevistemat. 
I sammanhanget är det nämligen oklart om betydelsen uppstår genom att 
bevisfaktum har ett informationsvärde, d.v.s. om det räcker att det är ett 
faktapåstående om bevistemats existens. Alternativet, som enligt min mening 
inte kan uteslutas vid tolkningen av HD:s dom, är att bevisfaktumet därtill 
måste ha ett visst bevisvärde, vilket innebär att det i någon mån måste vara 
tillförlitligt. Detta torde kunna ifrågasättas ur ett rättssäkerhetsperspektiv 
eftersom relevanta bevisfakta, det vill säga sådana fakta som säger något om 
temats förefintlighet, kan framkalla tvivel om den tilltalades skuld även om 
de inte är väldigt tillförlitliga. HD ställer dock inte upp något krav på 
kausalitet, vilket är intressant vid en jämförelse med hypotesmetoden. Enligt 
den har kausala bevisfakta större tyngd, även om båda metoderna dock har en 
pragmatisk inställning till den typen av bevisning.  
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När det gäller prövningen av enskilda bevisfakta föreligger ingen märkbar 
skillnad, åtminstone inte vad gäller tillvägagångssättet. Den som söker 
information härom får vända sig till annan praxis från HD, juridisk doktrin 
eller tvärvetenskaplig litteratur. Kritiken mot Diesens metod, som går ut på 
att det är oklart när värderingen av bevisningen ska äga rum, anser jag vara 
obefogad eftersom den sker mellan prövningen av utredningskravet och 
beviskravet. En skillnad finns dock, vilken innebär att bevisfakta enligt 
Diesens synsätt får ett sanningsvärde och inte ett sannolikhetsvärde. Om detta 
får någon praktisk betydelse är svårt att säga, men det torde innebära större 
tydlighet att, genom att fastställa vad som är sant, peka ut vilka bevisfakta 
som ligger till grund för den fortsatta bedömningen. 
 
Vad gäller mindre viktig bevisning är det intressant att jämföra med Diesens 
hypotesmetod, vilken innebär att en granskning av materialet ska ske utifrån 
faktorer som kausalitet och relevans. Syftet härmed är att de icke-kausala 
bevisfakta inte ska väga för tungt vid bedömningen. Skillnaden gentemot 
HD:s metod enligt min mening är den inte syftar till att sovra i 
bevismaterialet, utan endast till att sätta etiketter på de olika beståndsdelarna 
så att de enklare kan värderas. Detta torde innebära att den som tillämpar 
Diesens metod aktivt måste förhålla sig till ett större bevismaterial. Det är ur 
ett rättssäkerhetsperspektiv, vilket delvis knyter an till det Heuman tidigare 
anfört, inte självklart vilken metod som är att föredra. Risken med att sortera 
bort till synes irrelevanta bevisfakta eller hjälpfakta är en felaktig 
bevisvärdering, men en sådan risk föreligger också i samband med mycket 
omfattande bevismaterial som inte går att orientera sig i. Hypotesmetoden 
innebär i och för sig en indirekt bortsortering av mindre viktig bevisning på 
så sätt att endast bevisning som leder till formulerbara hypoteser tas i 
beaktande. Detta argument gäller även HD:s metod, enligt vilken hypoteser 
också formuleras. Beträffande mindre viktig bevisning uppstår även frågan 
vad det är för något som rensas bort. Om Lainpeltos synsätt gäller, där hänsyn 
ska tas till ett bevisfaktums informationsvärde i förhållande till bevistemat, 
innebär det att irrelevanta bevisfakta samt hjälpfakta sorteras bort. Detta torde 
vara oproblematiskt.  En bortsortering grundad i bevisvärde riskerar dock att 
innebära att sammanvägningen av bevisningen i nästa steg blir felaktig. Om 
bevisvärdet härvid bedöms för lågt, varvid beviskravet inte uppfylls, kommer 
den tilltalade att frias på materiellt oriktig grund. Detta problem synes inte 
vara lika påtagligt vid tillämpning av hypotesmetoden. 
 
Ett intressant spörsmål vid jämförelsen av de två bevisprövningsmetoderna är 
vilket beviskrav som används. Vid den slutliga sammanvägningen av 
bevisningen i HD:s metod står det klart att det är det negativt formulerade 
beviskravet, bortom rimligt tvivel, som gäller; så är även fallet genomgående 
vad gäller hypotesmetoden. Som Diesen har påpekat talar HD i allmänna 
ordalag om att den initiala sammanvägningen, där endast bevis till stöd för 
temat granskas, innebär ett positivt beviskrav. Detta innebär att bevisningen 
ska ha en viss styrka för att åtalet inte ska ogillas. Av den anledningen 
förefaller det märkligt att HD, när omständigheterna i det enskilda fallet 
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bedöms, samtidigt på det här stadiet ställer upp en alternativ hypotes.217 Att 
detta är ett misstag av HD torde kunna motiveras av det ologiska i att 
formulera alternativa hypoteser när det saknas motbevisning. För att det inte 
ska föreligga någon fara för en materiellt oriktig dom är det viktigt att en 
hypotes som förkastas i den här delen av prövningen kan tas upp igen senare 
när mer bevismaterial tillkommer.  
 
Jämfört med Diesens hypotesmetod har dock den metod HD förespråkar 
fördelen att den tillämpar både ett positivt och negativt beviskrav, även om 
det sker under olika steg under processen. Därigenom undslipper modellen 
den kritik som framförts mot hypotesmetoden som går ut på att hållfastheten 
i åklagarens gärningsbeskrivning inte granskas i tillräcklig utsträckning. Ett 
uteslutande av alternativa hypoteser innebär endast ett indirekt stöd för den 
åtalade gärningen. Hypotesmetodens utredningskrav motverkar delvis denna 
problematik, eftersom ett mål som inte är tillräckligt utrett inte resulterar i en 
fällande dom. Omvänt innebär det att om utredningskravet är uppfyllt torde 
sannolikheten öka för att det finns tillräckligt med positiv information som 
kan leda till att den tilltalade döms. Det resonemanget bygger på Kolflaaths 
påpekande om att sakliga omständigheter generellt kan förklaras. 
Utredningskravet gör dock ingen skillnad på om bevisningen pekar i den 
tilltalades riktning eller inte, vilket riskerar att den positiva bevisningen 
hamnar i skymundan. Det kan dock på ett sätt vara en fördel gentemot HD:s 
metod, vilken kan resultera i att domaren försöker bekräfta bilden av den 
tilltalades skuld. Detta är särskilt riskabelt vid den första sammanvägningen 
av bevisningen när endast bevisfakta till stöd för åtalet beaktas. 
Utredningskravet har också den fördelen att det motverkar de risker som 
Lambertz anfört angående den typ av fall där bevismaterialet normalt sett är 
begränsat. Skälet härtill är att utredningskravet anger en standard som varje 
utredning måste hålla sig till, vilket gör det enklare att jämföra olika fall med 
varandra. En svårighet uppkommer dock, vilket Diesen själv påpekat, när 
bedömningarna av utredningskravet och beviskravet ska särskiljas. Som 
Kolflaath också nämnt finns det också en risk att utredningskravet blir 
formellt, vilket innebär att tillräckliga hänsyn inte tas till i vilken riktning 
bevisningen pekar i det enskilda fallet. Utredningskravets kontroll av 
utredningens robusthet kompenseras av HD:s metod i den slutliga 
sammanvägningen, även om den prövningen inte synes vara lika omfattande. 
 
Vad gäller motbevisning måste resonemanget precis som tidigare delas upp i 
två delar för att behandla dels motsatsbevisningen, dels den ordinära 
motbevisningen. Motsatsbevisning, som t.ex. kan utgöras av ett alibi, är till 
sin natur sådan att den omedelbart ger upphov till alternativa förklaringar av 
en händelse. Beträffande den ordinära motbevisningen, som utgörs av 
hjälpfakta eftersom den säger något om existensen av bevisfakta och inte av 
bevistema, kan det enligt min sägas att den inte behandlas lika tydligt av 
Diesen som av HD. Ponera t.ex. att ett vittne har observerat den åtalade 
gärningen och därvid såg gärningspersonen. Vittnesmålet utgör då ett 
bevisfaktum i förhållande till bevistemat (vem som är gärningsperson). Om 

                                                
217 Se NJA 2015 s. 702 punkt 62. 
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försvaret i detta läge åberopar ordinär motbevisning som går ut på att vittnet 
befann sig relativt långt ifrån händelsen innebär det naturligtvis att 
vittnesmålet blir mindre tillförlitligt. Att denna motbevisning kan mynna ut i 
en alternativ hypotes enligt Diesens synsätt är emellertid inte helt självklart. 
 
Frågan om vilken av de två bevisprövningsmetoderna som bäst tillgodoser 
målet om materiellt riktiga domar har enligt min mening inget generellt svar, 
eftersom de gör det på olika sätt. Varje metod har för- och nackdelar som 
svårligen kan viktas mot varandra. Det är emellertid uppenbart, givet de fel 
som kan begås vid bevisprövningen i brottmål, att användandet av en metod 
är bättre än utföra prövningen intuitivt. Vidare är det intressant att mer 
övergripande diskutera hur HD:s bevisprövningsmodell ska placeras in i den 
juridiska kontexten. Enligt mig har den vissa drag av det 
sannolikhetstänkande som de bevisrättsliga frekvensteorierna karakteriseras 
av, samtidigt som den innebär en  precisering av beviskravet i brottmål på 
samma sätt som Diesens hypotesmetod gör. Detta hänger ihop med att den 
innehåller både ett positivt och negativt beviskrav. Det som gör att HD ännu 
befinner sig i ett frekvensteoretiskt tänkande är hur dess metod förhåller sig 
till bedömningen av enskilda bevisfakta och begrepp såsom sanning och 
sannolikhet. Såsom jag tolkar hypotesmetoden innebär den att enskilda 
bevisfakta antingen ska hållas för sanna eller falska, varefter hypoteser 
uppställs. Därefter använder rätten erfarenhetssatser för att bedöma hur de 
etablerade omständigheterna hänger ihop. HD å andra sidan bedömer 
bevisfakta i termer av sannolikhet, vilket framgår när motbevisningen ska 
ställas mot bevisningen för åtalet. Frågan blir då om det förra försvagar det 
senare eller ej. 
 
I ett framtidsperspektiv ska det bli intressant att se hur stort genomslag HD:s 
bevisprövningsmetod får i praxis. Som nämnts inledningsvis tenderar 
prejudikat som HD bildar i det som domarkåren uppfattar som bevisfrågor 
inte att få fullt genomslag. Därutöver är det inte säkert att underrätterna tolkar 
HD:s dom i balkongfallet på samma sätt som gjorts i detta arbete, eftersom 
vissa formuleringar i domen kan resultera i olika tolkningar, vilket har visats 
ett flertal gånger under arbetets gång. Om HD är av uppfattningen att dess 
metod på ett bättre sätt än andra gynnar materiellt riktiga domar får således 
otydligheten i vissa formuleringar och i prejudikatbildningen betraktas som 
ett problem. 
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