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Summary 

By studying the current legal situation using mainly the traditional legal 

method, it can be established that the presumption of innocence protects the 

defendant. That means the defendant should be considered innocent until 

proven guilty, that the burden of proof lies with the prosecution and that the 

defendant has a right to remain silent throughout the criminal procedure. If 

the defendant remains silent, lies, or presents non-credible explanations, it 

can, therefore, even though the evaluation of evidence is free, not be used as 

evidence against the defendant in court. The defendant may, however, be 

imposed a so-called burden of explanation,1requiring the defendant to 

explain him or herself. If the defendant fails to fulfill the burden of 

explanation, he or she risks conviction. 

 

Per the practice of the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms (ECHR), recent cases from the Swedish Supreme 

Court indicate that it is possible to let the burden of explanation be taken 

into account before the prosecutor has fulfilled the evidentiary requirement. 

The importance lies in whether there is an evidential situation against the 

defendant that calls for an explanation. In the cases analyzed in this essay, it 

appears the meaning of calls for has been interpreted in various ways by the 

Swedish lower courts. It raises the question of whether the court’s room of 

interpretation regarding the appliance of the burden of explanation may 

interfere with the presumption of innocence and the rule of law. 

 

By using an “exemplifying case” and a Bayesian theory of probability, it 

shows how different ways to interpret the burden of explanation affects the 

outlook for the defendant in the criminal procedure. The fact that the 

defendant remains silent, lies, or gives non-credible explanations can be 

taken into account before the prosecutor has fulfilled the evidentiary 

requirement and thereby increase the likelihood that the defendant is guilty. 

                                                 
1 SW: förklaringsbörda. 
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Such a procedure is consistent with the presumption of innocence and the 

right to remain silent. However, if the defendant’s silence, lies or non-

credible explanations is treated as a matter of evidence in itself, it may 

interfere with the presumption of innocence and the right to remain silent. 

Also, the fact that the interpretation of how the burden of explanation should 

be applied differs between the courts can interfere with the rule of law.  
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Sammanfattning 

Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden kan det konstateras att en 

tilltalad är skyddad av den s.k. oskyldighetspresumtionen. Det innebär att 

bevisbördan ligger hos åklagaren och att den tilltalade ska betraktas som 

oskyldig till dess att motsatsen är bevisad. Den tilltalade har därmed en rätt 

att vara tyst under hela förfarandet. Den tilltalades tystnad, lögner och icke 

trovärdiga förklaringar får alltså inte trots att det råder fri bevisvärdering i 

Sverige utan vidare användas som bevis mot den tilltalade. Den tilltalade 

kan trots detta genom att åläggas en så kallad förklaringsbörda krävas 

förklara sig kring olika omständigheter. Misslyckas den tilltalade att 

uppfylla denna förklaringsbörda riskerar det leda till fällande dom. 

 

I enlighet med Europadomstolen praxis tyder prejudicerande fall från 

Högsta domstolen på att det finns utrymme att tillämpa en förklaringsbörda 

innan åklagarens uppfyllt beviskravet. Det centrala är huruvida det finns en 

situation som uppenbarligen kräver en förklaring. Vägledningen är vag och 

i de analyserade fallen framgår att förklaringsbördan tolkats och tillämpats 

på olika sätt av svenska underrätter. Det väcker frågan om det utrymme 

domstolarna har att tillämpa förklaringsbördan kan strida mot 

oskyldighetspresumtionen och innebära problem för den tilltalade ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv. 

 

Med hjälp av användandet av ett exempelfall och den bayesianska 

sannolikhetsteorin visas hur underrätternas tillämpning av förklaringsbördan 

på olika sätt kan påverka den tilltalades utsikter i processen. 

Förklaringsbördans rättsliga tillämpningsutrymme har lett till att vissa 

underrätter tagit den tilltalades tystnad, lögner och icke trovärdiga 

förklaringar i beaktning innan åklagaren uppfyllt beviskravet och 

sannolikheten för den tilltalades skuld har därmed ökat. Ett sådant 

förfarande kan vara förenligt med rättssäkerheten om den tilltalades tystnad, 

lögner och icke trovärdiga förklaringar inte bedöms vara ett bevisfaktum 



 4 

med beviskraft i sig. Även den varierande tillämpningen hos domstolarna 

kan negativt påverka den tilltalades rättssäkerhet.  
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Inledning  

1.1 Bakgrund 

Den senaste tiden har ett otal uppmärksammade skjutningar skett runt om i 

landet. Flertalet av gärningarna har blivit föremål för rättegång såväl i 

tingsrätt som i hovrätt. Bevisläget är ofta svårt och bedömningarna i 

domstolarna har i vissa fall resulterat i olika utgångar då den tilltalade dömts 

i tingsrätten för att sedan frias i hovrätten. Det synes ofta bero bl.a. på hur 

rätten till tystnad och förklaringsbördan tolkats och tillämpats av 

domstolarna.2  

 

Det tycks svårt, i och med de varierande domsluten, att förutse hur den 

tilltalades tystnad, passivitet eller beteende kan komma att påverka 

prövningen i domstolarna. Detta trots att rätten till en rättvis rättegång och 

oskyldighetspresumtionen sedan mitten av 90-talet gäller som lag i Sverige.3 

Det innebär att de svenska domstolarna inom den fria bevisvärderingen 

måste ta hänsyn till att den tilltalades tystnad inte utan vidare får användas 

som bevis för dennes skuld. Det konstaterades även 2015 av Högsta 

domstolen i fallet som av jurister brukar kallas balkongmålet.4 I fallet 

framgår emellertid också med bakgrund av Europadomstolens praxis att den 

tilltalades tystnad, lögner och icke trovärdiga förklaringar, i situationer som 

uppenbarligen kräver en förklaring, får tillmätas betydelse vid 

bevisvärderingen.5 Den tilltalade kan alltså i vissa fall åläggas en s.k. 

förklaringsbörda med konsekvensen att ett misslyckande härav riskerar leda 

till fällande dom.6  

 

                                                 
2 Se t.ex. Södertörns tingsrätt, mål nr B 7951-18, dom 2018-12-12; Svea hovrätt, mål nr B 

12341-18, dom 2019-02-19; Helsingborgs tingsrätt, mål nr B 6255-17, dom 2018-07-13 

och Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr B 2393-18, dom 2018-10-17. 
3 Se lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
4 NJA 2015 s. 702.  
5 NJA 2015 s. 702 p. 24. 
6 Se t.ex. Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 35; Jfr även 35 kap. 4 § rättegångsbalken 

(RB). 
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Vilka situationer som uppenbarligen kräver en förklaring är inte närmare 

preciserat7 och kan därmed tolkas olika av underrätterna. Det väcker frågan 

om rättsläget i nuläget verkligen kan anses vara acceptabelt ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv. 

 

Allvarlig brottslighet är förenat med stränga straff, i de värsta fallen även 

livstids fängelse.8 Det är därför av synnerlig vikt att värderingen av 

bevisningen går till på ett rättssäkert och förutsebart sätt i domstolarna. 

Riskerar den tilltalades tystnad, passivitet eller beteende värderas på ett med 

oskyldighetspresumtionen eller rättssäkerheten oförenligt sätt kan behov av 

rättslig förändring finnas.  

1.2 Uppsatsens övergripande syfte  

Syftet med uppsatsen är att utreda det rättsliga utrymme domstolarna 

tillerkänns att tillämpa förklaringsbördan, hur svenska underrätter vid grov 

brottslighet tolkat det rättsliga utrymmet att tillämpa förklaringsbördan och 

om underrätternas olika tillämpningar på ett principiellt plan kan påverka 

den tilltalades utsikter i brottmålsförfarandet. Baserat på resultaten avses i 

uppsatsen sedan undersökas om underrätternas utrymme för tolkning och 

tillämpning av förklaringsbördan kan innebära problem för den tilltalade ur 

ett rättssäkerhetsperspektiv. 

1.3 Frågeställning 

För att uppfylla syftet besvaras flertalet frågeställningar. Framställningens 

primära frågeställning är: 

Kan det utrymme den fria bevisvärderingen och aktuell praxis lämnar de 

svenska underrätterna att tillämpa förklaringsbördan vid allvarlig 

brottslighet innebära negativa konsekvenser för den tilltalade ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv? 

 

                                                 
7 Europadomstolens praxis ger dock vägledning i hur rätten till en rättvis rättegång ska 

tillgodoses av de nationella domstolarna. 
8 Se exempelvis 3 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). 
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För att med tydlighet besvara den primära frågeställningen behandlas i 

huvudsak följande sekundära frågor: 

(i) Hur ser regleringen kring den fria bevisvärderingen ut? 

(ii) Hur omfattande är den tilltalades rätt till tystnad? 

(iii) Vad innebär förklaringsbördan? 

(iv) Hur har de olika underrätterna tolkat och tillämpat 

förklaringsbördan och har det påverkat den tilltalades utsikter i 

brottmålsförfarandet? 

1.4 Perspektiv och teori 

Rättens funktion liknas emellanåt vid två poler som består av 

rättssäkerhetsfunktionen å ena sidan och den brottsbekämpande funktionen å 

andra sidan.9 Brottsbekämpningsfunktionen vilar på synen att samhället inte 

accepterar vissa handlingar som anses farliga eller skadliga och att de därför 

måste utredas och mötas med rättsliga sanktioner.10 Ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv ligger istället tyngdpunkten på att minimera antalet 

felaktigt fällande domar.11 

 

Rättssäkerhet är ett sedan länge etablerat begrepp, trots detta råder en del 

oklarhet om begreppets innebörd. Det råder högst troligen fullständig 

enighet om den grundläggande betydelsen att rättssäkerhet innebär rättsliga 

besluts förutsebarhet. De flesta jurister instämmer sannolikt även i att 

begreppet avser allas likhet inför lagen och att individen i vart fall ska 

skyddas mot övergrepp, misstag och godtycke från statens sida.12 Utifrån en 

sådan definition är det av absolut vikt att processen leder fram till materiellt 

riktiga avgöranden. Det blir då möjligt att inkludera ett element av strävan 

efter materiell sanning i rättssäkerhetsbegreppet13, alltså att rättsväsendet 

                                                 
9 Ekelöf m.fl. (2016) s. 30 f.  
10 Lindell m.fl. (2005) s. 20.   
11 Ekelöf m.fl. (2016) s. 31; Jfr även oskyldighetspresumtionen i artikel 6.2 EKMR. 
12 Se t.ex. Lindblom (1999) s. 644 f.; Frändberg (2000/01) s. 270 och Zila (1990) s. 284. 
13 Se Zila (1990) s. 288. 
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utreder brott och dömer rätt personer.14 Denna betydelse av rättssäkerhet är 

mer värdeladdad, vilket leder till att begreppet blir svårgripbart.15   

 

När krav på rättssäkerhet för enskilda ställs upp så begränsas de 

brottsbekämpande myndigheternas effektivitet, dvs. möjligheten att lagföra 

så många gärningsmän som möjligt. Görs vissa avsteg från rättssäkerheten 

går det att lagföra fler personer och brottspreventionen kan på så sätt 

upprätthållas. Många gånger råder alltså en konflikt mellan effektivitet och 

rättssäkerhet inom straffprocessens område och de måste då balanseras mot 

varandra.16  

 

Inom doktrin förs en diskussion om att det inte nödvändigtvis behöver råda 

ett motsatsförhållande mellan de två perspektiven. Istället framhålls ett så 

kallat differentierat funktionstänkande som innebär att perspektiven spelar 

olika stor roll under olika delar av processen. Detta synsätt innebär att 

brottsbekämpningsfunktionen anses få ett påtagligt större genomslag under 

förundersökningen.17 Under huvudförhandlingen råder sedan samverkan 

mellan de båda funktionerna medan rättssäkerheten är den dominerande 

funktionen vid rättens överläggning och prövning.18 Ekelöf m.fl. menar att 

båda funktionerna är rådande om optimala regler för bevisvärdering 

används som kan leda till att antalet materiellt riktiga domar ökar och att de 

felaktiga domarna minskar.19 Vilka dessa optimala regler skulle kunna vara 

redogörs inte för, vilket påvisar svårigheten att i praktiken låta båda 

funktioner spela lika stor roll. 

 

Enligt Lindell m.fl. och Bylund hör den brottsbekämpande funktionen inte 

hemma i en brottmålsrättegång, istället skall fokus ligga på rättssäkerhet och 

att ingen oskyldig döms för brott. Bylund och Lundqvist menar att detta 

framhävs b.la. genom krav på proportionalitet, åklagarens bevisbörda och ett 

                                                 
14 Se Bylander (2006) s. 334 ff.  
15 Se Zila (1990) s. 288. 
16 Se Felaktigt dömda – rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt (2006) s. 30 f. 
17 Ekelöf m.fl. (2016) s. 31; Lindell m.fl. (2005) s. 22 f.   
18 Lindblom (1999) s. 633. 
19 Ekelöf m.fl. (2016) s. 31.   
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högt ställt beviskrav.20 Även det faktum att principerna in dubio pro reo och 

in dubio mitius21 gäller under rättegången stärker synen på 

rättssäkerhetsfunktionen som den framträdande.  

 

Det råder inte fullständig konsensus om vilka värden som ska tillvaratas i de 

olika delarna av processen, men att rättssäkerhetsperspektivet är av särskild 

vikt under domstolens överläggning och bevisvärdering torde stå klart.22 Det 

anlagda perspektivet i denna uppsats är därför rättssäkerhetsperspektivet. 

Utgångspunkten är alltså att rättsordningen ska vara förutsebar för den 

tilltalade, att den offentliga makten ska utövas under lagarna och att den 

tilltalade i vart fall ska skyddas mot övergrepp, misstag och godtycke från 

statens sida.23 Det innebär alltså att rättstillämpningen bör vara förenlig med 

oskyldighetspresumtionen och rätten till tystnad.24 

1.5 Metod och rättsliga utgångspunkter 

För att kunna genomföra en grundlig analys av rättsläget krävs till att börja 

med en beskrivning, systematisering och tolkning av gällande rätt på 

bevisrättens område. Även omfattningen av rätten till tystnad bör utredas. 

Metoden i uppsatsen kommer därför huvudsakligen att vara 

rättsdogmatisk.25 För att uppnå syftet behövs också ett rättsanalytiskt inslag 

där en analys av underrättspraxis med hjälp av den bayesianska 

sannolikhetsteorin genomförs.26  

                                                 
20 Se Lindell m.fl. (2005) s. 22; Bylund (1993) s. 38 och Lundqvist (2010) s. 19 f.  
21 Rättsliga principer med innebörd vid tvivel, för den anklagade och vid tvivel det mildare. 
22 Felaktigt dömda – rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt (2006) s. 25; Ekelöf, Edelstam 

och Heuman (2009) s. 150; Se även NJA 2007 s. 1037 och NJA 2009 s. 836. 
23 Se t.ex. Zila (1990) s. 284 och Lindblom (1999) s. 643. 
24 Se lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna; Felaktigt dömda – rapport från JK:s 

rättssäkerhetsprojekt (2006) s. 31 f.  
25 Se Sandgren (2015) s. 43 ff. 
26 Se Sandgren (2015) s. 45 ff. 
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1.5.1 Rättsdogmatisk metod 

1.5.1.1 Bevisrätten 

Den traditionella rättsdogmatiska metoden bygger på att rättskällorna är 

auktoritativa och innebär att svar på juridiska frågeställningar söks i de 

allmänt accepterade rättskällorna såsom lagstiftning, förarbeten, praxis och 

doktrin.27 När lag tolkas kan även olika hjälpregler användas som t.ex. olika 

tolkningar, motsatsslut och lagkommentarer.28  

 

Inom processrätt görs ofta en distinktion mellan sak- och rättsfrågor. 

Sakfrågor utgör förhållanden om vilka det är möjligt att föra bevisning, 

alltså vad som hänt i det enskilda fallet. Rättsfrågor syftar till hur domstolen 

ska betrakta sakfrågorna rent rättsligt, alltså hur det enskilda fallet ska 

bedömas.29 

 

Beviskravet och bevisbördans placering utgör båda rättsfrågor och den 

rättsdogmatiska metoden är därför lämplig för att utreda rättsläget på dessa 

områden.30 Bevisvärderingen i Sverige är fri och kategoriseras i regel som 

en sakfråga. Det medför att bevisvärderingsfrågor synes vara beroende av 

omständigheter i enskilda fall och därav inte kan besvaras med hjälp av 

rättskällorna.31 Åsikterna går därför isär om huruvida rättspraxis ska få ha 

normerande verkan för bevisvärderingen. Enligt vissa är bevisvärderingen 

en sakfråga som inte ska styras av praxis.32 Normerande regler om 

bevisvärdering skulle enligt Heuman kunna riskera bevisvärderingens 

kvalitet och prejudikat eller förarbeten kan därför inte tillåtas styra 

bevisvärderingen.33  

 

                                                 
27 Sandgren (1995/96) s. 725 f.  
28 Kleineman (2013) s. 21. 
29 Nordh (2012) s. 20 f. 
30 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 164; Lindell (1987) s. 16 f. 
31 Andersson (2014) s. 427 ff.; Lindell (1987) s. 16.  
32 Se exempelvis Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 173; Heuman (1986) s. 45 och 

Rättssäkerheten i brottmål – ifrågasatt av Justitiekanslern (2007) s. 176. 
33 Heuman (1986) s. 45. 
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Ekelöf m.fl. anser att den fria bevisvärderingen medför att domstolen inte är 

bunden av legala regler och därför inte heller kan vara bunden av Högsta 

domstolens praxis på området.34 Sakfrågor i form av bevisfrågor är så 

generella att de inte kan underkastas allmänna anvisningar för prövning. 

Endast rättsfrågor kan underkastas normerande prövning och 

bevisvärderingsprejudikat borde därför inte skapas.35 Lindell understryker 

däremot nyttan av att normbinda bevisvärdering för viss typ av bevisning 

för att kvalitetsnivån hos domstolarna ska kunna säkerställas och 

allmänhetens förtroende för rättskipningen upprätthållas.36 

 

Den vaga vägledningen som finns i lag och förarbeten gällande 

bevisvärderingsfrågor har enligt Schelin resulterat i att Högsta domstolens 

bevisvärderingsprejudikat kommit att spela en avgörande roll som 

rättskälla.37 Praxis ger vägledning för vilka omständigheter som anses vara 

av särskild relevans och som domaren bör beakta vid sin bevisvärdering för 

att förhålla sig objektiv. Uttalanden i praxis utgör 

bevisvärderingsinstruktioner som bör beaktas av underrätter och att 

bevisvärderingen skulle vara helt fri är en överdrift enligt Schelin.38 

 

Att Högsta domstolen tagit upp bevisvärderingfrågor i flertalet fall tyder på 

att domstolens praxis har normerande verkan även inom bevisvärdering.39 I 

balkongmålet konstaterade domstolen att svensk rätt vilar på principen om 

den fria bevisprövningen, men att det inte betyder att domstolen får vara 

skönsmässig i sin bedömning. Domstolen påpekade i målet att prövning av 

renodlade bevisvärderingsfrågor kan ske och att den fria bevisvärderingen 

inte hindrar att vissa principer för bevisvärdering utvecklas i praxis. Att 

ange en modell tillämplig i alla typer av mål är dock inte möjligt, men det 

                                                 
34 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 172 f.  
35 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 173; Se även Rättssäkerheten i brottmål – 

ifrågasatt av Justitiekanslern (2007) s. 173. 
36 Lindell (2007) s. 357 f. 
37 Schelin (2007) s. 25; Jfr även Gregow (2004) s. 221. 
38 Schelin (2007) s. 27 f.  
39 Se t.ex. NJA 2005 s. 712; NJA 2010 s. 671; NJA 2015 s. 702 och NJA 2017 s. 316. 



 14 

utesluter inte att det för en kategori av fall kan finnas en metod som är bättre 

ägnad än andra för att garantera en omsorgsfull värdering av bevisning.40 

 

I NJA 2010 s. 671 hänvisade domstolen till tidigare avgöranden som stöd 

för sitt påstående om att en trovärdig utsaga tillsammans med vad som i 

övrigt framkommit i målet kan vara tillräckligt för fällande dom i 

sexualbrottsmål.41 Även i NJA 2009 s. 447 I och II hänvisade domstolen till 

ett äldre mål för att stödja sitt påstående.42 Så sent som 2017 kan exempel 

hittas på när domstolen hänvisat till tidigare fall vid sin bevisvärdering.43 

Det finns flertalet exempel på att även underrätterna känner sig bundna av 

domstolens tidigare uttalanden om bevisvärdering.44 

 

För att domstolarna ska känna sig bundna av Högsta domstolens avgöranden 

i bevisvärderingsfrågor krävs förmodligen relevant praxis för 

omständigheterna som rätten har att bedöma. Att den tilltalade förhåller sig 

passiv är ett exempel på en situation som både Europadomstolen och Högsta 

domstolen berört.45 Denna utveckling innebär att Heuman och Ekelöf m.fl. 

argument sannolikt numera är att betrakta som överspelade. Det mesta tyder 

alltså på att prejudikat även kan avse bevisvärderingsfrågor och därför 

kommer den rättsdogmatiska metoden att användas även i avsnittet rörande 

bevisvärdering. 

1.5.1.2 Rätten till tystnad 

Även omfattningen av rätten till tystnad behöver klarläggas för att kunna 

utreda i vilken utsträckning en förklaringsbörda kan tillåtas påverka 

bevisvärderingen utan att det strider mot den tilltalades rättssäkerhet. Den 

                                                 
40 NJA 2015 s. 702 p. 20 och 21. 
41 I NJA 2010 s. 671 p. 7 hänvisar domstolen till NJA 2009 s. 447 I och II; Även i NJA 

2009 s. 447 I och II hänvisar domstolen till tidigare avgörande av samma anledning. 
42 Se NJA 1992 s. 446 om att åtal i mål om sexualbrott inte kan anses styrkt endast genom 

att målsägandens och den tilltalades utsagor ställs mot varandra och målsägandens bedöms 

väga tyngre. 
43 NJA 2017 s. 316 I och II p. 10. 
44 Södertörns tingsrätt, mål nr B 7824-17, dom 2018-02-14; Solna tingsrätt, mål nr B 8234-

17, dom 2018-05-03; Svea hovrätt, mål nr B 2141-17, deldom 2018-12-14; Svea hovrätt, 

mål nr B 11019-17, dom 2018-01-29; Solna tingsrätt, mål B 1006-17, dom 2018-01-23. 
45 Se exempelvis Murray mot Storbritannien; Condron mot Storbritannien; Averill mot 

Storbritannien och NJA 2015 s. 702. 
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rättsdogmatiska metoden har då bedömts vara lämplig. Sedan den 1 januari 

1995 gäller europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR)46 som lag i 

Sverige.47 Inkorporeringen av EKMR innebär att oskyldighetspresumtionen 

kan åberopas som vilken annan bestämmelse som helst. Enligt 2 kap 19 § 

regeringsformen (RF) får lag eller annan föreskrift inte meddelas i strid med 

Sveriges åtaganden på grund av konventionen, vilket ger lagen en särskild 

ställning.48 Det finns däremot inget som hindrar medlemsstaterna att 

tillerkänna medborgarna ett mer långtgåendeskydd än de i konventionen.49 

 

Enligt 35 kap. 4 § RB kan den tilltalades vägran att besvara frågor ges 

betydelse i bevishänseende. Även om bevisvärdering främst är en fråga för 

de nationella domstolarna50 måste alltså bestämmelsen läsas med beaktande 

av europakonventionens genomslag i svensk rätt.51 EKMR med tillhörande 

oskyldighetspresumtion innefattas därmed, utöver den svenska rätten, i den 

rättsdogmatiska metoden när omfattningen av rätten till tystnad ska utredas. 

1.5.2 Rättsanalytiskt metod 

1.5.2.1 Analys av underrättspraxis 

För att en undersökning av om huruvida utrymmet nuvarande rättsläge och 

praxis lämnar domstolarna att tillämpa förklaringsbördan kan anses 

rättssäkert eller inte ska kunna göras behöver en analys av underrättspraxis 

genomföras. 

 

                                                 
46 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, Convention for the Protection of Human Rights and fundamental Freedoms, 

Rom 4 november 1950, SÖ 1952:35. 
47 Se lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
48 Prop. 1993/94:117 s. 53 f.  
49 Holmberg m.fl., Regeringsformen (13 maj 2016, Zeteo, www.wolterskluwer.se/zeteo), 

kommentaren till 2 kap. 19 §, under rubriken Europakonventionens konstitutionella status, 

besökt 2019-03-20.   
50 Se exempelvis Telfner mot Österrike punkt 15. 
51 Danelius (2015) s. 44; Nordh (2013) s. 54. 
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I den rättsanalytiska metoden innefattas, till skillnad från i den 

rättsdogmatiska metoden, källor som inte anses innefattas i gällande rätt. 

Forskningsmaterial, praxis från underrättsinstanser, statistik och liknande är 

exempel på sådana källor.52 Den rättsanalytiska metoden begränsar inte 

uppsatsen till att fastställa gällande rätt utan öppnar upp för att i viss mån 

analysera gällande rätt.53 Via analysen fastställs alltså inte gällande rätt och 

är inte heller tillräckligt omfattande för att ge besked om gällande rätt i 

någon faktiskt mening.54 Syftet är endast att via rättsfallen exemplifiera hur 

tillämpningen av förklaringsbördan kan se ut i domstolarna för att kunna 

genomföra en analys av tillämpningsutrymmet som finns och huruvida det 

är att anse som rättssäkert eller inte. 

1.5.2.2 Bayesiansk sannolikhetsteori 

För att kunna bedöma hur sannolikheten för den tilltalades skuld påverkas 

på ett principiellt plan av olika sätt att tillämpa förklaringsbördan kan det 

vara värdefullt att använda en specifik bevisvärderingsteori vid 

genomförandet av analysen.  

 

I en värld där allt är känt är första ordningens logik och den deduktiva 

ansatsen en formell inferensprocess som leder till sunda och optimala 

beslut;55 om premisserna är sanna är slutsatserna alltid också sanna under 

beslutreglerna, och om ett påstående måste vara sant givet förutsättningarna 

så klarar beslutsreglerna av att härleda det. I en värld med okändheter och 

spekulationer tvingas vi emellertid prata om sannolikheten för våra 

premisser och utfall. Så är fallet vid bevisvärdering inom den straffrättsliga 

processen.  

 

Den epistemologiska frågan om sannolikheter är debatterad inom den 

statistiska forskningsvärlden och litteraturen. Det finns en fysikalisk, eller 

frekventistisk, epistemologi som betraktar sannolikheter som utfall i system 

                                                 
52 Sandgren (2015) s. 725 f.  
53 Sandgren (2015) s. 45. 
54 Sandgren (1995/96) s. 742. 
55 Hurley (2014) s. 41 ff.  
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med repeterbara slumpmässiga experiment.56 En sannolikhet är då 

frekvensen för en händelse när ett experiment repeteras ett stort antal 

gånger, som vid singlandet av en slant, slåendet av en tärning, eller utfall i 

roulett.  

 

Då juridiska frågor om bevis sällan gäller slumpmässiga processer, utan 

istället gäller sannolikheten för en hypotes vid introduktionen av bevis, är 

det lämpligt att istället göra en evidensbaserad epistemologisk 

sannolikhetsansats, den Bayesianska. Den lämpar sig väl till juridiken 

eftersom en sådan ansats tillåter uttalanden om sannolikheter även vid 

avsaknad av slumpmässiga processer, som t.ex. vid utlåtanden om subjektiv 

plausibilitet eller hur mycket ett påstående underbyggs av tillgänglig 

bevisning.57  

 

När vi inom juridiken infererar en slutsats från en ansats, eller dömer utifrån 

bevis och dess värdering är det viktigt att reglerna för en sådan inferens gör 

oss rationella. Om vi uttalar oss kring vår osäkerhet i termer av reella tal, 

exempelvis att något är 20 % sant, eller att ett DNA-resultat visar fel en 

gång på tio tusen, är det sant att sannolikhetsteorins regler och Bayes sats är 

en fullt rationell inferensregel, och alltså logiskt korrekt.58  

 

Ett problem som vanligen framhävs kring Bayes sats är att 

formeltillämpning vid bevisvärdering kan skapa ett intryck av falsk exakthet 

i rättens bedömning. Syftet med Bayes sats är dock inte att reducera 

bevisvärderingens komplexitet för att förenkla bevisvärderingsproblemen, 

utan att formalisera den för att undvika tankefel och felaktiga slutsatser.59 

De tankefel som förekommer systematiskt i vårt tänkande sitter djupt och 

det krävs mycket arbete för att motverka dessa. Även om det inte helt går att 

utesluta subjektiva inslag är det viktigt att hela tiden arbeta på ett metodiskt 

                                                 
56 Kyburg (1991) s. 1196 ff. 
57 Wheeler och Williamson (2011) s. 307 ff.  
58 Talbott (2001). 
59 Fenton och Neil (2011) s. 10 ff.  
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sätt med sitt tänkande för att undvika tankefel.60 Komplexiteten kvarstår 

alltså, men med hjälp av bayesianska beslutsregler blir alla påståenden om 

beroenden mellan bevis och dessa beroendens konsekvenser vid 

bevisvärdering både rationella och formellt korrekta.61  

 

Att redogöra för hur en eventuell förklaringsbörda kan inverka på 

bevisvärderingen är komplicerat. Den bayesianska sannolikhetsteorin är 

därför tänkt att bidra till att uppsatsens analys blir strukturerad och att det 

genom att använda den blir tydligt hur förklaringsbördan på olika sätt kan 

påverka sannolikheten för den tilltalades skuld.  

1.6 Material 

1.6.1 Bevisrätten 

När det bevisrättsliga området utreds kommer lagtext och förarbeten endast 

att användas till viss del eftersom regleringen däri är sparsam vad gäller 

bevisrätten. I processlagsberedningens förslag till rättegångsbalk62 finns 

emellertid vissa grundläggande uttalanden som är av vikt för att beskriva 

rättsläget på bevisrättens område. 

 

Bevisrätten är ett omskrivet område och någon absolut enighet om optimal 

prövning för bevisning finns inte, men att försöka minimera felmarginal vid 

bevisprövningen är bevisrättsdoktrinens främsta uppgift.63 Juridisk doktrin 

kommer därför att användas i stor utsträckning när bevisrätten utreds. 

Litteraturen som främst kommer att användas är Christian Diesens64 

Bevisprövning i brottmål, Per Olof Ekelöfs65, Henrik Edelstams66 och Lars 

                                                 
60 Dahlman (2018) s. 322. 
61 Dahlman (2018) s. 19; Diesen (2015) s. 74. 
62 SOU 1938:43–44. 
63 Björkman m.fl. (1997) s. 15. 
64 Christian Diesen är professor emeritus i processrätt vid Stockholms universitet och 

specialiserad på bevisrätt. 
65 Per Olof Ekelöf var professor i processrätt vid Uppsala universitet. 
66 Henrik Edelstam är professor i processrätt vid Stockholms universitet. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Professor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Emeritus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Processr%C3%A4tt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_universitet
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Heumans67 Rättegång, fjärde häftet, Lena Schelins68 avhandling 

Bevisvärdering av utsagor i brottmål samt Roberth Nordhs69 Praktisk 

process VIII: Bevisrätt C. Även litteratur och artiklar av bland andra Bengt 

Lindell,70 Christian Dahlman och Peter Westberg71 kommer att användas. 

Det centrala är inte vem som har sagt vad, utan den inre logik som finns i 

analysen.72 

1.6.2 Den europarättsliga rätten till tystnad 

Oskyldighetspresumtionen och rätten till tystnad konkretiseras först och 

främst genom lagregler och praxis, men doktrin och andra källor kan också 

ha viss betydelse i sammanhanget.73 Praxis är av särskild stor vikt för att 

tolka EKMR, men förarbetena är, till skillnad från i den svenska rätten, utan 

relevans.74 Vad gäller doktrin kommer främst Hans Danelius75 Mänskliga 

rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna och Karol Nowaks76 avhandling 

Oskyldighetspresumtionen att användas. Den praxis som berörs är främst 

den som tas upp av Danelius, Nowak och Lundqvist eftersom den bedömts 

ha störst relevans för att utreda rättsläget.77 

                                                 
67 Lars Heuman är professor i processrätt vid Stockholms universitet samt forskare vid 

Stockholms Centre for Commercial Law. 
68 Lena Schelin har varit doktorand vid Stockholms universitet och är nu generaldirektör för 

datainspektionen.  
69 Roberth Nordh är docent, expert inom processrätt och även före detta hovrättsråd.  
70 Bengt Lindell är professor i processrätt vid Uppsala universitet. 
71 Peter Westberg är professor i processrätt vid Lunds universitet. 
72 Kleineman (2013) s. 33. 
73 Zahle (2002) s. 857. 
74 Nowak (2003) s. 81. 
75 Hans Danelius har under lång tid arbetat med frågor om mänskliga rättigheter, både inom 

FN, där han var en av upphovsmännen till FN:s konvention mot tortyr, och på det 

europeiska planet i egenskap av ledamot av den europeiska kommissionen för de mänskliga 

rättigheterna.  
76 Karol Nowak är universitetslektor vid juridiska institutionen och Raoul 

Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt vid Lunds universitet. 
77 Se Lundqvist (2017). 
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1.6.3 Det rättsanalytiska inslaget 

De fall som valts ut för analysen är nyligen meddelade morddomar78 där 

förklaringsbördan berörts direkt eller indirekt i både hovrätt och tingsrätt. 

Bevisningen är i stort sett densamma i båda instanser i varje enskilt fall. Det 

gör att en värdefull analys kan göras om hur bevisläget kan tolkas och vilka 

konsekvenser olika synsätt på förklaringsbördan kan få. Fallen har inte valts 

ut för att på något sätt redogöra för gällande rätt utan endast för att ge 

exempel på hur förklaringsbördan tillämpas och påverkar bevisläget och 

därmed rättssäkerheten. 

 

Målen som valts ut är de som i framställningen kommer att kallas 

Mariehällfallet, Östbergamålet, Scorpionmålet, Enskedemålet, dikesmålet 

och garagefallet. Många av domarna rör flera tilltalade och flertalet brott. 

Endast de delar i domarna som är relevanta för framställningen kommer att 

analyseras.  

1.6.4 Den bayesianska sannolikhetsteorin 

I avsnittet gällande den bayesianska sannolikhetsteorin kommer främst 

Christian Dahlmans79 beviskraft att användas eftersom den på ett 

pedagogiskt sätt redogör för den bayesianska sannolikhetsteorin i ett 

juridiskt sammanhang. 

1.7 Forskningsläge 

Det finns omfattande forskning kring Europakonventionen och mänskliga 

rättigheter och Hans Danelius Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en 

kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna från 

2015 är omfattande och torde vara av särskild betydelse. Just på 

                                                 
78 Även försök och medhjälp till mord är inkluderat. 
79 Christian Dahlman är professor på juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Han har 

forskat om bevisvärdering vid University of Cambridge och är ledare för den 

tvärvetenskapliga forskargruppen LEVIC (Law, Evidence and Cognition). 
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oskyldighetspresumtionen och rätten till tystnads område är Karol Nowaks 

avhandling Oskyldighetspresumtionen från 2003 särskilt djupgående. 

 

På process- och bevisrättens område har det i Sverige forskats flitigt. Två 

bokserier synes ha gjort särskilt stort avtryck. Det handlar om Bevis. 1–10 

av Christian Diesen som till viss del tagit hjälp av medförfattare80 och 

bokserien Rättegång, häfte I–VI, ursprungligen författad av Per Olof Ekelöf 

som därefter reviderats av medförfattare.81 Ekelöfs serie har under en lång 

tid haft en framstående position och använts som såväl läromedel som 

underlag för författandet av flertalet rättsvetenskapliga verk. Även bokserien 

Bevisrätt A–C av Robert Nordh utmärker sig på bevisrättens område.  

 

Förklaringsbördan berörs mer eller mindre utförligt i samtliga av dessa 

bokserier. Även Lena Schelins avhandling Bevisvärdering av utsagor i 

brottmål från 2007 och Ulf Lundqvists om prövningen av åtal för brott 

förövat av flera gärningsmän från 2010 utreder förklaringsbördan. 

 

Den bayesianska sannolikhetsteorin och lämpligheten av användandet för 

den inom juridisk bevisvärdering har på senare tid diskuteras aningen 

flitigare. Mest utmärkande på området torde vara Christian Dahlmans 

Beviskraft från 2018. Även Simon Andersson nämner den bayesianska 

sannolikhetsteorin i sin avhandling skälig misstanke från 2017. 

 

Hur olika sätt att tillämpa förklaringsbördan kan påverka sannolikheten för 

den tilltalades skuld förefaller inte tidigare ha utforskats med hjälp av en 

bayesiansk sannolikhetsansats. Min förhoppning är därför att kunna bidra 

med en strukturerad och betydelsefull analys av vilka följder det utrymme 

rättsläget och praxis lämnar idag att tillämpa en förklaringsbörda kan få. 

Samtidigt hoppas jag även kunna bidra till ett ökat intresse för användandet 

av Bayes sats inom bevisvärderingens område. 

                                                 
80 Bl.a. Hans Brun och Thomas Olsson. 
81 Bl.a. Henrik Edelstam och Lars Heuman. 
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1.8 Avgränsning 

Uppsatsen rör den straffrättsliga delen av rättsväsendet. Den del av 

bevisrätten som är civilrättslig kommer därav inte att beröras närmare. Det 

straffrättsliga området av bevisrätten är i sig omfattande. Endast det som är 

av vikt för att nå syftet kommer utförligt att redogöras för. Exempelvis finns 

inte, för att uppnå framställningens syfte, anledning att gå in närmare på hur 

den tilltalades uppgifter bör värderas för att förklaringsbördan ska anses 

uppfylld. 

 

Flertalet bevismetoder arbetats fram i doktrin under åren.82 Användningen 

av många av dessa har varit ytterst begränsad i det praktiska rättslivet, 

varför genomgång av samtliga inte kommer att göras.83 Den bayesianska 

sannolikhetsteorin som bevisvärderingsmetod kommer däremot få stort 

utrymme eftersom den bedömts lämpligast för att visa på hur 

förklaringsbördan på olika sätt kan påverka sannolikheten för den tilltalades 

skuld och för att få struktur i analysen. 

 

Att tillämpa den bayesianska sannolikhetsteorin på alla rättsfall skulle bli 

för omfattande för denna framställning. Ett exempelfall, inspirerat av ett 

riktigt fall84, kommer därför att användas för att på ett principiellt plan visa 

hur domstolarnas olika tillämpningarna av förklaringsbördan kan påverka 

sannolikheten för den tilltalades skuld. Det finns heller inte utrymme för en 

diskussion kring vad förklaringsbördan bör innefatta eller vilken skillnad 

som faktiskt kan finnas mellan tystnad, lögner och icke trovärdiga 

förklaringar. Uppsatsen är avgränsad till att behandla hur förklaringsbördan 

kan påverka bevisläget utifrån hur den är definierad i doktrin och praxis.  

 

                                                 
82 Se t.ex. Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009); Stening (1975); Lindell (1987) och Diesen 

(2015). 
83 Se Diesen (2015) s. 30 och 37. 
84 Se Hovrätten för Västra Sverige, mål nr B 3851-18, dom 2019-03-20. 



 23 

Även om Högsta domstolen slagit fast att beviskravet är detsamma för alla 

typer av brott85 har det i doktrin gjorts gällande att olika beviskrav skulle 

gälla beroende på vilket typ av mål det är fråga om.86 Framställningen berör 

endast grövre brott och i doktrin råder i stort sett konsensus om att 

beviskravet i dessa fall måste ställas högt även om utrednings- eller 

bevissvårigheter föreligger och kommer därför vara utgångspunkten i 

framställningen. 87  

 

Vad gäller rätten till tystnad är det endast den i EKMR stadgade som 

kommer att behandlas.88 Den praxis som omnämns är den som frekvent 

återkommer i doktrin89 och därav verkar ha störst betydelse för tolkning av 

oskyldighetspresumtionen och rätten till tystnad. Samtliga avgränsningar i 

uppsatsen har valts för att på bästa sätt utnyttja det begränsade utrymmet 

och uppfylla syftet.  

1.9 Disposition 

Uppsatsen är indelad i nio huvudkapitel där de sex första kapitlen efter 

inledningskapitlet är av deskriptiv natur. I kapitel två redogörs för den 

bayesianska sannolikhetsteorin. Kapitel tre och fyra behandlar bevisbördan, 

beviskravet och den fria bevisvärderingen generellt. Kapitel fem behandlar 

rätten till tystnad som den ser ut enligt europakonventionen. Det sjätte 

kapitlet behandlar bevisverkan av den tilltalades passivitet inom den 

svenska rätten och berör därmed även bevisvärderingens område, men är 

mer en djuplodad genomgång av rätten att vara tyst och förklaringsbördan. I 

det sjunde kapitlet presenteras exempelfallet som används i analysen. Det 

åttonde kapitlet är en rättsfallsanalys baserad på resultaten som framkommit 

i uppsatsen. Kapitel nio utgör slutligen en sammanfattande slutsats. 

                                                 
85 Se t.ex. NJA 1982 s. 164 och NJA 2009 s. 447 I och II. 
86 Schelin (2007) s. 59; Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 154; Diesen (2015) s. 175. 
87 Se t.ex. Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 154; Lindell (1987) s. 361 och Bolding 

(1953) s. 314. 
88 Rätten till tystnad regleras även i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna artikel 48(1) och FN-konventionen Internationella konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter (1966) artikel 14(2). 
89 Se t.ex. Danelius (2015); Nowak (2003) och Lundqvist (2017). 
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2 Den bayesianska 
sannolikhetsteorin 

2.1 Beviskraft 

Den bayesianska sannolikhetsteorin kommer att användas för att på ett 

strukturerat och tydligt sätt kunna analysera konsekvenserna av olika 

tillämpningsalternativ gällande förklaringsbördan. Det är därför värdefullt 

att inleda med en översiktlig presentation om vad Bayes sats innebär. Den 

bayesianska sannolikhetsteorin har uppkallats efter den engelske 1700-

talsprästen Thomas Bayes. Bayes upptäckte ett matematiskt samband mellan 

villkorade sannolikheter, Bayes sats. Satsen kan användas för att beräkna 

hur sannolikheten för en hypotes påverkas av ny information och går 

därmed att använda för att beräkna hur sannolikheten för ett bevistema 

påverkas av ny bevisning.90 

 

Med hypotes eller bevistema avses i denna uppsats främst åklagarens 

gärningsbeskrivning. I ett straffrättsligt mål kan bevistemat till exempel vara 

att A bragt B om livet. Bevisning för att bevistemat är sant kan vara att A:s 

fingeravtryck finns på mordvapnet. 

 

I framställningen kommer sannolikhet att betecknas 𝑃 och bevistema 𝑇. 

Uttrycket 𝑃(𝑇) utläses därmed ”sannolikheten för bevistemat”. Om 𝑇 till 

exempel står för att A bragt B om livet står alltså 𝑃(𝑇) för sannolikheten att 

A bragt B om livet. 

 

Inom den bayesianska sannolikhetsteorin används villkorade sannolikheter. 

En villkorad sannolikhet är sannolikheten för en viss händelse givet en 

annan händelse.91 Denna andra händelse kommer att förkortas 𝐹. 

Exempelvis kan det handla om sannolikheten för att A bragt B om livet 

                                                 
90 Dahlman (2018) s. 13 och 18. 
91 Dahlman (2018) s. 13. 
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givet att A:s fingeravtryck finns på mordvapnet. 𝐹 står då alltså för att A:s 

fingeravtryck finns på mordvapnet. 

 

Att den första händelsen (𝑇) bedöms under villkoren att den andra 

händelsen (𝐹) föreligger betecknas inom sannolikhetsteori med ett streck, |, 

mellan de två händelserna. Uttrycket 𝑃(𝑇|𝐹) står därmed i detta fall för 

”sannolikheten för att A bragt B om livet givet att A:s fingeravtryck finns på 

mordvapnet.”92 

 

𝑃(𝑇) är alltså sannolikheten bevistemat bedömts ha innan bevisningen tagits 

hänsyn till och 𝑃(𝑇|𝐹) är sannolikheten för bevistemat när bevisningen 

tagits hänsyn till och en ny uppskattning av sannolikheten för 𝑇 på grundval 

av den nya information som 𝐹 tillfört gjorts.93 

 

Att ett bevis (𝐹) ger stöd åt bevistemat (𝑇) innebär att det ökar 

sannolikheten för bevistemat. Ju starkare stöd bevisfaktumet ger åt 

bevistemat, desto mer ökar sannolikheten för bevistemat. Den förmåga som 

ett visst bevisfaktum har att öka sannolikheten för bevistemat är 

bevisfaktumets beviskraft i förhållande till bevistemat.94 

 

Beviskraften kan beräknas genom att sannolikheten för bevisfaktumets 

existens givet att bevistemat är sant, sann positiv, divideras med 

sannolikheten för bevisfaktumets existens givet att bevistemat är falskt, 

falsk positiv. Formeln skrivs ut 𝑃(𝐹|𝑇)/ 𝑃(𝐹|~𝑇). ~𝑇 står för att bevistemat 

är falskt.95 

 

Att bevistemat är sant skulle t.ex. kunna innebära att ”A bragt B om livet” 

och att bevistemat är falskt innebär då att ”A inte bragt B om livet”. För att 

styrka att bevistemat i detta fall är sant kan exempelvis beviset ”A:s 

                                                 
92 Se Dahlman (2018) s. 13. 
93 Se Dahlman (2018) s. 14. 
94 Dahlman (2018) s. 66. 
95 Se Dahlman (2018) s. 66 f. 
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fingeravtryck finns på mordvapnet” presenteras. Beviskraften hos 

bevisfaktumet räknas då ut genom att bedöma sannolikheten för att finna 

A:s fingeravtryck på mordvapnet givet att A bragt B om livet och sedan 

dividera det med sannolikheten för att finna A:s fingeravtryck på 

mordvapnet givet att A inte bragt B om livet. 

 

Bedöms exempelvis sannolikheten för att finna A:s fingeravtryck på 

mordvapnet givet att A bragt B om livet till 90 % och sannolikheten för att 

finna A:s fingeravtryck på mordvapnet givet att A inte bragt B om livet till 5 

% blir beviskraften hos beviset 0.90/0.05=18.  

 

De olika uträkningarna som i framställningen behöver göras kommer inte att 

presenteras, utan för dem kommer programmet Agenarisk att användas.96 

Sannolikhetsbedömningarna som görs visas genom programmets s.k. noder 

och resultatet presenteras sedan i form av bayesianskt nätverk.97 Exemplet 

ovan visar sig i en nod på följande sätt. 

 

2.2 Ursprungssannolikhet 

Sannolikheten för ett bevistema givet ett bevisfaktum, 𝑃(𝑇|𝐹), beror inte 

bara på beviskraften hos bevisfaktumet utan också sannolikheten för 

bevistemat innan bevisning lagts fram. Sannolikheten för bevistemat innan 

bevisningen tagits hänsyn till kallas ursprungssannolikhet.98 

Ursprungssannolikheten är alltså sannolikheten för att en 

gärningsbeskrivning eller bevistemat är sant vid den punkt i inledningen av 

                                                 
96 Agenarisk: <https://www.agenarisk.com/>, besökt 2019-03-04. 
97 För vidare läsning om bayesianska nätverk se Dahlman (2018) s. 214 ff. 
98 Dahlman (2018) s. 113. 
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huvudförhandlingen där åklagaren läst upp gärningsbeskrivningen, men 

ännu inte presenterat någon bevisning till stöd för den.99  

 

Ursprungssannolikheten måste b.la. präglas av oskyldighetspresumtionen 

och därför vara väldigt låg.100 En vanlig missuppfattning är att det leder till 

att den borde vara noll. Bestäms ursprungssannolikheten vara noll blir 

sannolikheten efter att bevisningen tagits hänsyn till alltid noll, oavsett hur 

stark bevisningen är. Varje rättegång skulle då sluta med att den tilltalade 

frikänns och därför måste ursprungssannolikheten vara högre än noll.101 

 

Ursprungssannolikheten kan bestämmas på olika sätt. 1/𝑁-principen 

innebär att ursprungssannolikheten är 1/𝑁 där 𝑁 betecknar antalet möjliga 

gärningsmän. Principen är lämplig att använda då antalet möjliga 

gärningsmän är begränsade, t.ex. om ett mord begåtts i ett låst rum med 

visst antal personer i.102 Det är i de flesta fall svårt att fastställa kretsen av 

antalet möjliga gärningsmän, vilken gör principen problematisk.103 

 

Principen om bevistemats allmänna vanlighet innebär att 

ursprungssannolikheten för att det tilltalade har agerat på det sätt som påstås 

i gärningsbeskrivningen är densamma som vanligheten hos gärningar som 

uppfyller rekvisiten i straffbestämmelsen i situationer av samma slag som 

det tilltalade befann sig i. T.ex. i mål där gärningsbeskrivningen säger att 

den tilltalade med våld tvingat sin sambo till samlag skulle 

ursprungssannolikheten vara lika med vanligheten av ett sådant beteende.104 

Metoden är problematisk eftersom det är svårt att avgränsa situationer av 

samma slag. I exemplet ovan kan svårigheten t.ex. ligga i att avgöra om alla 

sambossituationer ska räknas in eller bara situationer där en man bor med en 

kvinna. Detta är en variant på referensklassproblemet.105 Ytterligare ett 

                                                 
99 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 189; Dahlman (2018) s. 113. 
100 Se art. 6 EKMR. 
101 Dahlman (2018) s. 115. 
102 Dahlman (2018) s. 120. 
103 Se vidare om problematiken i Dahlman (2018) s. 120 ff. 
104 Dahlman (2018) s. 117 f.  
105 För vidare läsning om referensklassproblemet se Dahlman (2018) s. 110 ff. 
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problem är att domstolen ofta saknar kunskap om hur vanliga olika 

beteenden är.106 Principen riskerar också strida mot 

oskyldighetspresumtionen eftersom den tilltalade enligt den ska betraktas 

som en slumpvis vald person ur befolkningen.107 

 

I denna framställning kommer därför en schabloniserad 

ursprungssannolikhet som gäller oavsett hur många personer som kan ha 

begått gärningen och gärningens allmänna vanlighet att användas. För att 

uppfylla framställningens syfte är det viktiga inte att finna den mest 

lämpliga ursprungssannolikheten i varje fall, utan att visa på hur den valda 

ursprungssannolikheten påverkas av olika sätt att tillämpa 

förklaringsbördan. Ursprungssannolikheten kommer att utgå ifrån att 1 % av 

populationen i samma situation agerat i enlighet med bevistemat.108 Det 

visas i en nod på följande vis.109 

 

 

På detta sätt kan Bayes sats användas för att beräkna hur sannolikheten för 

ett bevistema påverkas av ny bevisning.110 Formeln skrivs ut på följande 

sätt.111 

 

𝑃(𝑇)

𝑃(~𝑇)
×

𝑃(𝐹|𝑇)

𝑃(𝐹|~𝑇)
=  

𝑃(𝑇|𝐹)

𝑃(~𝑇|𝐹)
 

 

                                                 
106 Dahlman (2018) s. 120. 
107 Dahlman (2018) s. 119. 
108 Dahlman (2018) s. 127. 
109 Ordet ”skyldig” kommer i analysen att användas som en förkortning för det 

sakförhållande att den tilltalade handlat på det sätt som åklagaren påstår i sin 

gärningsbeskrivning. Ordet ”skyldig” omfattar alltså endast de objektiva rekvisiten.  
110 Dahlman (2018) s. 18. 
111 Se Dahlman (2018) s. 95 ff. – Det finns fler sätt att ställa upp Bayes sats, men detta har 

ansetts lämpligast för denna framställning. 
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Sannolikheten för att A är skyldig till att ha bragt B om livet givet att A:s 

fingeravtryck finns på mordvapnet kan alltså räknas ut med hjälp av Bayes 

sats och visas på i ett bayesiansk nätverk på följande sätt. 

 

 

 

Efter att ha tagit hänsyn till att A:s fingeravtryck finns på mordvapnet ökar 

alltså sannolikheten för A:s skuld från 1 % till strax över 15 % givet att 

samma antaganden som ovan görs. För att åtalet ska anses vara ställt bortom 

rimligt tvivel krävs i denna framställning att sannolikheten för den 

tilltalades skuld når 98 %.112 

2.3 Samverkande, motverkande och 
beroende bevisning 

Bevisning kan vara både samverkande och motverkande i förhållande till 

bevistemat. Samverkande bevisning är flera bevis, t.ex. 𝐹1 och 𝐹2, som inte 

är beroende av varandra och som tillsammans ökar sannolikheten för att 

bevistemat är sant.113  

 
𝑃(𝑇)

𝑃(~𝑇)
×

𝑃(𝐹1|𝑇)

𝑃(𝐹1|~𝑇)
×

𝑃(𝐹2|𝑇)

𝑃(𝐹2|~𝑇)
=  

𝑃(𝑇|𝐹1&𝐹2)

𝑃(~𝑇|𝐹1&𝐹2)
 

 
Utöver den samverkande bevisningen kan det också finnas motverkande 

bevisning som stöder att bevistemat är falskt.114 Exempelvis kan det finnas 

                                                 
112 Se nedan i avsnitt 3.2 gällande beviskravet. 
113 Dahlman (2018) s. 174. 
114 Dahlman (2018) s. 183. 
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samverkande och motverkande bevisning i form av två vittnen. Ett vittne 

som stöder bevistemat och påstår att den tilltalade befunnit sig på 

brottsplatsen vid tiden för brottet, 𝐹1, och ett vittne som stöder att 

bevistemat är falskt och påstår att den tilltalade varit på annan plats än 

brottsplatsen, 𝐹2. För att avgöra hur den motverkande bevisningen, 𝐹2, 

påverkar sannolikheten för bevistemat, 𝑇,  behöver beviskraften hos, 𝐹1, för  

𝑇 divideras med beviskraften hos 𝐹2 för ~𝑇. 

 
𝑃(𝐹1|𝑇)

𝑃(𝐹1|~𝑇)
𝑃(𝐹2|~𝑇)
𝑃(𝐹2|𝑇)

⁄  

 
Vissa bevis, t.ex. 𝐹1 och 𝐹2, kan också vara beroende av varandra. Bevis är 

beroende av varandra om det finns en händelse som är sådan att det ena 

beviset ökar sannolikheten för händelsen och händelsen i sin tur ökar 

sannolikheten för ett falskt positivt utfall av det andra beviset.115 

 

Givet beviset 𝐹1, är sannolikheten vid ett beroendeförhållande alltså större 

för beviset 𝐹2. Sannolikheten för beviset 𝐹2:s existens ökar givet 𝑇 och att vi 

vet att beviset 𝐹1 föreligger. Beroende bevisning påverkar således inte 

ursprungssannolikheten lika starkt som om den vore oberoende. I nätverken 

visas beroendeförhållanden genom en pil mellan noderna för de bevis som 

är beroende av varandra. Nedan visas formeln gällande 

beroendeförhållanden. 

 
𝑃(𝑇)

𝑃(~𝑇)
×

𝑃(𝐹1|𝑇)

𝑃(𝐹1|~𝑇)
×

𝑃(𝐹2|𝑇 & 𝐹1)

𝑃(𝐹2|~𝑇 & 𝐹1)
=

𝑃(𝑇|𝐹1&𝐹2)

𝑃(~𝑇|𝐹1&𝐹2)
 

 

 

                                                 
115 Dahlman (2018) s. 193. 
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3 Åklagarens bevisbörda och 
beviskravet  

3.1 Bevisbördan 

För att minimera risken för felaktiga domar krävs ett högt beviskrav och att 

bevisbördan är placerad hos åklagaren.116 Ett lagstadgande har inte ansetts 

nödvändigt, men i alla rättsstater gäller att åklagaren har hela bevisbördan 

och att tvivel skall komma den tilltalade till fördel.117 Även om detta kan 

påverka rättsskipningens effektivitet anses avvägningen vara nödvändig 

med hänsyn till vikten av oskyldigas rättsskydd.118  

 

Åklagarens bevisbörda omfattar såväl förekomsten av omständigheter som 

uteslutandet av alternativa förklaringar. Åklagaren har alltså bevisbördan 

även för att några ansvarsfrihetsgrunder som utesluter den tilltalades skuld 

inte är för handen.119 Att bevisbördan ligger hos åklagaren säger i sig 

ingenting om vilken styrka bevisningen måste ha för att kunna fälla den 

tilltalade. Bevisbörderegeln måste därför kompletteras med en mer eller 

mindre noga angiven uppgift om vilken grad av sannolikhet som måste 

uppnås för att åklagarens bevisning skall kunna läggas till grund för fällande 

dom.120 Eftersom åklagaren bär hela bevisbördan rör i praktiken de flesta 

problem beviskravet och frågorna om bevisbörda och beviskrav kan därför 

sägas höra samman.121 I likhet med bevisbörderegeln regleras beviskravets 

styrka inte i rättegångsbalken, utan det har lämnats åt Högsta domstolen att i 

praxis att fastställa hur beviskravet ska utformas.122 

                                                 
116 Schelin (2007) s. 58; Vissa undantag finns. Exempelvis gällande tryckfrihetsbrott 8 kap. 

8 § och 3 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) samt förtalsbrott 5 kap. 1 § BrB. 
117 Att tvivel ska tolkas till den tilltalades förmån framgår av den rättsliga principen In 

dubio pro reo. 
118 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 150 f; Jfr även avsnitt 1.4.  
119 Diesen (2015) s. 135; Heuman (1988) s. 263. 
120 Se t.ex. Fitger, Peter m.fl., Rättegångsbalken (18 december 2018, Zeteo, 

www.wolterskluwer.se/zeteo), kommentaren till 35 kap. 1 §, under rubriken Beviskravet, 

besökt 2019-03-26 och Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 81. 
121 Bolding (1989) s. 106. 
122 Schelin (2007) s. 58. 
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3.2 Beviskravet – bortom rimligt tvivel 

Beviskravet att den tilltalade skuld ska vara ställd bortom rimligt tvivel123 

fastställdes i NJA 1980 s. 725 och har därefter upprepats flertalet gånger i 

praxis.124 Hur mycket bevisning och vilket typ av bevisning som krävs har 

sedan succesivt fyllts med reellt innehåll genom avgöranden i praxis.125  

 

Enligt Gregow innebär kravet att det praktiskt sett ska framstå som uteslutet 

att den åtalade är oskyldig eller att domaren måste vara fullständigt 

övertygad om den åtalades skuld.126 Enligt Stening handlar det inte om en 

övertygelse om den tilltalades skuld utan det är fråga om en övertygelse om 

att det eller de bevis som ska bedömas är tillräckliga.127 Diesen uttrycker att 

begreppet rimligt innebär att det är fakta i målet jämte empirisk kunskap 

som står i fokus vid bevisvärderingen.128  

 

Beviskravet kan definieras både positivt och negativt.129 Högsta domstolen 

uttrycker vanligen beviskravet på ett positivt sätt genom att förklara åtalet 

styrkt.130 Beviskravet kan även uttryckas negativt och bortom rimligt tvivel 

innebär då att rimligt tvivel inte får föreligga. Enligt Diesen innebär det att 

alla friande alternativ till åklagarens gärningsbeskrivning kunnat 

elimineras.131 Bevisningens säkerhet beror alltså av i vilken mån andra 

förklaringar än den av åklagaren angiven som kan uteslutas.132 Tvivlet ska 

vara logiskt motiverat och underbyggt av fakta.133 

 

                                                 
123 Även lokutionen utom rimligt tvivel används för att benämna beviskravet. 
124 Se exempelvis NJA 1982 s. 164; NJA 1988 s. 40; NJA 1991 s. 83 och NJA 1992 s. 446. 
125 Schelin (2007) s. 59 not 102. 
126 Gregow (1996) s. 510. 
127 Se Stening (1975) s. 50 – Stening skriver att en domare kan känna sig övertygad om den 

tilltalades skuld, men vara medveten om att bevisningen är för svag. Övertygelsen får 

därför inte vara avgörande för målets utgång. 
128 Diesen (2015) s. 59. 
129 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 151. 
130 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 151; Gregow (1996) s. 510; Se även NJA 1982 

s. 525 och NJA 1996 s. 27. 
131 Diesen (2015) s. 147. 
132 Diesen (2015) s. 176; Se även avsnitt om alternativa hypoteser i avsnitt 4.2. 
133 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 153; Diesen (1996/97) s. 526; Schelin (2007) s. 

48 f.  
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Numeriska tal används som regel inte inom bevisrätten,134 men enligt en del 

jurister skulle kravet bortom rimligt tvivel kunna motsvara ett beviskrav där 

det krävs en viss sannolikhetsgrad för att den tilltalade är skyldig. Det är en 

rättspolitisk siffra som kan ifrågasättas och förändras, men 98 % har hävdats 

av flera jurister vara den procentsats som bäst motsvarar beviskravet.135 Det 

är av den anledningen sannolikhetsgraden som motsvarar beviskravet vid 

användandet av Bayes sats i denna framställning. 

3.2.1 Robusthetskravet  

På 1920-talet uppmärksammades att beslut under osäkerhet inte bara bör 

grunda sig på sannolikheten för den aktuella hypotesen givet den bevisning 

som finns, hänsyn bör även tas till hur mycket bevisning som finns. För att 

beskriva mängden befintlig bevisning användes begreppet bevisvikt. 

Begreppet bevisvikt används också som ett mått på fullständighet, alltså hur 

mängden bevis förhåller sig till mängden av all relevant information.136  

 

Ytterligare ett sätt att se på bevisvikt är det stöd den föreliggande 

bevisningen ger åt bevistemat och risken för att bevisläget kommer att 

ändras av ytterligare information.137 Ekelöf introducerade för detta sätt att se 

på bevisvikten begreppet robusthet i den svenska rätten och uttryckte att 

upptäckt av annan ny bevisning i ett mål sänker det bevisvärde som uppnåtts 

i målet.138 

 

Beviskravet kan alltså sägas innehålla två krav. Det första kravet handlar om 

bevisläget givet den bevisning som kommit fram under huvudförhandlingen 

och det andra kravet handlar om eventuell bevisning som inte framkommit, 

men som kunnat ändra bevisläget om det lagts fram.139 Diesen skiljer på 

kraven genom att prata om beviskrav och utredningskrav där 

                                                 
134 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 151. 
135 Dahlman (2018) s. 142; Diesen (2015) s. 146; Lambertz (2009) s. 4. 
136 Nance (2016) s. 113 och 149. 
137 Gärdenfors och Sahlin (1982) s. 362; Sahlin (1993) s. 19. 
138 Se Dahlman (2018) s. 152.  
139 Dahlman (2018) s. 134 f.; Se även SOU 2013:17 s. 221. 
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utredningskravet föregår bevisvärderingen.140 Med utredningskrav avses den 

omfattning bevisningen måste ha för att bevisvärdering ska kunna utföras.141 

Beviskravet är sedan kravet på kvalitén hos bevisningen som ska prövas.142   

Enligt Dahlman är indelningen tillräckligt stöd och tillräcklig utredning mer 

klargörande eftersom krav på bevisningen i målet ställs i båda fallen. Det 

första kravet handlar om det stöd utredningen ger åt huvudtemat och det 

andra kravet handlar om vad som utretts i målet.143  

 

Hur utredningskravet tolkas spelar roll. Om kravet på tillräcklig utredning 

innebär att utredningen i målet måste ha en viss grad av fullständighet för att 

bevisprövning gällande den tilltalades skuld ska kunna ske, så är det ett krav 

oberoende av kravet på tillräckligt stöd. Domstolen behöver då avgöra 

frågan om utredningen är tillräcklig innan en bedömning av tillräckligt stöd 

kan göras. Är utredningskravet däremot ett krav på robusthet bli det 

förbundet med ett krav på tillräckligt stöd. Domstolen behöver då bedöma 

hur starkt stöd den bevisningen som finns ger för åklagarens bevistema 

innan det går att avgöra om utredningen är tillräcklig. En bedömning av 

huruvida bevisningens stöd kommer att hålla efter ytterligare utredning går 

inte att göra innan bevisningens stöd fastställts. Att det har betydelse hur 

kravet tillämpas tydliggörs i fall då bevisningen är särskilt stark.144 

 

I en utredning kan polisen t.ex. missat eller underlåtit att undersöka något 

som borde ha undersökts normalt sett. Den uteblivna undersökningen kan 

dock ha liten betydelse i det aktuella målet. I sådant fall kan utredningen 

anses otillräcklig enligt ett krav på fullständighet eftersom en 

standardundersökning saknas. Samtidigt är utredningen robust eftersom 

bevisningen är stark på det sättet att ytterligare undersökning inte skulle 

rubba bevisläget. Enligt Dahlman hade ett krav på tillräckligt stöd varit 

                                                 
140 Diesen (2015) s. 179 f. – Diesen använder även begreppen kvantitet och kvalitet. 
141 Se Diesen (2015) s. 179 ff. 
142 Diesen (2015) s. 179. 
143 Se Dahlman (2018) s. 134 – Distinktionen uppmärksammades av den amerikanske 

filosofen Charles Sanders Pierce (1932 s. 421) under slutet av 1800-talet och har därefter 

utvecklats inom bevisteorin.  
144 Dahlman (2018) s. 152 f. 
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uppfyllt i detta fall och kravet på tillräcklig utredning bör därför ses som ett 

robusthetskrav.145 

 

Även Diesen uttrycker, i motsats till vad han tidigare redogjort för146, att 

robustheten i praktiken kan vara en fråga som aktualiseras först då rätten 

ifrågasatt om det tvivel som kvarstår kring den tilltalades skuld är rimligt.147 

Det verkar därmed som att tillräcklig utredning ska tolkas som ett 

robusthetskrav och att en bedömning om utredningens fullständighet inte 

bör föregå bevisvärderingen.148 För att det ska beaktas vid prövningen bör 

positivt stöd föreligga för att ytterligare utredning finns.149 Beaktning bör 

särskilt tas om den nya utredningen kan antas tala mot den tilltalades 

skuld.150 

3.2.2 Faktiska och hypotetiska risker 

Enligt Diesen är robustheten begränsad till vad som i utredningen är möjligt 

att utreda, alltså faktiska risker.151 Utredningens robusthet har dock i 

domstol tolkats som att även hypotetiska risker ska tas hänsyn till. Med 

hypotetiska risker avses risker för att bevisläget skulle bli annorlunda av en 

undersökning som inte faktiskt kunnat eller kan genomföras.152 Ett exempel 

på när underrätter gjort en sådan tolkning av robusthetskravet är det så 

kallade Balkongklättrarfallet.153 Även om underrättspraxis inte är 

vägledande utgör fallet ett bra exempel på hur en sådan tolkning kan se ut. 

En man hade i balkongklättrarfallet åtalats för hemfridsbrott och våldtäkt. 

Enligt gärningsbeskrivningen har han klättrat in i en kvinnas lägenhet via 

balkongen för att sedan genomföra sexuella handlingar.154  

 

                                                 
145 Dahlman (2018) s. 153. 
146 Se ovan i samma avsnitt angående utredningskravet. 
147 Diesen (2015) s. 180. 
148 Se Schelin (2007) s. 69 och Heuman (2005) s. 215. 
149 Schelin (2007) s. 70; Heuman (2005) s. 62. 
150 Se Diesen (2015) s. 177 och Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 187 ff. 
151 Diesen (2015) s. 180. 
152 Dahlman (2018) s. 156 f. 
153 Södertörns tingsrätt, mål nr B 1053-16, dom 2016-06-22. 
154 Södertörns tingsrätt, mål nr B 1053-16, dom 2016-06-22 s. 3. 
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Tingsrätten ogillade åtalet med hänvisning till brister i utredningen. Skospår 

i snön, fingeravtryck på balkongdörren och DNA i sängen hade inte säkrats 

av polis. Utredningen hade därmed sådana brister att den inte dög för en 

slutsats på goda grunder om inte den övriga bevisningen hade en sådan 

tyngd att den kunde reparera utredningens brister. Även om målsägandens 

uppgifter var mer trovärdiga än den tilltalades fanns andra omständigheter i 

målet som tillsammans med den bristande utredningen ledde till att åtalet 

inte ansågs ställt bortom rimligt tvivel.155 Även hovrätten ogillade åtalet 

med hänvisning till bristerna i utredningen och att den befintliga 

utredningen inte medförde att den tilltalades skuld kunde anses vara ställd 

bortom rimligt tvivel.156 

 

Föreligger faktisk risk finns anledning att fria den tilltalade för att undvika 

resning till förmån för den tilltalade.157 Det gäller inte vid hypotetiska risker 

eftersom ny information inte kan tillföras vid ett senare skede. Det skulle 

emellertid skada medborgarnas förtroende för rättsskipningen att se förbi 

hypotetiska risker av den anledningen. Bara tanken på att en tilltalad kunnat 

bli frisläppt om utredningen genomförts ordentligt underminerar förtroendet 

för rättsväsendet. En friande dom kan i sådana fall dessutom ge åklagare och 

polis incitament att sköta utredningarna mer grundligt i framtida fall.158 

 

 

 

                                                 
155 Södertörns tingsrätt, mål nr B 1053-16, dom 2016-06-22 s. 9 f. 
156 Svea hovrätt, mål nr B 6657-16, dom 2017-02-24 s. 6. 
157 Se 58 kap. 2 § RB. 
158 Dahlman (2018) s. 156 f.  
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4 Bevisvärdering i brottmål 

4.1 Den fria bevisvärderingen  

Det är åklagaren som bär ansvaret för att bevisningen efter en prövning 

uppfyller beviskravet.159 Det finns därtill vissa begränsningar och viss 

vägledning inom den fria bevisvärderingen för när beviskravet kan anses 

uppfyllt. Denna vägledning och dessa begräsningar kan påverka hur en 

förklaringsbörda får inverka vid bevisvärderingen.  

 

Begreppet bevisvärdering avser den process då domaren bildar sig en 

uppfattning av bevisningens styrka i målet för att sedan ta ställning till om 

beviskravet är uppfyllt.160 Rätten ska enligt 35 kap. 1 § RB efter en 

samvetsgrann prövning av allt som förekommit i målet fritt avgöra vad som 

är bevisat. Motsatsen är den legala bevisprövningen som innebär att det i lag 

regleras hur bevisning ska värderas.161 Bevisvärderingen är inte helt fri utan 

i förarbetena finns principer som domare har att rätta sig efter.162 Även vissa 

bindande lagregler inskränker den fria bevisvärderingen. Flertalet regler är 

emellertid sådana att de överlämnar åt domstolen att slutligt bestämma 

vilket bevisvärde beviset ska tillmätas.163  

 

I förarbetena till rättegångsbalken framgår att rätten vid sin bevisprövning 

inte får grunda avgörandet på rent subjektiva värden. Övertygelsen måste 

vara objektivt grundad och stödjas på skäl som kan godtas av andra 

förståndiga personer. En helhetsbedömning av bevisningen får inte 

förekomma utan en värdering av varje enskilt bevis bör göras.164 Att låta 

totalintrycket styra bevisprövningen innebär en påtaglig risk för att oriktiga 

slutsatser dras eftersom styrkor och svagheter hos de enskilda bevisen då 

                                                 
159 Se ovan i kapitel 3. 
160 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 160. 
161 Nordh (2013) s. 38. 
162 Se SOU 1926:32 s. 255 och SOU 1938:44 s. 377 f. 
163 Nordh (2013) s. 38; Se även t.ex. 35 kap. 3 § och 4 § RB. 
164 SOU 1938:44 s. 377 f. 
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riskerar förbises.165 Domaren ska för sig själv och i domskälen klarlägga de 

olika grunderna avgörandet vilar på.166   

 

En fri bevisvärdering innebär alltså inte att domaren kan genomföra 

bevisvärderingen efter eget godtycke utan endast att legala föreskrifter i 

princip inte får inverka i processen.167 Regleringen är emellertid vag och 

dess närmre innehåll har lämnats åt rättstillämpningen att fastställa. Även 

om det ligger i sakens natur att vissa bevismedel, t.ex. DNA-bevis eller 

fingeravtryck, på ett generellt plan borde tillmätas ett högre värde än andra 

kanske indirekta bevis finns ingen rättsligt fastställd rangordning.168 

Flertalet metoder har presenterats i syfte att göra prövningen så objektiv 

som möjligt, dessa är emellertid inte bindande för rätten och har haft 

begränsad praktisk betydelse.169 Domaren är istället i princip fri att själv 

bestämma vilket bevisvärde ett visst bevis ska ha.170 

4.2 Alternativa hypoteser och 
eliminationsbevisning 

Enligt det uppställda beviskravet får rimligt tvivel kring den tilltalades skuld 

inte föreligga. Tvivlet som måste baseras på rationella grunder beror av i 

vilken mån andra förklaringar än den av åklagaren presenterade som kan 

uteslutas.171 Fällande dom kan meddelas först när samtliga rimliga 

förklaringar till den tilltalades oskuld eliminerats.172 Den tilltalade ska inte 

behöva presentera andra möjliga förklaringar utan rätten är skyldig att på 

egen hand granska vilka tänkbara alternativ utöver åklagarens som kan 

finnas.173 Att utesluta andra alternativ än det av åklagaren framlagda är 

enligt många brottmålsprocessens innersta väsen.174 Det finns flertalet 

                                                 
165 Nordh (2013) s. 40. 
166 SOU 1938:44 s. 378 f. 
167 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 163 f.; Gregow (1996) s. 511; Schelin (2007) s. 

23. 
168 Schelin (2007) s. 23.  
169 Se Diesen (2015) s. 30 ff. 
170 Schelin (2007) s. 23. 
171 Diesen (2015) s. 176.  
172 Diesen (2015) s. 197. 
173 Se SOU 1938:44 s. 479; Dahlman (2018) s. 321 och Diesen (2015) s. 245 f. 
174 Se Diesen (2015) s. 197 och t.ex. Bolding (1953) s. 336. 
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rättsfall som indikerar att även Högsta domstolen anser att alternativa 

förklaringar behöver uteslutas vid bevisvärderingen för att beviskravet ska 

vara uppfyllt.175  

 

För att alternativhypoteserna ska få mätas med åklagarens hypotes bör de 

uppfylla vissa krav. Alternativet behöver inte vara förenligt med samtliga 

omständigheter eller den tilltalades egen utsaga, men måste vara rimligt och 

bygga på samma fakta, verklighet och referensram som åklagarens 

hypotes.176 Det är viktigt att alternativen inte ställs upp som alternativa 

bevisfakta.177 Att spekulera i andra möjliga bevis än de i utredningen 

framlagda strider mot principen om att endast bedöma vad som förekommit 

under rättegången och kan leda till fel.178 Är utredningen så bristfällig att 

domstolen inte kan pröva en möjlig friande förklaring ska åtalet ogillas.179  

 

I vissa fall går åklagarens argumentation ut på att den tilltalade är skyldig 

eftersom ingen annan möjlig gärningsman finns.180 En bevisföring som kan 

bli aktuell om endast ett fåtal alternativ finns kvar som troliga.181 

Sannolikheten för att en fastslagen händelse orsakats på det sätt en person 

påstår ökar om parten kan styrka att andra förklaringar är uteslutna. Om 

varje annan förklaring än den påstådda kan uteslutas kan bevistemat anses 

styrkt.182 Styrkan hos bevisen måste sättas i relation till hur många 

alternativa händelseförlopp som gjorts sannolika. Kan endast vissa 

möjligheter uteslutas blir eliminationsbevisningens värde inte särskilt 

stort.183 

 

                                                 
175 Se bl.a. NJA 1980 s. 825; NJA 1982 s. 164; NJA 1990 s. 555; NJA 1991 s. 56; NJA 

1991 s. 612 och NJA 1992 s. 446. 
176 Diesen (2015) s. 246. 
177 Diesen (2015 s. 246; Se även NJA 1982 s. 164.  
178 SOU 1938:44 s. 378; Diesen (2015) s. 246 f.; Lindell (1987) s. 357. 
179 Diesen (2015) s. 135; Jfr även avsnitt 3.2.1 och 3.2.2 om robusthetskravet och faktiska 

och hypotetiska risker. 
180 Dahlman (2018) s. 161. 
181 Brun, Diesen och Olsson (2000) s. 174. 
182 Heuman (1988) s. 277. 
183 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 208; Heuman (1988) s. 277 f.  
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Vid bedömningen får rätten inte stanna vid att beakta om de alternativa 

förklaringarna kunnat uteslutas mer eller minder säkert. Det är viktigt att 

antalet tänkbara förklaringar noga fastställs.184 Misslyckad 

eliminationsbevisning avseende en förklaring kan inte göra andra 

förklaringsalternativ mindre sannolika eller färre till antalet.185  

 

I praxis framgår att det endast i undantagsfall går att grunda en fällande dom 

på enbart den negativa omständigheten att utredningen inte synes ge 

utrymme för alternativa gärningsmän. Det finns anledning att vara särskilt 

försiktig med att dra slutsatser i de fall där det enbart föreligger 

indiciebevisning. Som regel måste därutöver krävas åtminstone stödjande 

bevisning som klarlägger de väsentliga delarna av händelseförloppet och 

knyter just den tilltalade till brottet.186 Problemet med denna sortens 

bevisning är alltså att den ofta inte ensamt klarar robusthetskravet eftersom 

det inte räcker att utredningen utesluter alternativa gärningsmän. 

Sannolikheten att ytterligare utredning skulle öppna möjligheten för andra 

gärningsmän måste även uppfylla robusthetskravet.187  

4.3 Notoriska fakta och erfarenhetssatser  

Domstolen ska inom dessa ramar genomföra en samvetsgrann prövning av 

allt som förekommit i målet och därefter avgöra vad som är bevisat.188 

Enligt 35 kap. 2 § första stycket RB görs emellertid undantag från allmänna 

principer gällande sådana omständigheter och erfarenhetssatser som är 

allmänt veterliga.189 Art. 6 EKMR medför att domstolen bör iaktta 

försiktighet med att fästa avseende vid fakta som inte berörts under 

rättegången om det inte är uppenbart att det är fråga om förhållanden 

                                                 
184 Heuman (1988) s. 277 f.  
185 Heuman (1988) s. 278; Se även Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 208. 
186 Se NJA 1990 s. 555; NJA 1991 s. 56 och NJA 1999 s. 480. 
187 Dahlman (2018) s. 161 ff.; Jfr även Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr B 

10004-04 och B 3649-04, dom 2005-02-03. 
188 35 kap. 1 § RB. 
189 Se Fitger, Peter m.fl., Rättegångsbalken (18 december 2018, Zeteo, 

www.wolterskluwer.se/zeteo), kommentaren till 35 kap. 2 §, besökt 2019-03-29 – Även s.k. 

kallade notoriska fakta.   

http://www.wolterskluwer.se/zeteo
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parterna kan förväntas vara bekanta med.190 Klart är att bevisning inte 

behöver föras om omständigheter som t.ex. att jorden är rund.191 Särskild 

uppmärksamhet kan behöva ägnas det förhållandet att en viss omständighet 

framstår som allmänt känd men ändå på grund av dess komplexitet behöver 

behandlas i målet.192  

 

Erfarenhetssatser spelar en väsentlig roll vid bevisvärderingen.193 En 

erfarenhetssats innebär ett uttalande om att något under vissa angiva 

förutsättningar med viss säkerhet kommer att inträffa. Det är alltså en 

generalisering om att det är sannolikt att faktum B inträffar, vid vetskapen 

att faktum A föreligger.194 I förarbetena till rättegångsbalken framgår att 

domaren ska ta hänsyn till allmänna erfarenhetssatser vid bevisvärderingen. 

Domaren bör däremot inte lita till sin egen sakkunskap i frågor som rör 

särskilda erfarenhetssatser.195 Särskilda erfarenhetssatser är expertkunskap 

eller särskild kunskap. Referensramen bör i dessa fall kompletteras med 

sakkunnigas bedömningar enligt 40 kap. RB.196  

 

Allmänna erfarenhetssatser grundar sig på allmän kunskap, livserfarenhet, 

och föreställningar om relevanta samband197 där sambandet grundas på att 

det utifrån flera enskilda fall dras generella slutsatser.198 De är alltså 

objektiv erfarenhet som ska utgöra referensramen, och inte subjektiv 

sådan.199 Bevisprövningen handlar om vad som hänt i varje enskilt fall och 

därför har hela den miljö och det sociala sammanhang i vilket händelsen 

inträffat betydelse. 200 De allmänna erfarenhetssatserna har olika grad av 

                                                 
190 Nordh (2013) s. 42. 
191 Fitger, Peter m.fl., Rättegångsbalken (18 december 2018, Zeteo, 

www.wolterskluwer.se/zeteo), kommentaren till 35 kap. 2 §, besökt 2019-03-29; Ekelöf, 

Edelstam och Heuman (2009) s. 59. 
192 Se t.ex. NJA 2003 s. 486 om att hepatit B:s farlighet inte var att anse som allmänt 

veterlig. 
193 Se Nordh (2013) s. 39 och Lindell (1987) s. 103. 
194 Se Lindell (1987) s. 214 ff.  
195 SOU 1938:44 s. 378. 
196 Björkman m.fl. (1997) s. 21 f. och 61 f.; Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 281 

och Schelin (2007) s. 49 f. 
197 Se SOU 1938:44 s. 378; Stening (1975) s. 40; Diesen (2015) s. 54. 
198 Schelin (2007) s. 50. 
199 Diesen (2015) s. 54 f. 
200 Björkman m.fl. (1997) s. 22; Schelin (2007) s. 5. 

http://www.wolterskluwer.se/zeteo
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säkerhet. Ibland handlar det om säkrade erfarenhetssatser som bygger på 

fysiska naturlagar och ibland uppger de bara ungefär hur något vanligtvis 

är.201 Är erfarenhetssatsen i sig osäker kommer även slutsatser därav inneha 

samma osäkerhet.202 

 

Det finns en styrka i möjligheten att utan hinder av formella krav använda 

all tillgänglig empirisk kunskap, intuition och fantasi för att söka sanningen 

om vad som hänt i enskilda fall.203 Det kan samtidigt utgöra problem att de 

erfarenhetssatser som används inte utgör någon vetenskapligt uppbyggd 

datasamling, utan främst bygger på livserfarenhet och allmänbildning.204 

Det innebär att förutsättningarna för korrekta bedömningar varierar 

beroende på domarens ålder, erfarenhet, kunskap och värderingar. Svårighet 

att skilja allmänna erfarenhetssatser från fördomar och personliga 

övertygelser uppstår därmed.205  

 

En erfarenhetssats inom bevisvärdering ska vara juridiskt relevant och ha 

betydelse för åklagarens gärningspåstående. Det är viktigt att noga skilja 

mellan fakta i målet och de erfarenhetssatser mot vilka dessa prövas. En 

erfarenhetssats producerar inget bevisvärde i sig utan är endast ett 

hjälpmedel i form av en referens eller erfarenhet. Den förstärker eller 

försvagar befintlig bevisning, men kan inte i sig styrka en påstådd gärning 

bortom rimligt tvivel.206 

                                                 
201 Björkman m.fl. (1997) s. 22; Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 281 ff. 
202 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 20. 
203 Björkman m.fl. (1997) s. 24. 
204 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 15; Lindell (1987) s. 220. 
205 Björkman m.fl. (1997) s. 23 f; Nordh (2013) s. 39. 
206 Björkman m.fl. (1997) s. 23 ff. 
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5 Rätten till tystnad enligt 
Europakonventionen 

5.1 Oskyldighetspresumtionen och rätten 
till tystnad 

En tydlig inskränkning som finns inom den fria bevisvärderingen och som 

därmed påverkar förklaringsbördans tillämpningsutrymme är rätten till 

tystnad som härrör ur oskyldighetspresumtionen.207  

 

Det är en grundläggande rättssäkerhetsgaranti att brottsanklagelser208 ska 

kunna prövas av domstol.209 För att fylla sitt syfte måste 

domstolsprövningen innehålla tillfredsställande rättssäkerhetsgarantier. 

Regler kring detta har därför ställts upp i art. 6 EKMR. Utöver dessa 

rättssäkerhetsgarantier fastslås också oskyldighetspresumtionen i artikelns 

andra punkt.210 Presumtionen utgör en betydelsefull och allmän princip om 

att den som är anklagad för brott ska anses vara oskyldig till dess att 

motsatsen är bevisad.211 Oskyldighetspresumtionen är viktig för att 

tillförsäkra att ingen döms oskyldig och fungerar i första hand som ett skydd 

mot illa uppbyggda anklagelser och felaktiga domar.212 För att principen ska 

få ett reellt innehåll måste den misstänkte tilldelas de rättigheter som kan 

anses nödvändiga för att kunna försvara sig på ett tillfredsställande sätt.213 

Principen i tvivelsmål hellre fria än fälla och åklagarens bevisbörda är 

exempel på oskyldighetspresumtionens konkretiserande i ett bestämt 

sammanhang.214 

 

                                                 
207 Se art. 6 EKMR. 
208 För omständigheter när någon kan anses vara anklagad för brott se de s.k. 

Engelskriterierna i Engel m.fl. mot Nederländerna.  
209 Se Lundqvist (2017) s. 188 – Lundqvist uppmärksammar att rätten till personlig frihet är 

stadgad i 2 kap. 8 § RF och envar har rätt att pröva inskränkningar av den rättigheten. 
210 Art 6.2 EKMR; Se även Nowak (2003) s. 108. 
211 Danelius (2015) s. 158 f.  
212 Nowak (2003) s. 19. 
213 Danelius (2015) s. 260; Nowak (2003) s. 32. 
214 Nowak (2003) s. 32 f. 
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Oskyldighetspresumtionen hindrar inte att misstanke riktas mot en person 

eller att nödvändiga åtgärder vidtas för att samla in bevis till stöd för 

misstanken. Presumtionen ska se till att det straffrättsliga förfarandet inte 

utformas eller utövas så att den misstankarna riktas mot tvingas undanröja 

misstanken för att undgå straff eller annan påföljd.215 Det följer av 

oskyldighetspresumtionen att den misstänkte inte ska behöva bidra aktivt till 

sin egen utredning genom medgivanden av sakförhållanden eller genom att 

tillhandahålla bevismaterial.216 Den misstänkte behöver följaktligen inte 

yttra sig under någon del av förfarandet.217  

 

Rätten till tystnad kan sägas bygga på två huvuddelar. Den första är den 

misstänktes rätt att förbli tyst under hela förfarandet, från förundersökning 

till dess att saken är avgjord. Den andra delen innebär att den tilltalades 

tystnad i princip inte får användas som bevis för skuld eller på annat sätt 

användas emot den tilltalade.218  

5.2 Rätten att vara tyst under förfarandets 
gång  

Beträffande rätten att förhålla sig tyst under hela förfarandet har 

Europadomstolen i praxis klargjort att myndigheter inte, under några 

omständigheter, får använda tvång för att förmå den misstänkte att lämna 

uppgifter. Det är inte endast tortyrliknande förhållanden som åsyftas med 

tvång, utan även att straffsanktionera en vägran att lämna uppgifter kan 

utgöra sådant tvång som står i strid med rätten att vara tyst.219 Det gäller 

även om det handlar om allvarliga brott mot allmänhetens säkerhet.220 

 

Myndigheter får inte använda indirekt tvång för att få den tilltalade att yttra 

sig. Det innebär att olika knep för att få den misstänkte att mot sin vilja 

                                                 
215 Träskman (1988) s. 472. 
216 Danelius (2015) s. 282; Träskman (1993) s. 610. 
217 Nowak (2003) s. 195. 
218 Träskman (1993) s. 609; Nowak (2003) s. 420. 
219 Se Heaney och McGuinness mot Irland och Quinn mot Irland. 
220 Heaney och McGuinness mot Irland punkt 57. 
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lämna uppgifter för utredningen kan stå i strid med rätten att vara tyst.221 

Rätten till tystnad riskerar att urholkas om den misstänkte gjort viljan att 

förhålla sig tyst tydlig, men myndigheterna använder olika knep för att få 

den misstänkte att trots detta yttra sig. Varje knep kan förmodligen inte 

anses strida mot oskyldighetspresumtionen. Nowak menar att det troligen 

inte är tillräckligt att myndigheter använder list för att förfaringssättet ska 

anses strida mot rättigheten. För ett konventionsstridigt förfarande krävs 

förmodligen att den tilltalade varit försatt i en pressad situation, t.ex. ett 

frihetsberövande.222  

5.3 Tystnad som bevis för den tilltalades 
skuld 

Den tilltalade har en rätt att förhålla sig passiv under hela förfarandet, men 

det innebär inte att rättigheten är helt oinskränkt. Den tilltalades tystnad får 

under vissa omständigheter tillsammans med annan bevisning ligga till 

grund för fällande dom.223 De nationella domstolarna har inte full frihet att 

lägga den tilltalades passivitet till grund för avgörandet. Vissa krav 

europadomstolen satt upp begränsar möjligheten att beakta den tilltalades 

tystnad som bevis för skuld.224  

 

En fällande dom får inte uteslutande eller huvudsakligen grundas på den 

tilltalades tystnad.225 Bevisningen som presenteras måste nå viss styrka. 

Åklagaren ska ha presenterat ett så övertygande åtal, s.k. prima facie-mål, 

att det kan anses påkallat att den tilltalade förklarar sig för att tystnad ska få 

ligga till grund för fällande dom.226 Anses bevisningen vara av ringa styrka 

får alltså inte den tilltalades vägran att lämna en förklaring läggas denne till 

                                                 
221 Se t.ex. Allan mot Storbritannien. 
222 Nowak (2003) s. 232 f.  
223 Se t.ex. Averill mot Storbritannien och Murray mot Storbritannien. 
224 Nowak (2003) s. 234. 
225 Murray mot Storbritannien punkt 47; Averill mot Storbritannien punkt 45; Krumpholz 

mot Österrike punkt 32 och 40. 
226 Se Murray mot Storbritannien punkt 51.  
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last. Frågan som måste ställas i varje enskilt fall är om åklagarens bevisning 

är tillräcklig för att kunna kräva en förklaring av den tilltalade.227  

 

I fallet Murray mot Storbritannien228 påträffades Murray av polis på 

brottsplatsen och i fallet Averill mot Storbritannien229 ansågs det föreligga 

mycket teknisk bevisning till stöd för åtalet. I båda fall ansåg domstolen det 

inte strida mot oskyldighetspresumtionen att deras tystnad respektive icke 

trovärdiga förklaringar utgjort led i den sammanvägda bevisvärderingen.230 

Definitionen av vad exakt som kan utgöra huvudsaklig bevisning och vad ett 

övertygande åtal innebär har dock inte klargjorts av Europadomstolen och 

det blir därmed svårt att dra långtgående slutsatser av bara de två fallen.231  

 

Enligt Nordh innebär ett etablerat prima facie-mål att beviskravet är 

uppfyllt.232 Även Nowak påpekar att tystnad med hänsyn till 

oskyldighetspresumtionen inte borde tillmätas någon som helst bevisverkan 

eftersom ett så pass svagt bevis inte borde få legitimera en fällande dom 

som inte kunnat underbyggas av bevis framtagna genom en grundlig 

undersökning.233 Han konstaterar även att bevisningen i fallet Murray mot 

Storbritannien varit övertygande och att den förmodligen lett till fällande 

dom utan att vikt lagts vid den tilltalades tystnad. En sådan tolkning blir 

emellertid underlig eftersom en absolut rätt till tystnad då likväl kunnat 

upprätthållas.234 Europadomstolens praxis ger därför intryck av att tystnaden 

kan tillmätas betydelse redan innan det kan fastställas att åklagaren har 

uppfyllt sin bevisbörda.235  

 

I ett fall ålades ägaren till en bil som konstaterades ha framförts med för hög 

hastighet att uppge vem som varit bilens förare vid hastighetsöverträdelsen. 

                                                 
227 Murray mot Storbritannien punkt 51 och 54. 
228 Murray mot Storbritannien. 
229 Averill mot Storbritannien. 
230 Murray mot Storbritannien punkt 54 och 58; Averill mot Storbritannien punkt 52 och 54. 
231 Jfr Nowak (2003) s. 423. 
232 Nordh (2013) s. 54. 
233 Nowak (2003) s. 423. 
234 Nowak (2003) s. 202 f. – Nowak uppmärksammar att en sådan tolkning vore underlig. 
235 Se Murray mot Storbritannien; Averill mot Storbritannien och Nordlander (2017) s. 657. 
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Han efterkom inte uppmaningen och slutsatsen drogs därför att det var han 

som kört bilen varpå han dömdes.236 Europadomstolen konstaterade att 

åklagaren inte uppnått ett prima facie-mål med sin bevisning och att 

bevisvärdering av den tilltalades tystnad inte får leda till en 

bevisbördeomkastning.237 Att dra en för den tilltalade ofördelaktiga 

slutsatser kring dennes tystnad förutsätter vidare att den tilltalade rimligen 

borde ha kunnat bidra med en förklaring till sin tystnad.238 Bevisningen bör 

alltså vara av sådan art att den enda slutsatsen enligt sunt förnuft som kan 

dras av den tilltalades tystnad är att denne inte kunnat bemöta 

anklagelserna.239 Vad sunt förnuft innebär har lämnats åt de nationella 

domstolarna att tolka, men innebär högst troligen att domstolarna är 

förhindrade att skönsmässigt dra slutsatser. Att den tilltalade väljer att vara 

tyst då denne inte haft tillgång till advokat är ett exempel på en 

omständighet som kan innebära att rimliga slutsatser kan dras av att den 

tilltalade valt att vara tyst.240   

 

Exakt hur stark åklagarens bevisning måste vara för att domstolen ska få dra 

för den tilltalade ofördelaktiga slutsatser kring dennes misslyckande att 

uppfylla en förklaringsbörda står alltså inte helt klart utan bedömning måste 

göras med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda målet.  

 

Enligt Nowak kan Europadomstolen, med sina bedömningar, velat förhindra 

att en misstänkt missbrukar rätten till tystnad. Den misstänkte kan ha för 

avsikt att förhala eller försvåra rättegången genom att först under 

huvudförhandlingen komma med en förklaring till sitt handlande. Han 

framhåller även att rätten till tystnad bidrar till materiellt riktiga avgörande 

eftersom rättigheten förhindrar att oriktiga erkännanden och falska utsagor 

pressas ur de som är misstänkta för brott.241 Att rätten till tystnad följer av 

art. 6 EKMR gör oavsett att rättigheten inte kan negligeras av de svenska 

                                                 
236 Se Krumpholz mot Österrike. 
237 Krumpholz mot Österrike punkt 40. 
238 Se Condron mot Storbritannien punkt 61. 
239 Telfner mot Österrike punkt 17. 
240 Se Averill mot Storbritannien punkt 49. 
241 Nowak (2003) s. 234 f. 
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domstolarna och att förklaringsbördans tillämpningsutrymme därför kan 

påverkas av Europadomstolens praxis.242  

 

                                                 
242 Se SOU 2017:17 s. 17; Nordh (2013) s. 54 och Nowak (2003) s. 420. 
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6 Bevisverkan av en tilltalads 
tystnad i svensk rätt 

6.1 35 kap. 4 § rättegångsbalken 

Även inom svensk rätt finns viss begränsning för hur den tilltalades 

passivitet och därmed en förklaringsbörda får påverka bevisvärderingen. 35 

kap. 4 § RB är den bevisvärderingsbestämmelse som beskriver den verkan 

parts passivitet kan få i bevishänseende enligt svensk rätt.243 Den stadgar att 

om en part låter bli att besvara en för utredningen framställd fråga prövar 

domstolen med hänsyn till allt som förekommit i målet vilken bevisverkan 

som bör tillmätas partens passivitet.244 Bestämmelsen innehåller inga 

förutsättningar för när eller hur tystnaden kan användas som bevisning.245 

 

Vid utformandet av rättegångsbalken rådde osäkerhet kring om 35 kap. 4 § 

RB skulle gälla även i brottmål. Huruvida den tilltalades underlåtenhet att 

medverka till utredningen skulle kunna ligga denne till last när hela 

bevisbördan lagts på åklagaren var enligt processlagsberedningen ingen 

självklarhet. Bedömningen gjordes att det inte går att bortse från hur den 

tilltalade förhåller sig under huvudförhandlingen och att passivitet därför 

bör kunna få betydelse vid bevisvärderingen. Domstolen borde endast med 

stor varsamhet tolka den tilltalades passivitet som bevis för skuld.246 Enligt 

Nowak torde detta innebära en begränsning i när den tilltalades tystnad kan 

användas som bevis, men att det inte kan uteslutas att tystnaden någon gång 

använts som bevisning. Europadomstolens praxis förhindrar numera 

åtminstone att tystnad används som huvudsakligt bevis.247 

 

                                                 
243 Fitger, Peter m.fl., Rättegångsbalken (18 december 2018, Zeteo, 

www.wolterskluwer.se/zeteo), kommentaren till 35 kap. 4 §, besökt 2019-04-02. 
244 35 kap. 4 § RB. 
245 Nowak (2003) s. 422 f. 
246 SOU 1938:44 s. 381 f.; Se även Westberg (1992/93) s. 885 f. 
247 Nowak (2003) s. 423; Se även avsnitt 5.3. 

http://www.wolterskluwer.se/zeteo
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Inom svensk rätt kallas det ofta att den tilltalade ålagts en förklaringsbörda 

när dennes passivitet tillmäts negativ bevisverkan.248 Det är inte en ny 

företeelse utan i NJA 2013 s. 931 hänvisade Högsta domstolen bl.a. till ett 

fall från mitten av 80-talet för att påvisa att en förklaringsbörda kan och har 

aktualiserats.249 Trots att förklaringsbördan tillämpats under lång tid står det 

inte helt klart på vilket sätt den ska tillämpas.  

 

Även om vissa verkar anse att förklaringsbördan endast innefattar den 

tilltalades tystnad250 är det mycket som talar för att förklaringsbördan även 

bör innefatta och innefattar rätten att lämna icke trovärdiga förklaringar och 

till och med att ljuga.251 Det motiverats med att en tilltalad inte taktiskt ska 

kunna välja mellan tystnad och att ljuga.252 Även enligt Högsta domstolen 

ska den tilltalade i princip inte ha någon nackdel av att lämnade uppgifter 

visar sig vara felaktiga eftersom det kan finnas skäl att lämna en annan 

berättelse än den som är sann. Det gäller särskilt om gärningspåståendet 

innehåller annan brottslighet än vad den åtalade riskerar dömas för.253  

 

Den tilltalades misslyckade motbevisförsök bör endast kunna medföra att 

uppgifterna inte tillmäts något bevisvärde och därför inte beaktas vid den 

sammanlagda bedömningen. Konsekvensen skulle annars bli att det alltid är 

säkrast att vara tyst.254 Om det alltid vore säkrast att vara tyst riskerar den 

tilltalade att hamna i en försämrad situation även i det fallet eftersom 35 

kap. 4 § RB innebär att tystnad kan tillmätas negativ bevisverkan.255 Det 

skulle inte vara förenligt med den tilltalades rättighet att låta de som ljuger 

hamna i sämre läge än den som väljer att vara tyst. 256 

                                                 
248 Se exempelvis Fitger, Peter m.fl., Rättegångsbalken (18 december 2018, Zeteo, 

www.wolterskluwer.se/zeteo), kommentaren till 35 kap. 4 §, besökt 2019-04-02; Ekelöf, 

Edelstam och Heuman (2009) s. 35; Heuman (1988) s. 272 ff. och Westberg (1992/93) s. 

883 ff. 
249 Se NJA 2013 s. 931 p. 34 med hänvisning till NJA 1984 s. 520; NJA 2001 s. 551 och 

NJA 2001 s. 570. 
250 Se t.ex. Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 34 f. och Heuman (1988) s. 175 ff. 
251 Se Schelin (2007) s. 58; Nordh (2013) s. 55; Diesen (2015) s. 136 och Brun, Diesen och 

Olsson (2000) s. 49. 
252 Lindell (1990/91) s. 484; Se även Schelin (2007) s. 58. 
253 NJA 2015 s. 702 p. 24.  
254 Schelin (2007) s. 58. 
255 Schelin (2007) s. 58 not 94. 
256 Nordh (2013) s. 55; Schelin (2007) s. 58. 

http://www.wolterskluwer.se/zeteo
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Bevisprövningsförutsättningarna torde därför vara desamma oavsett om den 

tilltalade är tyst, erkänner, förnekar eller lämnar icke trovärdiga 

förklaringar.257  

6.2 Förklaringsbördan 

6.2.1 Förklaringsbördan i förhållande till den 
falska bevisbördan 

I balkongmålet från 2015 nämnde domstolen att om den sammanvägda 

bevisningen som åberopats till stöd för åklagarens hypotes inte når upp till 

beviskravet, saknar bevisning som åberopats mot åklagarens hypotes, 

betydelse. Den tilltalade ska då frikännas på grunden att bevisningen inte är 

tillräcklig för att uppfylla beviskravet.258 Når bevisningens värde däremot 

upp till kravet, måste den tilltalades uppgifter granskas och om det leder till 

att gärningsbeskrivningen motbevisas ska åtalet ogillas. Åtalet ska även 

ogillas om motbevisningen tar sådan kraft från åklagarens bevisning att 

beviskravet inte längre kan anses uppfyllt.259  

 

Målet kan tolkas som att beviskravet ska vara uppnått innan den tilltalades 

tystnad eller förklaringar överhuvudtaget ska tas i beaktande. En sådan 

uppfattning förstärks av att högsta domstolen i två fall från 2017 

konstaterade att förhållandet att den tilltalade i något avseende lämnat 

felaktiga uppgifter i princip inte kan tillmätas bevisvärde till stöd för 

åklagarens hypotes. Först om åklagarens bevisning är tillräcklig ska den 

tilltalades uppgifter och motbevisning värderas.260 Denna tillämpning av 

förklaringsbördan är i stort sett densamma som den så kallade falska 

bevisbördan.261 Den falska bevisbördan innebär att den tilltalade, när 

åklagaren uppfyllt beviskravet, befinner sig i ett läge som kräver att den 

                                                 
257 Se Diesen (2015) s. 131; NJA 2015 s. 702 p. 24 och Schelin (2007) s. 58. 
258 I NJA 2015 s. 702 p. 23 hänvisar domstolen till NJA 2010 s. 671 p. 13 som stöd för sitt 

påstående. 
259 NJA 2015 s. 702 p. 23. 
260 NJA 2017 s. 316 I och II p. 10. 
261 Se t.ex. Schelin (2007) s. 56; Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 87 ff.; Westberg 

(1992/93) s. 884 och Bolding (1953) s. 83 ff. 
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tilltalade presenterar invändningar med visst bevisvärde för att kunna frias. 

Det kan liknas vid att bevisbördan gått över på den tilltalade och kallas för 

falsk bevisbörda för att markera att den äkta bevisbördan fortfarande ligger 

hos åklagaren.262  

 

Vilket beviskrav som ska ställas på den tilltalades bevisning är oklart, men 

kravet bör ställas lågt i och med att det är åklagaren som bär den äkta 

bevisbördan. Diesen uttrycker att det t.ex. kan handla om att den tilltalade 

ska göra sin invändning antaglig.263 Schelin formulerar det som att den 

tilltalade behöver framföra uppgifter som inte kan bortses ifrån.264 Den 

falska bevisbördan uppstår främst när domstolen ska förklara att den 

tilltalades invändningar saknar trovärdighet och innebär att den tilltalade 

åläggs presentera bevis till stöd för sina invändningar, medan det när den 

tilltalade åläggs en förklaringsbörda istället handlar om att den tilltalade 

åläggs förklara en för denne besvärande omständighet.265  

 

Tolkas balkongmålet på detta sätt får den tilltalades misslyckande att 

uppfylla en förklaringsbörda inte användas som bevis för den tilltalade 

skuld. Lindell och Nordh synes stötta denna tolkning och Lindell påpekar att 

en förutsättning för att åklagarens bevisbörda inte ska bli illusorisk borde 

vara att åklagaren först uppfyller beviskravet innan en förklaringsbörda 

åläggs den tilltalade. Tillåts fällande domar på svaga bevis med grund i 

tilltalades bristande förklaringar kan åklagaren frestas att göra mindre 

noggranna utredningar.266  

 

Det kan emellertid inte uteslutas att den tilltalades trovärdighet påverkas 

negativt av misslyckade motbevisningsförsök.267 De alternativa 

förklaringarna blir oundvikligen färre av att den tilltalade i försöken att 

                                                 
262 Se Schelin (2007) s. 56; Diesen (2015) s. 133; Dahlman (2018) s. 64 och Ekelöf, 

Edelstam och Heuman (2009) s. 88. 
263 Diesen (2015) s. 133.  
264 Schelin (2007) s. 56. 
265 Diesen (2015) s. 134 f. 
266 Lindell (1990/91) s. 483; Nordh (2013) s. 54. 
267 Nordh (2013) s. 55; Schelin (2007) s. 57; Westberg (1992/93) s. 895; Heuman (1988) s. 

278. 
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stödja sin egna version tillför målet nya verifierbara omständigheter som 

utesluter andra tänkbara möjligheter. Bevisningen mot den tilltalades 

försvarshypotes medför då ny bevisning till stöd för åtalet,268 men borde 

enligt vissa inte medföra något bevisvärde eftersom den tilltalade inte har 

några förpliktelser i processen.269 Den tilltalades bristande trovärdighet 

borde, enligt Schelin, endast få betydelse vid bedömningen av den tilltalades 

utsagas bevisvärde.270 

6.2.2 Förklaringsbördan i doktrin och praxis 

I balkongmålet framgår emellertid att i situationer som uppenbarligen 

kräver en förklaring kan den tilltalades tystnad och icke trovärdiga 

förklaringar tillmätas betydelse vid bevisvärderingen.271 Även i målen från 

2017 skriver domstolen att den tilltalades uppgifter i princip inte kan 

tillmätas bevisvärde till stöd för att åklagarens hypotes, vilket lämnar 

utrymme för att det kan finnas tillfällen så den tilltalades uppgifter kan 

tillmätas bevisvärde.272  

 

Även i doktrin kan uppfattningen tydas att det inte är uteslutet att en 

förklaringsbörda kan leda till att den tilltalades tystnad, lögner och icke 

trovärdiga förklaringar tillmäts bevisvärde.273 Omständigheten att den 

tilltalade genomgående vägrar svara på frågor bör emellertid inte tillmätas 

bevisvärde till stöd för åklagarens hypotes, men vägrar den tilltalade besvara 

en viss fråga borde bedömningen bli en annan om den tilltalade rimligen 

borde ha kunnat besvara frågan.274 

 

                                                 
268 Diesen (2015) s. 131; Se även Schelin (2007) s. 57. 
269 Schelin (2007) s. 57; Westberg (1992/93) s. 888 f.; Nordh (2013) s. 54; Heuman (1988) 

s. 278. 
270 Schelin (2007) s. 93. 
271 NJA 2015 s. 702 p. 24.  
272 NJA 2017 s. 316 I och II p. 7. 
273 Se exempelvis Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 34 ff.; Schelin (2007) s. 57 och 

Heuman (1988) s. 275 ff. 
274 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 35; Fitger, Peter m.fl., Rättegångsbalken (18 

december 2018, Zeteo, www.wolterskluwer.se/zeteo), kommentaren till 35 kap. 4 §, besökt 

2019-04-02; Se även RH 2008:54. 

http://www.wolterskluwer.se/zeteo
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I rättsfallet NJA 1984 s. 520 angående vårdslös skatteuppgift kunde den 

tilltalade inte förklara en viss bokföringspost för vilket underlag inte 

påträffats vid revision. Högsta domstolen ansåg att beloppet var så stort att 

en förklaring kunde avkrävas den tilltalade. Någon sådan lämnades inte och 

domstolen ansåg det därför styrkt att deklarationen var felaktig. I en analys 

av rättsfallet uttryckte Heuman att omständigheten att den tilltalade inte 

lämnat en godtagbar förklaring utgjort ett bevisfaktum i målet.275 Enligt 

Brun m.fl. är det dock tveksamt om domstolen menat lägga en 

förklaringsbörda på den tilltalade och om resonemanget kan utsträckas till 

andra omständigheter än vårdslöshet i ekobrottmål.276  

 

Westberg befarar att risk för bevisbördeomkastning och därmed att 

bevislättnad för åklagaren kan föreligga vid denna tillämpning av 

förklaringsbördan. Åklagarens bevisning fylls ut genom att bevisvärde 

tillmäts det förhållandet att den tilltalade vägrar eller misslyckas med att ge 

en rimlig förklaring till åklagarens bevisning.277 Även Heuman påpekade i 

sin analys att rätten i det enskilda fallet noggrant bör pröva vilka slutsatser 

som kan dras av den tilltalades passivitet för att effekten av en 

bevisbördeomkastning ska undvikas.278  

 

Förklaringsbördan bör nämligen inte frånta domstolens uppgift att på egen 

hand söka alternativa förklaringar.279 Flera fall från Högsta domstolen tyder 

även på att så är fallet. I NJA 1982 s. 164 friades de tilltalade eftersom 

domstolen ansåg att det fanns alternativa förklaringar till en 

penningtransaktion. Flertalet av dessa innebar att ingen av de tilltalade gjort 

sig skyldig till den gärningsbeskrivning åklagaren presenterat. Liknande 

bedömning gjordes i NJA 1991 s. 612 där den tilltalade inte lyckats förklara 

sitt innehav av en större summa pengar. Enligt domstolen fanns dock andra 

                                                 
275 Heuman (1988) s. 277. 
276 Brun, Diesen och Olsson (2000) s. 50. 
277 Westberg (1992/93) s. 884. 
278 Heuman (1988) s. 277. 
279 Se Nordh (2013) s. 55 not 79; Heuman (1988) s. 277 f.; Westberg (1992/93) s. 888 ff. 

och jfr även avsnitt 4.2. 
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möjliga förklaringar till innehavet även om några sådana inte lagts fram av 

den tilltalade.  

 

I NJA 1982 s. 164 konstaterade Högsta domstolen, utöver ovan nämnda, att 

en förklaring från en tilltalad som inte i någon mån förtjänar tilltro medför 

att misstanken mot denne stärks.280 Brun m.fl. uttrycker dock, i linje med 

vad som konstaterats ovan angående den tilltalades trovärdighet, att en 

förstärkt misstanke endast uppkommer indirekt. Då motbevisning saknas i 

målet minskar utrymmet för alternativa förklaringar. Det leder till att 

åklagaren lättare kan uppfylla sin bevisbörda.281 Enligt Schelin kan det inte 

uteslutas att domstolarna menat att ett misslyckat motbevisförsök från den 

tilltalade har direkt bevisvärde mot den tilltalade.282 I NJA 1980 s. 725 och 

NJA 1994 s. 268 påpekade emellertid Högsta domstolen att brister i den 

tilltalades berättelse inte medför att åklagarens hypotes förstärks. Att tolka 

den tilltalades misslyckade motbevisningsförsök som tecken på skuld utgör 

ett tankefel. 283 

 

I NJA 2001 s. 551 hade den tilltalade inte lämnat någon förklaring till varför 

han inte anmält en skattepliktig införsel och dömdes därmed av domstolen. 

Även i NJA 2001 s. 570 dömdes den tilltalade efter att inte ha kunnat lämna 

en rimlig förklaring. En opiumbit var gömd i en bokhylla i den tilltalades 

lägenhet. Den tilltalade kunde inte lämna en förklaring till varför han 

förvarat biten på det sättet om han, som han uppgav, avsett slänga den. Det 

opium som därtill återfanns i hans taxibil tillhörde att döma av SKL:s 

analysresultat ett annat parti.284 Den tilltalades uppgifter om syftet med 

innehavet framstod därför inte som trovärdiga enligt domstolen.285 

 

                                                 
280 Schelin (2007) s. 56; Liknande bedömning gjordes i Murray mot Storbritannien. Att 

Murray som påträffats på brottsplatsen vägrade förklara sin närvaro utgjorde enligt 

Europadomstolen ytterligare bevis för hans skuld. 
281 Schelin (2007) s. 57; Brun, Diesen och Olsson (2000) s. 49; Se även Diesen (2015) s. 

130. 
282 Schelin (2007) s. 57.  
283 Diesen (2015) s. 82 och Heuman (1988) s. 278. 
284 Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) heter numera Nationellt forensiskt centrum 

(NFC) och har till uppgift att genomföra forensiska undersökningar i brottmål. 
285 NJA 2001 s. 570. 
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Det är svårt att tyda i dessa fall om underlåtelsen att komma med en 

förklaring vägts in i bevisningen så att beviskravet därmed uppfyllts eller 

om underlåtelsen endast medfört att värdet av åklagarens bevisning inte 

reducerats.286 I målet NJA 2013 s. 931 gällande resning till men för den 

tilltalade hänvisade emellertid Högsta domstolen bl.a. till dessa två fall i 

samband med konstaterandet att den tilltalade ansetts kunna åläggas en 

förklaringsbörda. Domstolen påpekade att den tilltalades tystnad kan 

beaktas vid värderingen av åklagarens bevisning i situationer då han eller 

hon kan förväntas komma med en förklaring och hänvisar till stöd för detta 

till fallet Murray mot Storbritannien.287 Det framstår därmed som att 

domstolen är av uppfattningen att en förklaringsbörda kan få betydelse 

innan åklagaren uppfyllt beviskravet och att så även skett i målen från 2001. 

Diesen synes också vara av den uppfattningen då han i en analys gällande 

målet påpekat att förklaringsbördan använts som ”tungan på vågen” för att 

komma fram till att det totala bevisläget var av sådan art att det leder till 

fällande dom.288 

6.3 Förklaringsbördans 
tillämpningsutrymme  

Det är alltså inte helt tydligt vad som menas när det talas om en 

förklaringsbörda. Det är till och med svårt att avgöra hur vissa författare i 

doktrin faktiskt ser på förklaringsbördan. Nordh uttrycker exempelvis å ena 

sidan att beviskravet måste vara uppfyllt för att en förklaringsbörda ska 

kunna tillämpas och å andra sidan att det ska finnas övertygande bevisning 

för att en förklaringsbörda ska kunna tillämpas.289 Förutom ovan nämnda 

kan även uppfattningen att en förklaringsbörda endast kan aktualiseras i de 

fall domstolen inte på något annat sätt än genom den tilltalade kan förklara 

omständigheterna tydas i doktrin.290 Ytterligare en tolkning, som inte synes 

                                                 
286 Se Nordlander (2017) s. 662. 
287 NJA 2013 s. 931 – Domstolen hänvisar även i fallet till NJA 1984 s. 520. 
288 Diesen (2013/14) s. 641. 
289 Se Nordh s. 54 f. 
290 Diesen (2015) s. 132 f.; Lavén (2013) s. 77. 
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ha stöd i praxis, är att förklaringsbördan endast omfattar tillfällen när den 

tilltalade avviker från vad denne tidigare sagt i polisförhör.291  

 

De flesta kan nog åtminstone sägas vara överens om att förklaringsbördan 

innebär att den tilltalades underlåtelse eller misslyckande att förklara en 

bevisomständighet kan läggas denne till last vid rättegång.292 Inget tyder på 

att förklaringsbördan skulle vara begränsad till en viss typ av mål utan den 

synes kunna tillämpas i alla typer av mål, däribland i mål gällande mord.293 I 

doktrin kan stöd hittas för både för uppfattningen att förklaringsbördan kan 

aktualiseras innan åklagaren uppfyllt beviskravet och uppfattningen att den 

kan aktualiseras först efter att beviskravet uppnåtts. I enlighet med 

Europakonventionens praxis tyder de senaste fallen från Högsta domstolen 

emellertid på att det finns utrymme att tillämpa förklaringsbördan redan 

innan åklagaren uppfyllt beviskravet.294  

 

Det är inte helt klart på vilket sätt tystnad, lögner och icke trovärdiga 

förklaringar får påverka bevisläget, men centralt är huruvida det finns en 

situation som uppenbarligen kräver en förklaring av den tilltalade.295 En 

situation som uppenbarligen kräver en förklaring innebär förmodligen att 

det ska föreligga mycket besvärande bevisomständigheter för den 

tilltalade.296 

 

 

 

                                                 
291 Lundqvist (2010) s. 30.  
292 Se Nordlander (2017) s. 49. 
293 Se NJA 1984 s. 520 om vårdslös skatteuppgift; NJA 2001 s. 570 gällande 

narkotikabrott; NJA 2001 s. 551 angående brott mot privatinförsellagen; NJA 2013 s. 931 

och NJA 2015 s. 702 gällande mord och försök till mord. 
294 Se NJA 2015 s. 702 p. 24 som hänvisar till Murray mot Storbritannien och NJA 2017 s. 

316 I och II. 
295 NJA 2015 s. 702 p. 24. 
296 Nordlander (2017) s. 50. 
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7 Exempelfallet 

7.1 Inledning  

För att visa på hur de olika tillämpningsalternativen av förklaringsbördan på 

ett principiellt plan kan påverka sannolikheten för den tilltalades skuld ska 

ett exempelfall användas i framställningen. Fallet är inspirerat av ett riktigt 

fall.297 Många omständigheter och detaljer är emellertid ändrade eller 

påhittade för att nätverket inte ska bli för komplicerat och fokus därmed 

föras från det väsentliga i analysen. Antagandena kring sannolikheterna som 

presenteras är inte på något sätt tänkta att vara precisa, utan är endast 

uppskattningar om hur olika situationer skulle kunna se ut. Det centrala är 

hur sannolikheten för den tilltalades skuld principiellt påverkas av de olika 

sätten förklaringsbördan kan tolkas och tillämpas på.  

 

I exempelfallet finns endast samverkande bevisning eftersom ingen 

motverkande bevisning presenterats av den tilltalade. Nedan ska den 

bedömda sannolikheten för sann positiv och falsk positiv gällande de olika 

bevisen redogöras för att på så sätt få fram beviskraften hos de olika 

bevisen.298 Ursprungssannolikheten för den tilltalades skuld är som 

konstaterats i avsnitt 2.2 1 % och för att beviskravet ska uppfyllas krävs att 

en sannolikhet på 98 % nås med hjälp av bevisningen. 

 

                                                 
297 Hovrätten för Västra Sverige, mål nr B 3851-18, dom 2019-03-20. 
298 Se ovan i avsnitt 2.1. 
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7.2 Bevisningen 

Polisen fann 2017 en avliden man vid en klubblokal i norra Sverige. 

Mannen hade bragts om livet med hjälp av ett trubbigt föremål och bundits 

med buntband. På brottsplatsen återfanns en kofot som troligen utgjort 

mordvapnet. Vid kontroll av den tilltalades telefonuppkopplingar kunde det 

noteras att dennes telefon varit nedsläckt under brottstillfället. Uppgifter 

framkom även om att den tilltalade innan brottet inhandlat buntband. På 

kofoten fanns DNA från den tilltalade och offret. Även två bröder som 

pekade ut den tilltalade som den skyldige gärningsmannen kunde höras. 

 

Det ena vittnet (𝑭𝟏) påstod sig ha sett den tilltalade begå brottet. 

Iakttagelsen gjordes från avstånd på kvällen, så omständigheterna var inte 

optimala. Sannolikheten att vittnet inte skulle kunna peka ut den tilltalade 

givet att den tilltalade är skyldig borde med tanke på omständigheterna vara 

20%. Sannolikheten för sann positiv blir därför 80 %. Vittnet och den 

tilltalade hade en dust sedan tidigare och vittnet kan därför ha anledning att 

vilja ”sätta dit” den tilltalade. Sannolikheten att vittnet skulle kunna peka ut 

den tilltalade givet att den tilltalade är oskyldig kan därför tänkas vara 20 %. 

 

 

Det andra vittnet (𝑭𝟐) pekade också ut den tilltalade såsom skyldig till 

brotten, men med viss osäkerhet. I efterhand ändrade sig vittnet och sa att 

han var säker på att den tilltalade var den skyldige. Omständigheterna för 

detta vittne är i stort sätt det samma som ovan och beviskraften blir därför 

densamma. Skulle en skillnad finnas så är den förmodligen så obetydlig att 

den inte skulle göra någon märkbar skillnad för slutresultatet. 
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På brottsplatsen hittades en kofot. Det återfanns DNA på kofoten (𝑭𝟑) 

tillhörande gärningsmannen och offret. Sannolikheten att finna en kofot med 

bådas DNA på givet att den tilltalade är skyldig är synnerligen hög. 

Användes kofoten för att åsamka offret skador är sannolikheten väldigt hög 

att DNA från de båda senare återfinns på den. Sannolikheten för sann 

positiv borde vara näst intill 100 %. 

 

Sannolikheten för att hitta både den tilltalades och offrets DNA på kofoten 

givet att den tilltalade är oskyldig är betydligt lägre. Båda har dock haft 

anknytning till brottsplatsen så det inte är en helt uteslutet. Olika 

renoveringsprojekt var igång vid tiden för brottet och de båda kan vid olika 

tillfällen använt kofoten och då lämnat DNA-spår efter sig. Sannolikheten 

för att så är fallet borde med tanke på omständigheterna ändå inte vara högre 

än 5 %. 

 

 

Offret hade bundits med hjälp av buntband (𝑭𝟒). Den tilltalade hade dagen 

innan brottet köpt buntband kontant. Sannolikheten för att den tilltalade 

köper buntband dagen innan brottet givet att den tilltalade är skyldig kan 

antas vara hög eftersom buntband förmodligen inte hör till de vanligaste 

inköpen för gemene man. Den tilltalade köpte fler saker den dagen på sitt 

bankomatkort, men köpte buntbanden kontant vilket ytterligare ökar 

sannolikheten för inköpet givet att den tilltalade är skyldig. Sannolikheten 

för sann positiv kan därför nog sägas vara så hög som 95 %.  

 

Sannolikheten för att den tilltalade köpt buntband dagen innan brottstillfället 

givet att den tilltalade är oskyldig borde inte vara särskilt hög. Det finns 

emellertid andra anledningar till att den tilltalade köpt buntband just denna 
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dagen, t.ex. ett renoveringsprojekt eller liknande. Sannolikheten för falsk 

positiv kan därför tänkas vara 15 %. 

 

 

Den tilltalades telefonuppkoppling (𝑭𝟓) var under brottstillfället obefintlig. 

Innan och efter brottet har däremot telefonen varit igång och använts ganska 

frekvent. Sannolikheten att den tilltalade under brottstillfället stänger av sin 

telefon givet att den tilltalade är skyldig är hög. När telefonen är igång 

lämnar den spår om vad telefoninnehavaren befunnit sig. Sannolikheten för 

sann positiv borde därför vara runt 80 %. 

 

Det kan finnas anledningar till att den tilltalade stängt av sin telefon vid den 

aktuella tiden. Det kan vara av personliga skäl eller så kan telefonen bara ha 

stängts av på grund av att batteritiden tagit slut. Det hör dock till 

ovanligheterna för den tilltalade och sannolikheten för att telefonen stängs 

av under brottstillfället givet att den tilltalade är oskyldig bör inte vara högre 

än 20 %. 

 

 

Bevisen tar oss från en ursprungssannolikhet på 1 % till en sannolikhet på 

över 98 % för att den tilltalade är skyldig till åklagarens 
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gärningsbeskrivning. 

 

7.3 Beroendeförhållanden 

Mycket talar för att vittnena pratat med varandra efter händelsen och innan 

rättegången. Vittnena är bröder och träffas förmodligen en del. En av dem 

har dessutom ändrat sin utsaga så att de bådas utsagor under rättegången 

nästintill blivit samstämmiga. Detta gör att vittnesutsagorna högst sannolikt 

inte är oberoende av varandra. De kan medvetet ha anpassat sina utsagor av 

olika skäl. Till exempel att de, på grund av dusten, är måna om att den 

tilltalade blir dömd. Det kan även vara så att ett vittne råkar ut för t.ex. 

effekter av vilseledande information och omedvetet kodar om sin 

minnesbild på grund av ny information från ett annat vittne.299 

 

Sannolikheten för att vittne 𝐹2 säger att den tilltalade är skyldig givet att den 

tilltalade är skyldig och vittne 𝐹1 säger att den tilltalade är skyldig ökar 

därför exempelvis till 95 %. Sannolikheten för att vittne 𝐹2 säger att den 

tilltalade är skyldig givet att den tilltalade är oskyldig, men vittne 𝐹1 säger 

att den tilltalade är skyldig ökar med tanke på omständigheterna kanske så 

mycket som från 20 % till 70% i och med den delade dusten. 

 

 

 

 

 

                                                 
299 Granhag (2001) s. 44. 
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När hänsyn tagits till att en del bevis är beroende av varandra minskar 

sannolikheten för den tilltalades skuld. Sannolikheten minskar från strax 

över 98,5 % till ca. 96, 5%. Beviskravet är alltså inte längre uppnått. 
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8 Rättsfallsanalys  

Tystnad, lögner och icke trovärdiga förklaringar ska bedömas på samma sätt 

i bevishänseende. Misslyckandet att uppfylla en förklaringsbörda innefattar 

därför inte bara att den tilltalade är tyst, utan även att den tilltalade ljuger 

eller lämnar icke trovärdiga förklaringar.300 Det har ovan konstaterats att det 

enligt vissa finns utrymme inom den fria bevisvärderingen och rätten till 

tystnad att tillämpa förklaringsbördan innan åklagaren uppfyllt beviskravet 

förutsatt att situationen är sådan att den uppenbarligen påkallar en förklaring 

av den tilltalade. Det finns även de som anser att en förklaringsbörda endast 

bör tillämpas först efter att åklagaren uppfyllt beviskravet. Uppfyllandet 

eller misslyckandet att uppfylla en förklaringsbörda kan även påverka 

utredningens robusthet. Analysen kommer därför delas in i tre huvudavsnitt, 

8.1, 8.2 och 8.3. 

 

I avsnitt 8.1 redogörs situationen att åklagaren inte uppfyllt beviskravet med 

sin bevisning. Förklaringsbördan kan då tolkas på så vis att den tilltalades 

tystnad, lögner och icke trovärdiga förklaringar utgör samverkande 

bevisning med egen beviskraft till stöd för bevistemat. Tolkningen kan 

också göras att misslyckandet att uppfylla förklaringsbördan påverkar den 

redan befintliga bevisningen som åklagaren presenterat. Del 8.1 i analysen 

kommer därför delas upp i flera delar där avsnitt 8.1.1 och 8.1.3 behandlar 

dessa två olika tillämpningssätt medan avsnitt 8.1.2 och 8.1.4 utgör 

sammanfattande kommentarer 

 

I avsnitt 8.2 redogörs för situationen då åklagaren uppfyllt beviskravet 

samtidigt som den tilltalade genom att uppfylla förklaringsbördan lyckas 

minska sannolikheten för skuld. Avsnitt 8.3 behandlar hur utredningens 

robusthet skulle kunna påverkas av en förklaringsbörda.  

 

                                                 
300 Se avsnitt 6.1. 
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I alla fall där procentsatser antas så är antagandet baserat på att vara så milt 

för den tilltalade som rimligen är möjligt om inget annat framgår i texten. 

8.1 Åklagarens bevisning uppfyller inte 
beviskravet 

8.1.1 Misslyckandet att uppfylla 
förklaringsbördan som ett bevisfaktum  

Väljer den tilltalade att vara tyst, ljuga eller lämna en icke trovärdig 

förklaring kan den omständigheten tänkas få beviskraft som, utöver övrig 

bevisning, talar för den tilltalades skuld. En sådan behandling av 

förklaringsbördan skulle modelleras genom att tystnad, lögner och icke 

trovärdiga förklaringar blir en egen nod med beviskraft i det bayesianska 

nätverket. För tydlighetens skull kommer noden i nätverket döpas till 

”tystnad”, men i den innefattas även lögner och icke trovärdiga förklaringar. 

Modelleringsalternativ 1 

Denna uppfattning av hur förklaringsbördan bör tillämpas går att tyda i 

Scorpionmålet där BGZ och EI stod åtalade och dömdes för mord respektive 

medhjälp till mord på EM.301 I målet fann tingsrätten det styrkt att EM, 

BGZ, EI och KJ åkt tillsammans till en grusplan, att BGZ och EI båda varit 

beväpnade och att minst en av dem haft ett vapen som EM skjutits med, att 

EM avlidit av skadorna samt att KJ sprungit från platsen medan BGZ och EI 

kört från platsen i EM:s bil som de en dryg timma senare eldat upp. 

Tingsrätten konstaterade i domen att dessa omständigheter var sådana att de 

uppenbarligen kräver en förklaring av de tilltalade. Att de avstod från att 

lämna en sådan skulle därför tillmätas ett inte obetydligt bevisvärde.302  

 

För att visa på hur det kan påverka bevisläget att tillmäta tystnad, lögner och 

icke trovärdiga förklaringar beviskraft i sig kan den tilltalade tänkas åläggas 

en förklaringsbörda i exempelfallet på grund av den, för den tilltalade, 

graverande bevisningen. Sannolikheten för sann positiv skulle kunna antas 

                                                 
301 Helsingborgs tingsrätt, mål nr B 6255-17, dom 2018-07-13. 
302 Helsingborgs tingsrätt, mål nr B 6255-17, dom 2018-07-13 s. 36 f.  
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vara exempelvis 85 % eftersom den tilltalade i de flesta fall inte torde kunna 

bidra med rimliga friande förklaringar givet att den tilltalade är skyldig. 

 

En oskyldig person kan däremot till och med förväntas ha en förklaring eller 

bevisning som kan visa dennes oskuld. Det kan dock finnas anledningar till 

varför den tilltalade väljer att vara tyst, ljuger eller misslyckas med sina 

förklaringar givet att denne är oskyldig. T.ex. annan brottslighet som inte 

inkluderats i åtalet. Sannolikheten för att den tilltalade är tyst, ljuger eller 

kommer med bristfälliga förklaringar givet att den tilltalade är oskyldig kan 

därför tänkas vara låg, men inte allt för låg, kanske runt 30 %. 

 
 

Ett sådant antagande leder till att sannolikheten för den tilltalade skuld 

hamnar strax under 98,8 % och att beviskravet därmed uppfylls. 

 
Det skulle krävas att sann positiv i detta fall bedömdes till 60 % och 

sannolikheten för falsk positiv till 40 % för att beviskravet inte skulle 

uppfyllas med hjälp av användandet av tystnad, lögner eller icke trovärdiga 

förklaringar som bevisfaktum. 
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Det framgår inte i domskälen gällande Scorpionmålet exakt hur domstolen 

gjort sin bedömning, informationen som finns är endast att de tilltalades 

misslyckande att uppfylla förklaringsbördan tillmätts ett inte obetydligt 

bevisvärde och att beviskravet uppnåtts. Det går alltså att konstatera att de 

tilltalades tystnad, lögner eller icke trovärdiga förklaringar åtminstone fått en 

beviskraft som räckt för att beviskravet ska uppfyllas, men hur hög 

beviskraften bedömts vara beror på hur bevisningen sett ut i övrigt i målet. 

Modelleringsalternativ 1A 

Det kan också vara så att domstolen beaktar att den tilltalade underlåter att 

förklara flera omständigheter eller efter att ha misslyckats förklara en 

omständighet försöker flera gånger utan att lyckas. Det skulle modelleras på 

så sätt att varje underlåtande att förklara en omständighet får egen beviskraft 

genom att ställas upp som en egen nod. 
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I Östbergamålet kan en sådan tolkning tydas. I målet stod LJ bl.a. åtalad för 

medhjälp till mord genom att ha förberett en bil inför gärningen. Det var 

enligt tingsrätten bevisat att LJ hanterat bilen, att han mörklagt den och att 

han anskaffat utrustning för att efter gärningen undanröja bevis. Det var 

enligt tingsrätten särskilt bevisat eftersom LJ inte lämnat några andra 

rimliga förklaringar till de olika bevisen åklagaren presenterat.303 Att 

domstolen underströk att den tilltalades skuld varit särskilt bevisad i och 

med den tilltalades underlåtande att uppfylla förklaringsbördan indikerar att 

dessa omständigheter fått beviskraft i sig. 

 

För att se hur en sådan tillämpning av förklaringsbördan påverkar 

bevisningen kan det i exempelfallet tänkas att den tilltalade vid tre tillfällen 

misslyckats uppfylla förklaringsbördan som alla ges beviskraft 𝐹6, 𝐹7 och 

𝐹8. För enkelhetens skull kan förklaringarna bedömas ha samma beviskraft 

som i ett av exemplen ovan. Sannolikheten för att den tilltalade är tyst, 

ljuger eller lämnar en bristfällig förklaring givet att den tilltalade är skyldig 

blir då 60 % och sannolikheten för detsamma givet att den tilltalade är 

oskyldig blir 40 %, alltså inte nämnvärt hög. 

 

 

 

Det har tidigare konstaterats att endast ett sådant tillfälle inte räcker för att 

beviskravet ska uppfyllas. Hänsyn till alla tre tillfällen då den tilltalade 

misslyckas att uppfylla förklaringsbördan räcker, givet dessa antaganden, 

för att nå beviskravet. Ju fler gånger den tilltalade av någon anledning 

misslyckas med att uppfylla förklaringsbördan desto större blir 

sannolikheten för att den tilltalade är skyldig.  

                                                 
303 Södertörns tingsrätt, mål nr B 7951-18, dom 2018-12-12 s. 22. 
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Ett sådant tankesätt skulle emellertid kunna vara felaktigt eftersom den 

tilltalades misslyckanden att uppfylla förklaringsbördan förmodligen kan 

bero på samma frikännande eller förmildrande omständighet i förhållande 

till gärningsbeskrivningen. Det kan t.ex. handla om att den tilltalade inte vill 

avslöja annan egen brottslighet eller att den tilltalade vill skydda någon 

anhörig. Oavsett anledning är de olika misslyckandena i sådana fall 

beroende av varandra och sannolikheten för den tilltalades skuld ökar 

därmed inte lika mycket som den hade gjort om bevisen inte ansågs vara 

beroende av varandra.304 

 
Sannolikheten för att den tilltalade misslyckas uppfylla förklaringsbördan 

vid tillfälle 𝐹7 givet att den tilltalade är skyldig och misslyckas uppfylla 

                                                 
304 Se avsnitt 2.3 om bevisnings beroendeförhållanden. 
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förklaringsbördan vid tillfälle 𝐹6 ökar exempelvis från 40 % till 90 %. 

Sannolikheten för att den tilltalade misslyckas uppfylla förklaringsbördan 

vid tillfälle 𝐹7 givet att den tilltalade är oskyldig, men också misslyckas 

uppfylla förklaringsbördan vid tillfälle 𝐹6 ökar i fallet kanske från 60 % till 

95 %. För tydlighetens skull kan samma beroendeförhållande antas även 

gällande det tredje tillfället som den tilltalade misslyckas att uppfylla 

förklaringsbördan 𝐹8. 

 

 
 

Tas hänsyn till att bevisen förmodligen är beroende av varandra på detta sätt 

minskar sannolikheten till under 98 % och hamnar därmed under 

beviskravet.  
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LJ, som enligt egen uppgift livnär sig på att tillsammans med andra stjäla 

bilar, kan ha haft andra skäl än just att begå det aktuella brottet för att 

mörklägga bilen och vidta de åtgärder som han gjort för att bilen skulle 

kunna eldas upp. Handlingarna kan vara hänförliga till annan brottslighet 

och behöver alltså inte ha genomförts för att främja just den i målet aktuella 

gärningen.305 Detta skulle kunna utgöra en sådan alternativ förklaring som 

gör de olika misslyckandena att förklara bevisen beroende av varandra. 

Tillämpningen i Östbergamålet av förklaringsbördan kan således, även om 

det är svårt att avgöra av bara domskälen, ha lett till att den tilltalades 

tystnad, lögner och icke trovärdiga förklaringar fått högre beviskraft än vad 

som är skäligt. Något som tyder på att så kan ha varit fallet är att denna 

alternativa hypotes uppmärksammades av hovrätten som friade den 

tilltalade.306  

8.1.2 Sammanfattande kommentar  

Modelleras förklaringsbördan på detta sätt innebär det att tystnad, lögner 

och icke trovärdiga förklaringar behandlas generellt. Vilken beviskraft som 

tillmäts det faktum att den tilltalade inte lyckas uppfylla förklaringsbördan 

                                                 
305 Svea hovrätt, mål nr B 12341-18, dom 2019-02-19 s. 9. 
306 Svea hovrätt, mål nr B 12341-18, dom 2019-02-19 s. 5. 
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varierar förmodligen vid ett sådant förfarande i och med domarnas olika 

livserfarenhet och allmänbildning och riskerar därför tillmätas en relativt 

hög beviskraft.307 Det blir genom modelleringarna dessutom tydligt att 

tystnad, lögner och icke trovärdiga förklaringar inte behöver tillmätas en 

ansenligt hög beviskraft för att i stor utsträckning påverka bevisläget, 

speciellt inte om dessa förhållanden beaktas vid flera tillfällen. Risken att 

olika bevis tillmäts en för hög beviskraft finns i förhållande till all 

bevisning, men torde vara särskilt beaktansvärd gällande omständigheter 

förknippade med en så pass central rättighet för den tilltalade som rätten till 

tystnad. 

 

Även om det i svensk rätt inte finns tydliga begränsningar för när eller hur 

passivitet kan användas som bevisning kan det bli problematiskt om den 

tilltalades tystnad, lögner eller icke trovärdiga förklaringar modelleras på 

detta sätt.308 Det gäller oavsett hur stark den övriga bevisningen bedömts 

vara, hur hög beviskraft misslyckandet att uppfylla förklaringsbördan 

tillmäts och oavsett om bevisningens beroendeförhållanden tagits hänsyn till 

eller inte.  

 

Oskyldighetspresumtionen utgör en betydelsefull och allmän princip som är 

viktig för att undvika illa uppbyggda anklagelser, felaktiga domar och för att 

skydda enskilda. Bedömningen har därför gjorts att den tilltalade ska ha en 

rätt att vara tyst. En rättighet som riskerar åsidosättas om tystnad, lögner och 

icke trovärdiga förklaringar trots detta får användas som ett direkt bevis för 

den tilltalades skuld under en rättegång. Det finns heller inget uttryckligt 

stöd i Europadomstolens praxis för att tystnad, lögner och icke trovärdiga 

förklaringar får ges beviskraft i sig på så sätt som gjort i modelleringarna.  

 

Europadomstolens praxis ger snarare utryck för motsatsen eftersom det 

konstaterats att den tilltalades tystnad inte får leda till bevisbördeomkastning 

genom att den tilltalade tvingas visa att händelseförloppet inte gått till så 

                                                 
307 Se avsnitt 4.3. 
308 Se avsnitt 6.1. 
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som åklagaren påstår. T.ex. genom att som ägare av en bil tvingas uppge 

vem som kört bilen vid en hastighetsöverträdelse för att kunna undvika 

fällande dom.309 I Scorpionmålet kan det argumenteras för att de tilltalades 

misslyckande att uppfylla förklaringsbördan bedömts på ett sådant sätt 

eftersom det funnits utrymme för andra förklaringar till bevisens förekomst 

än de åklagaren presenterat. T.ex. att någon annan än BGZ eller EI skjutit 

eller att någon av dem utan den andras vetskap om att så skulle ske, avlossat 

skotten.310 I målet hade nämligen inte vapnet återfunnits och det fanns 

teknisk bevisning som inte stämde överens med målets enda vittnesmål.311 

För att undvika bevisbördeomkastning bör alltså bevisning till stöd för att 

händelseförloppet gått till på det sätt åklagaren påstår läggas fram. I detta 

fall för att BGZ faktiskt varit den som avlossat skotten. 

 

Den kan emellertid inte uteslutas att den tilltalades trovärdighet påverkas 

negativt av tystnad, lögner och icke trovärdiga förklaringar och därmed att 

den tilltalades utsikter i målet påverkas av ett misslyckande att uppfylla 

förklaringsbördan. Det borde dock inte, av anledningarna som presenterats 

ovan, få beviskraft i sig eftersom den tilltalade i och med 

oskyldighetspresumtionen inte har några förpliktelser i processen och 

därmed inte ska behöva vara aktiv under förfarandet.312  

 

Högsta domstolens uttalande att en förklaringsbörda i princip inte får 

medföra något bevisvärde ska därför förmodligen förstås som att ett 

misslyckande att uppfylla en förklaringsbörda inte får tillmätas beviskraft i 

sig, men att det inte går att undvika att den tilltalades beteenden påverkar 

övrig bevisning vid tillfällen som uppenbarligen kräver en förklaring. 

Denna uppfattning stärks ytterligare av att Högsta domstolen uttryckligen i 

olika rättsfall påpekat att brister i den tilltalades berättelse inte medför att 

åklagarens hypotes förstärks.313 Risken att en så pass svag bevisning som 

                                                 
309 Se avsnitt 6.1 om fallet Krumpholz mot Österrike. 
310 Se Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr B 2393-18, dom 2018-10-17 s. 20 – 

Alternativa förklaringar som tas upp av hovrätten. 
311 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr B 2393-18, dom 2018-10-17 s. 19. 
312 Se avsnitt 5.1. 
313 Se avsnitt 6.2. 
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tystnad, lögner och icke trovärdiga förklaringar legitimerar en fällande dom 

som inte kunnat underbyggas av bevis framtagna genom en omsorgsfull 

undersökning kan dessutom fresta åklagaren att göra mindre noggranna 

utredningar eftersom utredningen då vid ett tidigare tillfälle kan bedömas 

uppfylla robusthetskravet.314  

8.1.3 Misslyckandet att uppfylla 
förklaringsbördan påverkar övrig 
bevisning  

8.1.3.1 Specifika alternativa hypoteser inkluderas 

Ytterligare ett sätt att modellera hur den tilltalades tystnad, lögner eller icke 

trovärdiga förklaringar påverkar ett visst eller flera bevisfaktums beviskraft 

är att inkludera specifika alternativa hypoteser i det bayesianska nätverket. 

Modelleringsalternativ 2 

Ett fall där domstolen tycks hänfört förklaringsbördan till ett enskilt bevis är 

Enskedemålet. I Enskedemålet dömdes AB för försök till mord. AB 

avkrävdes i målet en förklaring, men tingsrätten konstaterade att AB:s 

alternativa förklaring till varför han fått tändsatspartiklar på sin tröja var 

osannolik.315 Domstolen prövade alltså i fallet en specifik alternativ hypotes 

framlagd av den tilltalade. Prövningen av en specifik alternativ hypotes kan 

modelleras genom att den ställs upp som ytterligare ett bevistema. I 

nätverket visar det sig genom att den alternativa hypotesen blir ett bevistema 

med en egen nod (𝑇2), vid sidan av noden som representerar bevistemat att 

den tilltalade är skyldig (𝑇1). 

 

I exempelfallet kan tänkas att det finns en alternativ hypotes gällande hur 

bevisningen kring buntbanden (𝐹4) uppstått. Buntbanden kan exempelvis ha 

använts av någon annan vid brottet även om den tilltalade varit den som 

köpt buntbanden och lämnat dem i klubbhuset. Sannolikheten att så varit 

fallet är emellertid inte särskilt hög, men det skulle kunna vara en alternativ 

                                                 
314 Se avsnitt 5.3. 
315 Södertörns tingsrätt, mål nr B 12165-15, dom 2017-03-03 s. 37. 
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hypotes som inte utan vidare kan bortses ifrån. Ursprungssannolikheten för 

att någon annan använt buntbanden vid mordet kan tänkas vara runt 15 %. 

 
 

Sannolikheten att finna buntbanden på så sätt som gjorts givet att den 

tilltalade är skyldig är som konstaterats förmodligen så hög som 95 %. 

Sannolikheten att finna buntbanden givet att den tilltalade är oskyldig har 

bedömts vara ca. 15 %, men i och med att den alternativa hypotesen ställs 

upp separat kan inte hänsyn tas till densamma när antaganden kring själva 

beviset görs. Sannolikheten för falsk positiv sjunker då exempelvis från 15 

% till 5 %. Sannolikheten att finna buntbanden vid offret så som gjorts är 

100 % givet att någon annan använt dem vid mordet och den alternativa 

hypotesen därför är sann. 
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Det kan då tänkas att den tilltalade åläggs att förklara denna alternativa 

hypotes kring buntbanden med anledning av att domstolen anser beviset 

vara en såpass graverande omständighet för den tilltalade att den 

uppenbarligen kräver en förklaring. Den tilltalade bör kunna bidra med 

bevisning eller en rimlig förklaring om det är så att den alternativa 

hypotesen är sann. Det kan dock finns omständigheter som gör att en 

tilltalad inte kan eller vill förklara sig, vanligast torde vara annan 

brottslighet som inte inkluderats i åtalet.316 Sannolikheten att den tilltalade 

kan förklara sig givet att den alternativa hypotesen är sann kan därför antas 

vara 90 %. Sannolikheten för att den tilltalade lyckas komma med en 

förklaring givet att den alternativa hypotesen inte är sann är i och med att 

det handlar om en specifik hypotes väldigt låg, men kan tänkas vara 5 %. 

 

 

                                                 
316 Se avsnitt 6.1.  
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Förklaringen blir i detta fall ett bevisfaktum i sig som kan stödja den 

alternativa hypotesen. 

 

Den tilltalade lyckas inte uppfylla förklaringsbördan av någon anledning. 

Det innebär att förklaringen som satts ut som ett bevisfaktum i realiteten 

inte föreligger. Sannolikheten för den alternativa hypotesen minskar och 

därmed ökar sannolikheten för att den tilltalade är skyldig. Detta eftersom 

den tilltalade inte lyckats styrka den alternativa hypotesen trots att 

domstolen ansett det uppenbart att den tilltalade borde kunna presentera en 

rimlig förklaring. I detta fall uppfylls beviskravet när den tilltalade inte 

lyckats presentera en rimlig förklaring.  
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Domstolen bör emellertid vara försiktig med att låta den tilltalades tystnad, 

lögner och icke trovärdiga förklaringar påverka bevisningen i för stor 

utsträckning. Att den tilltalade inte lyckas stödja en specifik alternativ 

hypotes behöver nödvändigtvis inte innebära att det inte finns andra 

alternativa hypoteser eller att beviset som är hänförligt till den alternativa 

hypotesen med full säkerhet visar att just åklagarens hypotes är sann.  

Modelleringsalternativ 2A 

Den tilltalades misslyckande att förklara flera omständigheter skulle kunna 

modelleras på ett liknande sätt genom att varje alternativ hypotes som den 

tilltalade inte lyckas förklara ställs upp. I exempelfallet skulle då kunna 

tänkas att det utöver den alternativa hypotesen kring buntbanden (𝐹4), finns 

en alternativ hypotes gällande DNA:t på kofoten (𝐹3). Den förklaring som 

presenteras kan innebära att kofoten använts både av den tilltalade och offret 

vid klubbhuset vid annan tidpunkt än brottstillfället. Även om det är ganska 

osannolikt skulle det kunna förklara DNA:t på kofoten och uppgiften kan då 

förmodligen inte lämnas utan avseende. Sannolikheten att kofoten använts 

både av den tilltalade och offret tidigare vid klubbhuset kan bedömas vara 

20 %. 
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Sannolikheten för sann positiv gällande DNA:t på kofoten har ovan bedömts 

vara 100 % och sannolikheten för falsk positiv 5 %. Eftersom alternativa 

hypoteser ställs upp separat i denna modellering bör emellertid falsk positiv 

antas vara lite lägre, t.ex. 3 %. Bevisets stöd för den alternativa hypotesen 

torde vara svagare än stödet för att den tilltalade är skyldig. Sannolikheten 

att finna DNA från de båda på kofoten givet att den använts tidigare kan 

därför bedömas vara 60 %. 

 

 

Den tilltalade kan sedan, i och med det starka beviset, åläggas en 

förklaringsbörda kring den alternativa hypotesen. Förklaringen kan för 

enkelhetens skull antas ha samma beviskraft som ovan. 

 



 80 

 

Lyckas den tilltalade inte uppfylla förklaringsbördan av någon anledning 

innebär det att förklaringen som satts ut som ett bevisfaktum inte föreligger. 

Sannolikheten för den alternativa hypotesen minskar och sannolikheten för 

att den tilltalade är skyldig ökar följaktligen. Detta eftersom den tilltalade 

inte lyckats styrka den alternativa hypotesen trots att domstolen ansett det 

uppenbart att den tilltalade borde kunna presentera en rimlig förklaring. 

Beviskravet uppfylls i detta fall då sannolikheten för skuld hamnar strax 

över 98,5 %. 

 

I dessa två olika modelleringsalternativ inkluderas specifika alternativa 

hypoteser i nätverket. Det tvingar domstolen att aktivt redogöra för vilka 

rimliga alternativa hypoteser och förklaringar som faktiskt föreligger. Det 
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går inte helt går att utesluta subjektiva inslag, men modelleringarnas 

upplägg gör att funderingar krävs kring hur sannolik den eller de alternativa 

hypoteserna är och hur sannolikt det är att ett visst bevis uppstår givet att 

den eller de alternativa hypoteserna är sanna eller inte. De utgör alltså ett bra 

verktyg för att arbeta metodiskt och på så sätt undvika tankefel. Som visas i 

modelleringsalternativ 2A kan emellertid detta alternativ vid flera 

alternativa hypoteser och många bevis bli ett väldigt komplext nätverk som 

blir svåröverskådligt.  

8.1.3.2 Specifika alternativa hypoteser exkluderas  

Ytterligare ett sätt att modellera hur den tilltalades tystnad, lögner eller icke 

trovärdiga förklaringar påverkar ett visst eller flera bevisfaktums beviskraft 

är att låta de enskilda bevisens beviskraft påverkas utan att inkludera 

specifika alternativa hypoteser i nätverket. 

Modelleringsalternativ 3 

I garagefallet där två bröder, MM och MM dömdes för att ha bragt SU om 

livet synes en sådan tolkning gjorts. Södertörns tingsrätt skrev i domen att 

förekomsten av SU:s blod på MM och MM:s kläder och skor var en sådan 

omständighet som innebar att de borde åläggas en förklaringsbörda. Båda 

två valde att inte ge någon kommentar till hur det kom sig att de hade SU:s 

blod på sina skor och kläder.317 Även i Mariehällfallet förefaller den 

tilltalades tystnad, lögner och icke trovärdiga förklaringar påverkat enskilda 

bevis på detta sätt. I målet stod ALP åtalad och dömdes för att ha skjutit 

ihjäl en man under en biljakt från den s.k. skjutbilen. Efter skjutningen ska 

ALP ha eldat upp bilen och flytt i en annan bil s.k. flyktbilen.318 

 

I exempelfallet skulle det t.ex. kunna handla om ett misslyckande eller 

avstående från att förklara DNA:t på kofoten (𝐹3). Det kan i det bayesianska 

nätverket visas på så sätt att sannolikheten för att finna DNA:t på kofoten 

givet att den tilltalade är oskyldig minskar. Minskningen kan t.ex. ske på 

grund av att den tilltalade är tyst eller att trovärdigheten påverkas när den 

                                                 
317 Södertörns tingsrätt, mål nr B 7824-17, dom 2018-02-14 s. 47. 
318 Solna tingsrätt, mål nr B 8960-17, dom 2018-06-27. 
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tilltalade i försöken att stödja sin egna version tillför målet nya verifierbara 

omständigheter.319 Sannolikheten för att finna DNA:t på kofoten givet att 

den tilltalade är oskyldig kan då tänkas minska från 5 % till 2 %. 

 

 

Sannolikheten för att den tilltalade är skyldig ökar vid ett sådant antagande 

från ca. 96,5 % till strax över 98,5 % 

 

 

I Mariehällfallet påpekade tingsrätten att ALP:s DNA måste ha hamnat i 

flyktbilen runt tiden för mordet eftersom ALP inte själv gjort gällande andra 

förklaringar och att andra möjligheter är så pass osannolika de av tingsrätten 

kan lämnas utan avseende.320 

 

Skulle en liknande slutsats dras i exempelfallet gällande beviset angående 

DNA:t på kofoten (𝐹3) skulle det visas på så sätt att sannolikheten för 

DNA:t på kofoten givet att den tilltalade är oskyldig minskar drastiskt. 

Kanske till 0,5 % istället för 5 % eller 2 %. Detta eftersom domstolarnas 

formulering tyder på att åklagarens hypotes i stort sett antas vara sann när 

                                                 
319 Se avsnitt 6.2. 
320 Solna tingsrätt, mål nr B 8960-17, dom 2018-06-27 s. 84. 
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den tilltalade inte lyckas ge någon alternativ rimlig förklaring till bevisets 

förekomst.  

 

 

Sannolikheten för den tilltalades skuld ökar då till strax över 99,6 %. 

Även om bevisningen i målet initialt inte är särskilt stark kan en sådan 

slutsats ändå leda till att beviskravet uppnås genom att den tilltalade åläggs 

en förklaringsbörda som denne inte lyckas uppfylla. Det kan visas genom att 

det i exempelfallet bortses från det starkaste beviset, DNA:t på kofoten (𝐹3). 

Sannolikheten för skuld minskar därmed till ca. 58 %. 

 

Det kan då tänkas att den tilltalade av någon anledning inte förmår förklara 

bevisningen kring telefonuppkopplingen (𝐹5) och att sannolikheten för falsk 

positiv därför även gällande detta bevis sjunker till 0,5 % från tidigare 20 %. 
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Sannolikhet för den tilltalades skuld blir då betydligt högre än tidigare och 

beviskravet uppfylls även i detta fall.  

 

 

Det blir genom modelleringen tydligt att en stor minskning av falsk positiv 

kan leda till att den annars kanske inte så övertygande bevisningen blir så 

pass stark att den uppfyller beviskravet. I Mariehällfallet friades den 

tilltalade senare i hovrätten eftersom domstolen ansett att det inte funnits 

utredning som bundit DNA-träffen till just den tidpunkt då flyktbilen 

användes vid gärningen. DNA:t kunde alltså enligt hovrätten avsatts när 

som helst från det att bilen kommit ut på marknaden till dess att bilen 

undersöktes av polis.321  

 

Att passivitet eller lögner tillåts påverka bevisningen får inte leda till att 

domstolen underlåter att försäkra sig om att beviset eller bevisningen är 

tillräckligt övertygande. Det är viktigt att en bedömning av varje enskilt 

bevis görs. Först när domstolen kunnat utesluta alternativa förklaringar och 

konstatera att beviset i tillräckligt stor utsträckning stödjer att 

händelseförloppet gått till på det sätt åklagaren hävdar, t.ex. att DNA:t 

                                                 
321 Svea hovrätt, mål nr B 7082-18, dom 2018-09-18 s. 28 f. 
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avsatts vid tiden för gärningen, bör den tilltalades tystnad, lögner och icke 

trovärdiga förklaringar tas i beaktande.322  

 

Ovan ges exempel på att den tilltalade på samma sätt åläggs en 

förklaringsbörda gällande telefonuppkopplingen (𝐹5). Det beviset är 

emellertid inte särskilt starkt i förhållande till DNA:t på kofoten (𝐹3) och 

buntbanden (𝐹4). Det kan därför argumenteras för att det inte vore i enlighet 

med oskyldighetspresumtionen och rätten till tystnad att ålägga den 

tilltalade att förklara just omständigheterna kring telefonuppkopplingen.323 

Eftersom den tilltalades tystnad, lögner och icke trovärdiga förklaringar inte 

bör utgöra ett direkt bevis för att åklagarens hypotes är sann bör inte heller 

den tilltalades ovilja eller oförmåga att förklara ett relativt svagt bevis ”fylla 

ut” det bristande stöd för den tilltalades skuld beviset har och därmed få en 

styrka för åklagarens hypotes som inte är skälig.324 Det riskerar leda till en 

bevisbördelättnad för åklagaren och därmed få samma effekt som en 

bevisbördeomkastning.325 

Modelleringsalternativ 3A 

Det går även att tänka sig en modellering där falsk positiv hos flera bevis i 

nätverket påverkas av den tilltalades tystnad, lögner eller icke trovärdiga 

förklaringar. I Mariehällfallet verkar domstolen tolkat förklaringsbördan på 

detta sätt. Domstolen synes nämligen ha tillämpat en förklaringsbörda vid 

fler tillfällen än i förhållande till det bevis som nämnts ovan. 

 

Tingsrätten skrev i domskälen att de dödande skotten kommit från 

skjutbilen och att ALP kunde knytas till bilen genom de DNA-spår han 

lämnat på handsken som hittats i bilen och att han haft inte någon 

tillfredsställande förklaring till detta.326 Tingsrätten skrev vidare att ALP 

förklarat att han inte minns om han haft med flyktbilen att göra, men att han 

någon annan gång än vid mordet kan ha suttit i den. Uppgifterna 

                                                 
322 Se avsnitt 4.1 och 4.2. 
323 Se kapitel 5. 
324 Jfr avsnitt 6.2. 
325 Se ovan i avsnitt 8.1.2 
326 Solna tingsrätt, mål nr B 8960-17, dom 2018-06-27 s. 83. 
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konstaterade tingsrätten vara okontrollerbara.327 Utöver detta påpekade 

tingsrätten att ALP inte kunnat presentera något alibi för brottstillfället328 

och att han inte heller kunnat peka på någon viss person eller situation som 

kunnat ge upphov till överföring av hans DNA.329  Domstolens resonemang 

tyder på att sannolikheten för dessa bevis givet att den tilltalade är oskyldig 

påverkats utan att några specifika alternativa hypoteser prövats.  

 

I exempelfallet skulle det kunna handla om att den tilltalade inte bara 

misslyckas med att uppfylla en förklaringsbörda gällande DNA:t på kofoten 

(𝐹3) utan även buntbanden (𝐹4). Sannolikheten för falsk positiv kan då t.ex. 

sjunka från 15 % till 10 % gällande buntbanden, medan sannolikheten för 

falsk positiv gällande DNA:t på kofoten påverkas som i ett av exemplen 

ovan, alltså att en minskning från 5 % till 2 % sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ett sådant fall skulle beviskravet vara uppfyllt eftersom sannolikheten för 

den tilltalades skuld skulle hamna strax över 99 %. 

                                                 
327 Solna tingsrätt, mål nr B 8960-17, dom 2018-06-27 s. 84. 
328 Solna tingsrätt, mål nr B 8960-17, dom 2018-06-27 s. 85. 
329 Solna tingsrätt, mål nr B 8960-17, dom 2018-06-27 s. 87. 



 87 

 

 

Används modelleringsalternativ 3 och 3A krävs inte att lika många 

antaganden görs som vid modelleringsalternativ 2 och 2A och kräver 

därmed inte lika mycket tanke och reflektion kring bevisningen. 

Modelleringsalternativ 3 och 3A blir därmed mer lättöverskådliga och 

lättare att använda. Det får emellertid inte leda till att domstolen gör en 

helhetsbedömning av bevisningen och därmed förbiser svagheter hos olika 

bevis. 

 

Det är viktigt att rätten på egen hand egen hand noga fastställer antalet 

alternativa förklaringar och då beaktar alla alternativa förklaringar som inte 

kan bortses ifrån. Prövningen ska vara objektiv och domarens eventuella 

uppfattning om att den tilltalade förmodligen är skyldig får inte motivera 

fällande dom.330 Att den tilltalade inte presenterar ett alibi eller pekar ut 

andra möjliga gärningsmän betyder nödvändigtvis inte att den tilltalade varit 

på platsen eller att någon annan inte kan ha begått brottet. I Mariehällfallet 

vittnade en polisman om att det innan tiden för gärningen observerats 

handskar i skjutbilen eller i en annan bil. Det öppnar upp för möjligheten att 

handsken funnits i bilen utan att ALP haft något med just den åtalade 

gärningen att göra.331 En alternativ förklaring som möjligen inte framstår 

som den högst troliga, men som ändå bör tas i beaktning.  

 

                                                 
330 Se avsnitt 4.2. 
331 Svea hovrätt, mål nr B 7082-18, dom 2018-09-18 s. 27 f. 
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Genom det bayesianska nätverket framgår nämligen att en liten justering i 

värdet hos falsk positiv kan ändra sannolikheten för skuld i stor 

utsträckning. I exempelfallet räckte, som visats i modelleringsalternativ 3, 

en ändring från 5 % till 2 % gällande kofoten för att sannolikheten för den 

tilltalades skuld skulle öka från ca. 96,5 % till över 98 %. Små justeringar i 

värdet hos falsk positiv gällande flertalet bevis kan alltså öka sannolikheten 

för att den tilltalade är skyldig markant och huruvida en sådan alternativ 

förklaring som den ovan beaktas eller inte kan bli skillnaden på om den 

tilltalade fälls eller frias. Glömmas får inte att åtalet måste ställas bortom allt 

rimligt tvivel för att fällande dom ska kunna meddelas och att rätten på egen 

hand ska söka vilka rimliga alternativa förklaringar som kan finnas. Tvivel 

ska komma den tilltalade till godo. 

 

Förekomsten av SU:s blod på de tilltalades kläder och skor i garagefallet 

torde vara ett exempel på att ytterst graverande bevis med tillräcklig styrka 

för att kunna ålägga de tilltalade en förklaringsbörda.332 Att de tilltalade 

dömdes även i hovrätten utan att åläggas en förklaringsbörda är indikativt 

för hur styrkan hos det enskilda och den övriga bevisningen bör se ut för att 

en förklaringsbörda ska kunna åläggas den tilltalade.333 Alltså att 

bevisningen är så pass besvärande för den tilltalade att beviskravet näst intill 

är uppfyllt.334 Poängteras bör att rätten inte ska behöva ta hänsyn till vilka 

förklaringar som helst och att tvivlet som föreligger ska vara rimligt. 

Förklaringarna måste vara någorlunda verklighetsförankrade och bygga på 

samma fakta och verklighet som åklagarens hypotes.335 

8.1.4 Sammanfattande kommentar 

Den tilltalade har rätt att förhålla sig passiv under hela förfarandet. Väljer 

den tilltalade att utnyttja den rättigheten bör det inte leda till en belastning 

för den tilltalade. Det kan finnas många skäl till att den tilltalade är tyst, 

                                                 
332 Se Södertörns tingsrätt, mål nr B 7824-17, dom 2018-02-14 s. 47. 
333 Svea hovrätt, mål nr B 2201-18, dom 2018-05-07 s. 12. 
334 Se avsnitt 5.2 – Särskilt gällande fallet Murray mot Storbritannien. 
335 Se t.ex. Göteborgs tingsrätt, mål nr B 13590, deldom 2018-12-27 s. 17. 
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ljuger eller lämnar icke trovärdiga förklaringar. En förklaringsbörda bör 

därför inte tillämpas generellt. Det innebär emellertid inte att rättigheten är 

helt oinskränkt. Bedömningen gjordes redan vid utformandet av 

rättegångsbalken att det inte går att bortse från hur den tilltalade förhåller sig 

under huvudförhandlingen och att passivitet därför bör kunna få betydelse 

vid bevisvärderingen.336 Det kan inte uteslutas att den tilltalades 

trovärdighet påverkas negativt av den tilltalades tystnad eller misslyckade 

motbevisningsförsök eftersom utrymmet för alternativa hypoteser minskar 

av att motbevisning inte tillförs målet. Det blir därför oundvikligt att 

misstanken mot den tilltalade stärks indirekt och att åklagaren lättare kan 

uppfylla sin bevisbörda.337  

 

Faktumet att det inte strider mot oskyldighetspresumtionen att en 

förklaringsbörda kan påverka bevisningen innan åklagaren uppfyllt 

beviskravet förändrar emellertid inte att det är åklagaren som ska visa att 

omständigheter föreligger och även att alternativa hypoteser kan 

uteslutas.338 Domstolen måste genom att ta detta i beaktande genomföra en 

värdering av varje enskilt bevis.339 Först när bevisningen utgör mycket 

besvärande omständigheter för den tilltalade och den enda sunda slutsatsen 

som kan dras av tystnaden är att den tilltalade inte kan bemöta anklagelserna 

borde tystnad, lögner och icke trovärdiga förklaringar tillåtas inverka på 

bevisningen.340  

8.2 Åklagarens bevisning uppfyller 
beviskravet 

8.2.1 Förklaringsbördan påverkar den 

                                                 
336 Se avsnitt 6.1. 
337 Se avsnitt 6.2. 
338 Se avsnitt 3.2 och 4.2. 
339 Se avsnitt 4.1. 
340 Se avsnitt 5.3. 
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bevisning åklagaren lagt fram 

Tillämpas förklaringsbördan först när åklagaren uppfyllt beviskravet blir 

bevisläget ett annat.341 Lyckas den tilltalade uppfylla förklaringsbördan kan 

det nämligen fungera som motverkande bevisning genom att den tilltalade 

tillför uppgifter som skapar tvivel kring eller motbevisar åklagarens 

bevistema. Eftersom utgångspunkten i denna del av analysen är att 

åklagaren uppfyllt beviskravet med sin bevisning bör beviskravet vara 

uppfyllt även i exempelfallet. För att så ska vara fallet kan sannolikheten för 

falsk positiv gällande mobiluppkopplingen antas vara 5 % istället för 20 %. 

Sannolikheten för den tilltalades skuld ökar då till strax över 99 %.

 

 

Modelleringsalternativ 4 

Har åklagaren uppfyllt beviskravet krävs att den tilltalade presenterar 

motbevisning eller invändningar med visst bevisvärde för att sänka 

sannolikheten för skuld. I exempelfallet kan det tänkas finnas en rimlig 

alternativ förklaring som innebär att kofoten använts av både den tilltalade 

och offret vid klubbhuset vid en annan tidpunkt än brottstillfället. Även om 

det kanske är relativt osannolikt skulle det kunna förklara DNA:t på kofoten 

                                                 
341 Se avsnitt 6.2. 



 91 

(𝐹3). Förklaringen kan då inte lämnas utan avseende. Sannolikheten att 

kofoten använts av den tilltalade och offret tidigare vid klubbhuset kan 

bedömas vara 10 %. 

 

 

Beviset att de bådas DNA finns på kofoten kan tänkas ha samma beviskraft 

till stöd för hypotesen att den tilltalade är skyldig som ovan i avsnitt 8.1.3.1. 

Alltså att sannolikheten för sann positiv är 100 % och sannolikheten för 

falsk positiv är 3 %. Bevisets stöd för den alternativa hypotesen torde vara 

svagare än så. Sannolikheten att finna DNA från de båda på kofoten givet att 

den använts vid klubbhuset tidigare kan bedömas vara 60 %. 

 

 

Sannolikheten för att den tilltalade är skyldig hamnar i exempelfallet vid ett 

sådan antagande strax under 98, 5 %. 
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Den tilltalade måste då komma med en invändning eller presentera 

motbevisning för att sannolikheten för dennes skuld ska minska och 

eventuellt leda till friande dom. Den tilltalade kan t.ex. komma med en 

förklaring till när kofoten använts vid klubbhuset som inte går att lämna 

utan avseende. Sannolikheten att den tilltalade kan ge den förklaringen givet 

att alternativa hypotesen är sann behöver inte bedömas vara högre än 65 % 

och sannolikheten att den tilltalade kan ge förklaringen givet att den inte är 

sann kan bedömas så hög som 40 % för att beviskravet inte längre ska vara 

uppfyllt. Den tilltalade ska bara behöva göra sin förklaring antaglig.342 

                                                 
342 Se avsnitt 6.2. 
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Modelleringsalternativ 5 

Det går även att tänka sig att den tilltalades invändning, förklaring eller 

motbevisning påverkar ett visst eller vissa enskilda bevis genom att 

sannolikheten för bevisets existens givet att den tilltalade är oskyldig ökar. 

Uppgifter som den tilltalade presenterar kring kofoten kan öka 

sannolikheten för att det finns DNA på kofoten givet att den tilltalade är 

oskyldig från 5 % till 15 %.  
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En sådan ökning i värdet för falsk positiv skulle räcka för att sannolikheten 

för det tilltalades skuld skulle sjunka från över 99 % till strax under 97,4 %. 

Även om den tilltalade förklarar telefonuppkopplingarna som är ett svagare 

bevis, så att falsk positiv ökar från 5 % till 15 % leder det till att 

sannolikheten för den tilltalades skuld hamnar under beviskravet.

  

 

8.2.2 Sammanfattande kommentar 

Denna tillämpning och modellering av förklaringsbördan blir att likställa 

med den falska bevisbördan. Den tilltalade hamnar i ett läge där det krävs att 

den tilltalade presenterar invändningar med visst bevisvärde som sänker 
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sannolikheten för den tilltalades skuld för att friande dom ska kunna 

meddelas.343  

 

Vilket beviskrav som ska ställas på den tilltalades bevisning är oklart, men 

kravet bör ställas lågt i och med att det är åklagaren som bär den äkta 

bevisbördan.344 Som framgår av nätverken krävs inte heller att förklaringen 

tillåts påverka bevisningen i stor utsträckning eller att den tillmäts en 

särskilt hög beviskraft för att sannolikheten för skuld ändå ska sjunka 

märkbart. Att tillämpa förklaringsbördan på detta sätt är förenligt med 

oskyldighetspresumtionen och rätten till tystnad eftersom åklagaren utan att 

ta den tilltalades tystnad, lögner eller bristfälliga förklaringar i beaktande 

redan uppfyllt beviskravet.  

 

I Östbergamålet, Scorpionmålet och Enskedemålet friades de tilltalade till 

sist i hovrätten. Det är inte helt klart hur domstolarna tolkat 

förklaringsbördan i dessa mål. Det kan vara så att hovrätterna inte ansett en 

förklaringsbörda kunna åläggas de tilltalade förrän åklagaren uppfyllt 

beviskravet, alltså att förklaringsbördan ska tillämpas som en falsk 

bevisbörda. I Scorpionmålet skrev domstolen att om den utredning som 

åklagaren lagt fram är tillräcklig för fällande dom innebär den tilltalades 

tystnad att det inte finns någon version som talar emot vad som blivit utrett 

genom åklagarens bevisning. Det tyder på att en sådan tolkning. 

  

Även ett av hovrättens konstaterande i Östbergamålet pekar på att 

domstolen tolkat förklaringsbördan som en falsk bevisbörda. Hovrätten 

skrev att det ska prövas om den bevisning som åberopats till stöd för åtalet 

är tillräcklig för att det ska anses ställt bortom rimligt tvivel att den tilltalade 

agerat på det sätt som påståtts i gärningsbeskrivningen. Först om hovrätten 

finner att åklagarens bevisning i sig är tillräcklig, finns anledning att pröva 

om de uppgifter och den bevisning den tilltalade själv åberopat sänker 

                                                 
343 Se avsnitt 6.2. 
344 Se avsnitt 6.2. 
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värdet av bevisningen till stöd för åtalet.345 Även i Enskedemålet kan en 

liknande formulering hittas.346 

 

Det kan också vara så att domstolarna ansett en förklaringsbörda kunna 

tillämpas innan åklagaren uppfyllt beviskravet, men att åklagaren i målet 

inte presenterat tillräckligt övertygande bevisning för att förklaringar ska 

kunna avkrävas de tilltalade. Domstolens påpekade i Scorpionmålet att 

frånvaron av uppgifter från en tilltalad inte kan fylla ut luckor i utredningen 

beträffande objektiva omständigheter när rimliga alternativa 

händelseförlopp finns. Konstaterandet tyder på att den tilltalades tystnad, 

lögner eller bristfälliga förklaringar inte kan tillmätas för stor beviskraft 

eller beviskraft i sig.  

 

Det kan därmed innebära att inget hindrar att den tilltalades tystad, lögner 

eller icke trovärdiga förklaringar skulle kunna påverka redan befintlig 

bevisning om åklagaren presenterat tillräckligt övertygande bevisning. Att 

hovrätten i Östbergamålet konstaterade att det inte varit fråga om en sådan 

situation som krävt förklaringar från den tilltalade för att han ska kunna 

undgå ansvar för delaktighet i brotten lämnar en öppning för tolkningen att 

en sådan situation inneburit att åklagaren inte presenterat ett tillräckligt 

övertygande mål för att det uppenbarligen ska kunna krävas en förklaring av 

den tilltalade.  

 

Genom att bara läsa domskälen är det svårt att avgöra domstolarnas exakta 

uppfattning. Båda tolkningarna är hur som helst i sig, som konstaterats ovan 

och i avsnitt 8.1.4, förenliga med oskyldighetspresumtionen och rätten till 

tystnad. 

8.3 Utredningens robusthet 

Det finns även möjlighet att den tilltalades tystnad, lögner och icke 

trovärdiga förklaringar skulle kunna påverka robustheten i målet. Den 

                                                 
345 Svea hovrätt, mål nr B 12341-18, dom 2019-02-19 s. 5. 
346 Svea hovrätt, mål nr B 2846-17, dom 2017-06-19 s. 11. 
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tilltalades uppgifter kan medföra vetskap om att bevisläget kan komma att 

ändras av ytterligare utredning.347 Även om den tilltalade inte ska behöva 

vara aktiv i sin egen utredning kan det på grund av den mänskliga faktorn 

inte uteslutas att den tilltalade riskerar att domstolen missar omständigheter 

om den tilltalade inte själv presenterar dem. Den tilltalade tar alltså viss risk 

när denne väljer att inte bidra med uppgifter även om det är åklagaren som 

bär hela bevisbördan. Det strider nämligen mot principen om att endast 

bedöma vad som förekommit under rättegången att spekulera i andra 

möjliga bevis än de i utredningen framlagda.348 

 

I dikesmålet presenterade den tilltalade, ID, uppgifter om att offret, HL, 

ryckt nycklar ur hans händer, något som skulle kunna förklara varför HL 

hade ID:s DNA på sitt finger.349 Hovrätten skrev att ID:s uppgifter inte 

medfört att det funnits något rimligt tvivel i fråga om hans skuld. Han 

lämnade först vid huvudförhandlingen uppgifter om vad som hänt under 

brottsnatten och beskrev då ett händelseförlopp som i väsentliga delar 

framstått som tillrättalagda utifrån den bevisning som åberopats mot 

honom.350 Domstolen indikerade alltså att de nya uppgifterna inte rubbat 

utredningens robusthet i målet.  

 

Det förefaller emellertid vara så att risken att HL i detta fall faktiskt ryckt 

nycklar ur ID:s händer på detta vis inte kunnat vederläggas eftersom 

situationen inte varit sådan att en utredning kring just de omständigheterna 

varit möjlig. Förklaringen förefaller rimlig då ID bevisligen träffat HL i 

anslutning till mordet.351 Det är åklagaren som bär bevisbördan och den 

omfattar såväl förekomsten av omständigheter som uteslutandet av 

alternativa förklaringar.352 Det gäller förmodligen inte bara utredningsbara 

                                                 
347 Se avsnitt 3.2.1. 
348 Se avsnitt 4.2. 
349 Hovrätten för Västra Sverige, mål nr B 1292-19, dom 2019-04-24. 
350 Hovrätten för Västra Sverige, mål nr B 1292-19, dom 2019-04-24 s. 16. 
351 Hovrätten för Västra Sverige, mål nr B 1292-19, dom 2019-04-24 s. 16. 
352 Se avsnitt 3.1 och 4.2.  
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omständigheter utan även hypotetiska risker att en utredning skulle kunna 

ändra bevisläget om den kunnat genomföras.353  

 

Eftersom inte allt framgår av domskälen är det svårt att veta exakt hur 

utrednings- och bevisläget sett ut i övrigt och om den tilltalades uppgifter 

kunnat bortses ifrån på goda grunder, men av det som framgår kan 

konstateras att domstolen bör iaktta försiktighet med att använda DNA:t på 

offrets finger som starkt bevis för den tilltalades skuld om det inte kunnat 

uteslutas att ytterligare utredning kan öppna för alternativa förklaringar till 

dess uppkomst. Bevis till stöd för händelseförloppet måste i regel läggas 

fram.354 

 

Väljer den tilltalade att under förfarandet tillföra uppgifter kan utredningen 

bli mer robust, men förklaringsbördan får inte utan vidare användas för att 

öka utredningens robusthet. Rätten bör inte förlita sig på att den tilltalade 

lämnar uppgifter även om det tycks självklart att den tilltalade borde kunna 

bidra med sådana. Är utredningen så bristfällig i sin robusthet att domstolen 

inte kan pröva en möjlig friande förklaring ska åtalet ogillas oavsett om den 

tilltalade kan ha möjlighet att tillföra information eller inte.355 Det hör ihop 

med att den tilltalade inte har några förpliktelser i processen. 

                                                 
353 Se avsnitt 3.2.2. 
354 Se avsnitt 4.2. 
355 Se avsnitt 3.1, 4.2 och 5.1.  



 99 

9 Slutsats 

Bevisvärderingen är i stort sätt fri och vid vilka situationer en 

förklaringsbörda uppenbarligen kan åläggas den tilltalade har inte närmare 

preciserats och tolkas därför olika av underrätterna. En del av hovrätternas 

domskäl tyder på att domstolen ansett en förklaringsbörda kunna tillämpas 

först när åklagaren uppfyllt beviskravet med sin bevisning. Det är emellertid 

inte helt tydligt om domstolarna i de fallen uteslutit att den tilltalades 

tystnad, lögner och icke trovärdiga förklaringar kan påverka övriga 

bevisnings bevisvärde och därmed öka sannolikheten för den tilltalades 

skuld eller om de endast uteslutit att den tilltalades tystnad, lögner och icke 

trovärdiga förklaringar kan få beviskraft i sig. 

 

Tingsrätterna synes i de flesta av fallen däremot tillämpat en 

förklaringsbörda innan beviskravet uppfyllts av åklagaren. Det går inte 

endast genom domskälen att med full säkerhet avgöra exakt hur 

förklaringsbördan tillämpats, men mycket tyder på att förklaringsbördan 

tolkats både som att den tilltalades tystnad, lögner och icke trovärdiga 

förklaringar påverkat den övriga bevisningen så att sannolikheten för den 

tilltalades skuld ökat och som att den tilltalades tystnad, lögner och icke 

trovärdiga förklaringar fått beviskraft i sig till stöd för åklagarens hypotes.  

 

Tolkningen att förklaringsbördans tillämpningsutrymme innebär att tystnad, 

lögner och icke trovärdiga förklaringar kan ges beviskraft i sig synes strida 

mot oskyldighetspresumtionen och rätten till tystnad. En sådan tillämpning 

påverkar således den tilltalades rättssäkerhet negativt. Situationer som 

uppenbarligen kräver en förklaring bör därför tolkas på så sätt att den 

tilltalades tystnad, lögner och icke trovärdiga förklaringar endast kan 

påverka enskilda bevis. Bevisen och det övriga bevisläget bör då vara 

graverande för den tilltalade eftersom tillämpandet av en förklaringsbörda 

inte får leda till att domstolarna underlåter göra en gedigen prövning av 

bevisningen.  
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Det är inte helt lätt att avgöra genom den vaga vägledning som finns idag 

hur stark den övriga bevisningen eller hur starkt ett enskilt bevis faktiskt 

måste vara för att en förklaringsbörda ska få tillämpas. Det riskerar leda till 

att domstolarna låter den befintliga bevisningen påverkas generellt och i för 

stor utsträckning. Även om förklaringsbördan tolkas på något av de sätt som 

innebär att tillämpningen faller inom ramarna för oskyldighetpresumtionen 

och rätten till tystnad medför en varierande tillämpning svårigheter för den 

tilltalade att förutse hur tystnad, lögner eller bristfälliga förklaringar kan 

komma att påverka prövningen i domstolarna. 

 

Det utrymme den fria bevisvärderingen och aktuell praxis lämnar de 

svenska underrätterna att tillämpa förklaringsbördan vid allvarlig 

brottslighet kan alltså i dagsläget innebära negativa konsekvenser för den 

tilltalade ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Allvarlig brottslighet är förenat med 

stränga straff, i värsta fall livstids fängelse. Det är därför av synnerlig vikt 

att bevisvärderingen i domstolarna genomförs rättssäkert och diskussion 

kring hur den inte helt lättolkade förklaringsbördan ska tillåtas påverka 

bevisvärderingen kan därför behövas. Glömmas får inte att inget hindrar 

medlemsstaterna från att tillerkänna medborgarna mer långtgående skydd än 

de i konventionen. 



 101 

Käll- och litteraturförteckning 

Offentligt tryck 

Statens offentliga utredningar 
 

SOU 1926:32 Processkommissionens betänkande angående 

rättegångsväsendets ombildning D. 2. 

 

SOU 1938:43 Processlagberedningens förslag till 

rättegångsbalk 1. 

 

SOU 1938:44 Processlagberedningens förslag till 

rättegångsbalk 2. 

 

SOU 2013:17  Brottmålsprocessen. 

 

SOU 2017:17 Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara 

vid rättegången - Genomförande av EU:s 

oskuldspresumtionsdirektiv. 

 

Propositioner 
 

Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra 

fri- och rättighetsfrågor. 

 

Övrigt offentligt tryck 
 

Justitiekanslern, Felaktigt dömda – rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt. 

eddy.se, Visby, 2006 [cit. Felaktigt dömda – rapport från JK:s 

rättssäkerhetsprojekt (2006)]. 

 

Rättssäkerheten i brottmål – ifrågasatt av Justitiekanslern, Lunds 

domarakademi, 2007 [cit. Rättssäkerheten i brottmål – ifrågasatt av 

Justitiekanslern (2007)]. 

 

Litteratur 
Andersson, Simon (2014), ’Rättsdogmatisk metod och bevisvärdering’, i: 

Andersson, Simon, Lainpelto, Katrin (red.), Festskrift till Christian Diesen. 

Norstedts Juridik s. 427–450 [cit. Andersson (2014)].  

 

Björkman, Johanna, Diesen, Christian, Forssman, Fredrik och Jonsson, 

Peter (1997), Bevis – värdering av erkännande, konfrontationer, DNA och 

andra enstaka bevis, 1:1 uppl. Norstedts juridik [cit. Björkman m.fl. 

(1997)].  

 



 102 

Bolding, Per Olof (1953), ’Sannolikhet och Bevisvärdering i brottmål.’ SvJT 

s. 305–338 [cit. Bolding (1953)].  

 

Bolding, Per Olof (1989), ’Beviskravet’, i: Hannu Tapani Klami (red.), Rätt 

och sanning. Iustus förlag s. 106–112 [cit. Bolding (1989)].  

 

Brun, Hans, Diesen, Christian och Olsson, Thomas (2000), Bevispraxis. 

Bevis 5, 1:1 uppl. Norstedts juridik [cit. Brun, Diesen och Olsson (2000)]. 

 

Bylander, Eric (2006), Muntlighetsprincipen – En rättsvetenskaplig studie 

av processuella handläggningsformer i svensk rätt. Iustus förlag [cit. 

Bylander (2006)].  

 

Bylund, Torleif (1993), Tvångsmedel I – Personella tvångsmedel i 

straffprocessen. Iustus förlag [cit. Bylund (1993)]. 

 

Dahlman, Christian (2018), Beviskraft – Metod för bevisvärdering i 

brottmål. Norstedts juridik [cit. Dahlman (2018)].  

 

Danelius, Hans (2015), Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en 

kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. 

Norstedts juridik [cit. Danelius (2015)].  
 

Diesen, Christian (1996/97), ’Utom rimligt tvivel – om beviskrav och 

bevisvärdering i brottmål.’ JT s. 525–535 [cit. Diesen (1996/97)]. 

 

Diesen, Christian (2013/14), ’Resning till men.’ JT s. 638–643 [cit. Diesen 

(2013/14)]. 

 

Diesen, Christian (2015), Bevis 10. Bevisprövning i brottmål, 2:1 uppl. 

Norstedts Juridik [cit. Diesen (2015)]. 
 

Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik och Heuman, Lars (2009), Rättegång. 

Fjärde häftet, 7:6 uppl. Norstedts juridik [cit. Ekelöf, Edelstam och Heuman 

(2009)]. 

 

Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Heuman, Lars och Pauli, Mikael 

(2016), Rättegång. Första häftet, 9 uppl. Wolters Kluwer [cit. Ekelöf m.fl. 

(2016)]. 

 

Fenton, N., Neil, M. (2011), ‘The use of Bayes and causal modelling in 

decision making, uncertainty and risk.’ CEPIS Upgrade 12(5) s. 1–19 [cit. 

Fenton och Neil (2011)]. 

 

Frändberg, Åke (2000/01), ’Om rättssäkerhet.’ JT [cit. Frändberg 

(2000/01)]. 

 



 103 

Gregow, Torkel (1996), ’Några synpunkter på frågan om bevisprövning och 

bevisvärdering i mål om sexuella övergrepp mot barn.’ SvJT s. 509–523 [cit. 

Gregow (1996)]. 

 

Gregow, Torkel (2004), ’Tolkningsfrågor i Högsta domstolen’, i: 

Andersson, Torbjörn m.fl. (red.), Festskrift till Per Henrik Lindblom. 

Norstedts juridik s. 211–221 [cit. Gregow (2004)]. 

 

Gärdenfors, Peter och Sahlin, Nils-Eric (1998), ’Unreliable probabilities, 

risk taking, and decision making.’ Synthese s. 361–386 [cit. Gärdenfors och 

Sahlin (1998)]. 

 

Heuman, Lars (1986), ’Otillåtna inskränkningar av bevisföringen och 

bevisvärdering.’ Advokaten s. 40–54 [cit. Heuman (1986)]. 

 

Heuman, Lars (1988), ’Kringgås principen om åklagarens bevisbörda’, i: 

Höglund, Olle (red.), Festskrift till Lars Welamson. Norstedts juridik s. 251–

279 [cit. Heuman (1988)].  

 

Heuman, Lars (2005), Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, 1 uppl. 

Norstedts juridik [cit. Heuman (2005)]. 

 

Hurley, P.J. (2014), A concise introduction to logic. Nelson Education [cit. 

Hurley (2014)]. 

 

Kleineman, Jan (2013), ’Rättsdogmatisk metod’, i: Korling, Fredric och 

Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 uppl. Studentlitteratur s. 21–

45 [cit. Kleineman (2013)].  

 

Kyburg, H. E. (1991), ’Evidential probability’, i: Proceedings of the 12th 

international joint conference on Artificial intelligence – Volume 2.  Morgan 

Kaufmann Publishers Inc. s. 1196–1202 [cit. Kyburg (1991)].  

 

Lambertz, Göran (2009), ’Kvalitetssäkring av bevisprövningen i brottmål.’ 

SvJT s. 1–14 [cit. Lambertz (2009)]. 

 

Lavén, Håkan (2013), Hur domstolar dömer i brottmål: Om domare, 

rättegång, bevisning och påföljder, 1 uppl.  Norstedts Juridik [cit. Lavén 

(2013)]. 
 

Lindblom, Per Henrik (1999), ’Tvekamp eller inkvisition - Reflektioner om 

straffprocessens samhällsfunktion och grundstruktur.’ SvJT s. 617–655 [cit. 

Lindblom (1999)]. 

 

Lindell, Bengt (1987), Sakfrågor och rättsfrågor – En studie av gränser, 

skillnader och förhållanden mellan faktum och rätt. Iustus förlag [cit. 

Lindell (1987)]. 

 

Lindell, Bengt (1990/91), ’Vem förde bilen? En fråga om bevisbörda och 



 104 

beviskrav i ett mål om rattfylleri.’ JT s. 481–485 [cit. Lindell (1990/91)].  

 

Lindell, Bengt, Eklund, Hans, Asp, Petter och Andersson, Torbjörn (2005), 

Straffprocessen. Iustus förlag [cit. Lindell m.fl. (2005)]. 

 

Lindell Bengt (2007), ’Det svåra lyftet — bevisbörda och beviskrav på 

skivstången.’ SvJT s. 341–366 [cit. Lindell (2007)]. 

 

Lundqvist, Ulf (2010), Om prövningen av åtal för brott förövat av flera 

gärningsmän. Iustus förlag [cit. Lundqvist (2010)]. 

 

Lundqvist, Ulf (2017), Laga och rättvis rättegång i praxis. Bokbyrån [cit. 

Lundqvist (2017)]. 

 

Nance, Dale (2016), The Burdens of Proof. Cambridge University Press [cit. 

Nance (2016)].  

 

Nordh, Robert (2012), Praktisk process II: Processens ram i brottmål – om 

gärningsbegreppet, ändring och justering av åtal m.m., 3 uppl. Iustus förlag 

[cit. Nordh (2012)].  

 

Nordh, Roberth (2013), Praktisk process VIII: Bevisrätt C. Iustus förlag [cit. 

Nordh (2013)].  

 

Nordlander, Anna (2017), ’Förklaringsbördan och dess förenlighet med 

oskyldighetspresumtionen.’ SvJT s. 653–672 [cit. Nordlander (2017)].  

 

Nowak, Karol (2003), Oskyldighetspresumtionen, 1:1 uppl. Nordstedts 

Juridik [cit. Nowak (2003)].  

 

Sahlin, Nils-Eric (1993), ’On Higher Order Beliefs’, i: Dubucs, J.P (red.), 

Philosophy of Probability. Kluwer [cit. Sahlin (1993)].  

 

Sandgren, Claes (1995/96), ’Om empiri och rättsvetenskap (del I).’ JT s. 

726–746 [cit. Sandgren (1995/96)].  

 

Sandgren, Claes (2015), Rättsvetenskap för författare: Ämne, material, 

metod och argumentation, 3:2 uppl. Norstedts juridik [cit. Sandgren (2015)].  

 

Schelin, Lena (2007), Bevisvärdering av utsagor i brottmål. Norstedts 

juridik [cit. Schelin (2007)].  

 

Stening, Anders (1975), Bevisvärde. Uppsala universitet, Stockholm [cit. 

Stening (1975)].  

 

Talbott, W. (2001), ’Bayesian epistemology.’ Stanford Encyclopedia of 

Philosophy [cit. Talbott (2001)]. 

 



 105 

Träskman, Per Ole (1988), ’Presumtionen om den för brott misstänktes 

oskyldighet’, i: Höglund, Olle (red.), Festskrift till Lars Welamson. 

Norstedts juridik s. 469–586 [cit. Träskman (1988)].  

 

Träskman, Per Ole (1993), ’Rätten att förbli tyst.’ Tidskrift utgiven av 

Juridiska Föreningen i Finland s. 594–617 [cit. Träskman (1993)]. 

 

Westberg, Peter (1992/93), ’Förklaringsbörda och knölargument i brottmål - 

den moderne domarens vapen i kampen mot brottsligheten?.’ JT s. 878–896 

[cit. Westberg (1992/93)].  

 

Wheeler, G., Williamson, J. (2011), ’Evidential probability and objective 

Bayesian epistemology.’ Handbook of the Philosophy of Statistics s. 307–

331 [cit. Wheeler och Williamson (2011)]. 

 

Zahle, Henrik (2002), ’Fra polycentri till omsorg för retfärdighed.’ SvJT s. 

857–872 [cit. Zahle (2002)].  

 

Zila, Josef (1990), ’Om rättssäkerhet.’ SvJT s. 284–305 [cit. Zila (1990)].  

 

Elektroniska källor och lagkommentarer 
 

Agenarisk: <https://www.agenarisk.com>, besökt 2019-03-04. 

 

Fitger, Peter, Sörbom, Monika, Eriksson, Tobias, Hall, Per, Palmkvist, 

Ragnar och Renfors, Cecilia: Rättegångsbalken med kommentarer (18 

december 2018, Zeteo, www.wolterskluwer.se/zeteo), besökt 2019-03-26, 

2019-03-29 och 2019-04-02. 

 

Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, Isberg, Magnus, Eliason, Marianne och 

Regner Göran: Regeringsformen med kommentarer (13 maj 2016, Zeteo, 

www.wolterskluwer.se/zeteo), besökt 2019-03-20.   

 

 

 

 



 106 

Rättsfallsförteckning 

Internationellt 

Europadomstolen 

 
Allan v. the United Kingdom, no. 48539/99, ECHR 2002-IX [cit. Allan mot 

Storbritannien]. 

 

Averill v. the United kingdom, no. 36408/97, ECHR 2000-VI [cit. Averill 

mot Storbritannien]. 

 

Condron v. the United kingdom, no. 35718/97, ECHR 2000-V [cit. Condron 

mot Storbritannien]. 

 

Engel and others v. the Netherlands, no. 5370/72, 8 juni 1976 [cit. Engel 

m.fl. mot Nederländerna]. 

 

Heaney and McGuinness v. Ireland, no. 34720/97, ECHR 2000-XII [cit. 

Heaney och McGuinness mot Irland]. 

 

Murray v. the United kingdom [GC], no. 18731/91, 8 februari 1996 [cit. 

Murray mot Storbritannien]. 

 

Krumpholz v. Austria, no. 13201/05, 18 mars 2010 [cit. Krumpholz mot 

Österrike]. 

 

Telfner v. Austria, no. 33501/96, 20 mars 2001 [cit. Telfner mot Österrike]. 

 

Quinn v. Ireland, no. 36887/97, 21 december 2000 [cit. Quinn mot Irland]. 

 

Sverige 

Högsta domstolen 

 
NJA 1980 s. 825.   

 

NJA 1982 s. 164.   

 

NJA 1982 s. 525.   

 

NJA 1984 s. 520.   

 

NJA 1988 s. 40.   

 

NJA 1990 s. 555.     

 



 107 

NJA 1991 s. 56. 

 

NJA 1991 s. 83.   

 

NJA 1991 s. 612. 

   

NJA 1992 s. 446.   

 

NJA 1996 s. 27. 

 

NJA 1999 s. 480. 

 

NJA 2001 s. 551 

 

NJA 2001 s. 570. 

 

NJA 2003 s 486. 

 

NJA 2005 s. 712. 

 

NJA 2009 s. 447 I och II. 

 

NJA 2010 s. 671. 

 

NJA 2013 s. 931. 

 

NJA 2015 s. 702. 

 

NJA 2017 s. 316 I och II. 

 

Hovrätterna 
Publicerade rättsfall  

 
RH 2008:54.    

 

Icke publicerade rättsfall 

 
Hovrätten för Västra Sverige, mål nr B 3851-18, dom 2019-03-20. 

 

Hovrätten för Västra Sverige, mål nr B 1292-19, dom 2019-04-24. 

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr B 10004-04 och B 3649-04, 

dom 2005-02-03. 

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr B 2393-18, dom 2018-10-17. 

 

Svea hovrätt, mål nr B 6657-16, dom 2017-02-24. 

 



 108 

Svea hovrätt, mål nr B 2846-17, dom 2017-06-19. 

 

Svea hovrätt, mål nr B 11019-17, dom 2018-01-29. 

 

Svea hovrätt, mål nr B 2201-18, dom 2018-05-07. 

 

Svea hovrätt, mål nr B 7082-18, dom 2018-09-18. 

 

Svea hovrätt, mål nr B 2141-17, deldom 2018-12-14. 

 

Svea hovrätt, mål nr B 12341-18, dom 2019-02-19. 

 

Tingsrätterna 

 
Göteborgs tingsrätt, mål nr B 13590, deldom 2018-12-27. 

 

Helsingborgs tingsrätt, mål nr B 6255-17, dom 2018-07-13. 

 

Solna tingsrätt, mål nr B 1006-17, dom 2018-01-23. 

 

Solna tingsrätt, mål nr B 8234-17, dom 2018-05-03. 

 

Solna tingsrätt, mål nr B 8960-17, dom 2018-06-27. 

 

Södertörns tingsrätt, mål nr B 1053-16, dom 2016-06-22.  

 

Södertörns tingsrätt, mål nr B 12165-15, dom 2017-03-03.  

 

Södertörns tingsrätt, mål nr B 7824-17, dom 2018-02-14. 

 

Södertörns tingsrätt, mål nr B 7951-18, dom 2018-12-12. 

 

 

 


	JURIDISKA FAKULTETEN
	vid Lunds universitet
	Beata Assarson
	Vi måste prata.
	En bevisvärderingsstudie i hur tillämpning av förklaringsbördan påverkar den tilltalade
	JURM02 Examensarbete
	Examensarbete på juristprogrammet
	Handledare: Christian Dahlman
	Termin för examen: Period 1 VT2019
	Summary
	Sammanfattning
	Förord
	Förkortningar
	Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Uppsatsens övergripande syfte
	1.3 Frågeställning
	1.4 Perspektiv och teori
	1.5 Metod och rättsliga utgångspunkter
	1.5.1 Rättsdogmatisk metod
	1.5.1.1 Bevisrätten
	1.5.1.2 Rätten till tystnad

	1.5.2 Rättsanalytiskt metod
	1.5.2.1 Analys av underrättspraxis
	1.5.2.2 Bayesiansk sannolikhetsteori


	1.6 Material
	1.6.1 Bevisrätten
	1.6.2 Den europarättsliga rätten till tystnad
	1.6.3 Det rättsanalytiska inslaget
	1.6.4 Den bayesianska sannolikhetsteorin

	1.7 Forskningsläge
	1.8 Avgränsning
	1.9 Disposition

	2 Den bayesianska sannolikhetsteorin
	2.1 Beviskraft
	2.2 Ursprungssannolikhet
	2.3 Samverkande, motverkande och beroende bevisning

	3 Åklagarens bevisbörda och beviskravet
	3.1 Bevisbördan
	3.2 Beviskravet – bortom rimligt tvivel
	3.2.1 Robusthetskravet
	3.2.2 Faktiska och hypotetiska risker


	4 Bevisvärdering i brottmål
	4.1 Den fria bevisvärderingen
	4.2 Alternativa hypoteser och eliminationsbevisning
	4.3 Notoriska fakta och erfarenhetssatser

	5 Rätten till tystnad enligt Europakonventionen
	5.1 Oskyldighetspresumtionen och rätten till tystnad
	5.2 Rätten att vara tyst under förfarandets gång
	5.3 Tystnad som bevis för den tilltalades skuld

	6 Bevisverkan av en tilltalads tystnad i svensk rätt
	6.1 35 kap. 4 § rättegångsbalken
	6.2 Förklaringsbördan
	6.2.1 Förklaringsbördan i förhållande till den falska bevisbördan
	6.2.2 Förklaringsbördan i doktrin och praxis

	6.3 Förklaringsbördans tillämpningsutrymme

	7 Exempelfallet
	7.1 Inledning
	7.2 Bevisningen
	7.3 Beroendeförhållanden

	8 Rättsfallsanalys
	8.1 Åklagarens bevisning uppfyller inte beviskravet
	8.1.1 Misslyckandet att uppfylla förklaringsbördan som ett bevisfaktum
	Modelleringsalternativ 1
	Modelleringsalternativ 1A

	8.1.2 Sammanfattande kommentar
	8.1.3 Misslyckandet att uppfylla förklaringsbördan påverkar övrig bevisning
	8.1.3.1 Specifika alternativa hypoteser inkluderas
	Modelleringsalternativ 2
	Modelleringsalternativ 2A

	8.1.3.2 Specifika alternativa hypoteser exkluderas
	Modelleringsalternativ 3
	Modelleringsalternativ 3A


	8.1.4 Sammanfattande kommentar

	8.2 Åklagarens bevisning uppfyller beviskravet
	8.2.1 Förklaringsbördan påverkar den bevisning åklagaren lagt fram
	Modelleringsalternativ 4
	Modelleringsalternativ 5

	8.2.2 Sammanfattande kommentar

	8.3 Utredningens robusthet

	9 Slutsats
	Käll- och litteraturförteckning
	Rättsfallsförteckning

