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Sammanfattning 
Uppsatsen syftar till att ge en överblick över bevisprövningen i svensk praxis och doktrin. 

Särskilt fokus är på erkännandets roll i samband med bevisprövningen och framför allt på dess 

betydelse i samband med uppnåendet av beviskravet i brottmål. Huvudfrågeställningen är: Vilken 

betydelse har erkännandet i samband med att beviskravet anses uppnått i bevisprövningen? I 

uppsatsen finns även tre underfrågeställningar: Vad innebär beviskravet ställt utom rimligt tvivel 

inom straffprocessen? Vilken betydelse ges erkännandet i bevisprövningen? Hur ser rättsläget ut 

beträffande erkännandet? I uppsatsen används huvudsakligen den traditionella rättsdogmatiska 

metoden. Vad gäller överblicken av bevisprövningen hos våra grannländer används istället en 

komparativ metod då en, om än mycket begränsad, jämförelse mellan Sverige och övriga länder 

sker.  

 

Idag råder i Sverige principen om fri bevisprövning, vilken stadgas i 35 kap. 1 § RB. Med detta 

menas att det inte finns någon begränsning vare sig gällande de kunskapskällor som får användas 

för att bevisa det inträffade eller gällande domarens frihet vid själva värderingen av bevisen. 

Inom doktrinen finns olika förslag på bevisvärderingsmetoder, och de som diskuteras oftast är 

temametoden, värdemetoden samt falsifiering av alternativa hypoteser. I svensk lag finns inget 

beviskrav för brottmål fastställt, men på 1980-talet fastslog HD att den tilltalades skuld måste 

vara ställd utom rimligt tvivel för att personen ifråga skall kunna fällas. Termen kan sägas vara en 

definition av den felmarginal som domstolarna skall hålla sig inom, att det inte finns något 

rimligt tvivel för att det skulle kunna vara på annat sätt än vad åklagaren påstår i sin 

gärningsbeskrivning. Anser domarna att det finns ett rimligt tvivel skall de istället fria. 

 

Erkännandet regleras i kap. 35 § 3 RB och oavsett vilken typ av brott det handlar om skall rätten 

alltid pröva ett erkännande innan det kan läggas till grund för domen. Prövningen kan dock vara 

mer eller mindre omfattande, och det beror till stor del på om det är frågan om ett grovt eller ett 

ringa brott. Det ställs höga krav både på utredningens omfattning och på samverkande bevis för 

att erkännandet skall kunna läggas till grund för domen gällande grova brott. Med andra ord 

måste erkännandets betydelse vid allvarliga brott sägas vara relativt begränsad. Resultatet 

gällande de mindre allvarliga brotten verkar vara att det både är en mindre omfattande utredning 

och en mindre omfattande prövning av erkännandet eftersom det i vissa fall presumeras att 

erkännandet är riktigt. 

 

De huvudsakliga slutsatser som kan dras är att erkännandet har betydelse för om beviskravet skall 

anses uppnått. Vid grövre brott krävs att erkännandet kan styrkas av annan samverkande 

bevisning. Den nedre gränsen för samverkande bevisning kan sägas gå vid specifika uppgifter 

lämnade av den tilltalade som enbart den skyldige torde kunna känna till. Erkännandets betydelse 

för grövre brott har definitivt minskat i samband med den fria bevisprövningens inträdande i 

svensk rätt och det är nog snarast i undantagsfall som erkännandet ges alltför stor betydelse. I de 

fall då erkännandet ändå givits stor betydelse kan konsekvenserna bli allvarliga om erkännandet 

exempelvis tas tillbaka. Ett aktuellt exempel på detta är Thomas Quick som efter resning precis 

blivit friad från en av sina morddomar på grund av att bevisningen inte längre räckte till. Vad 

gäller de mindre allvarliga brotten ges erkännandet dock stor betydelse eftersom erkännandet i 

vissa fall ensamt kan ligga till grund för domen. I kombination med mindre omfattande 

prövningar kan det ge osäkra domslut.  
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1. Inledning 
Vad betyder egentligen ett erkännande? Rent spontant tycker nog många att det innebär ett 

uppklarat fall. Varför skulle någon erkänna något den inte har gjort? Starkare bevis än den 

misstänktes egna ord och bekännelse kan väl knappast finnas? Historiskt sett har erkännandet 

kallats regina probationum, bevisens drottning. Om det bara fanns ett erkännande var saken klar, 

det behövdes ingen ytterligare bevisning och ingen avancerad utredning krävdes i 

bevishänseende. Det medförde att rätten var beredd att använda medel som tortyr för att få fram 

ett erkännande.
1
 Men hur ser det egentligen ut idag? Har erkännandet fortfarande den ståndaktiga 

plats det har haft eller har synen på det förändrats?  

 

I och med den fria bevisprövningens inträdande i Sverige genomgick erkännandet en radikal 

förändring, åtminstone i lagtext. Enligt Ekelöfs rättegångsserie kan erkännandet dock fortfarande 

i viss mån anses vara bevisens drottning, eller åtminstone tillmätas ett betydande bevisvärde, och 

i Nationalencyklopedin skriver Anders Stening att erkännandet i brottmål brukar anses vara ett 

säkert bevis, ”kanske det bästa beviset av alla”.
2
 Vi har i Sverige idag ett högt ställt beviskrav för 

brottmål, och för att det skall anses uppnått krävs mycket av bevisningen, men inte minst av 

prövningen av bevisningens värde. Det har sagts att värderingen av ett erkännande i brottmål 

tillhör de enklare bedömningarna
3
, men hur pass enkel bedömningen faktiskt är återstår att se. 

 

1.1 Syfte 

Uppsatsen syftar till att ge en överblick över bevisprövningen i svensk praxis och doktrin. 

Särskilt fokus kommer att ligga på erkännandets roll i samband med bevisprövningen och framför 

allt på dess betydelse i samband med uppnåendet av beviskravet i brottmål.  

 

1.2 Frågeställning 

Jag har i denna uppsats valt att ha en huvudsaklig frågeställning: 

 

* Vilken betydelse har erkännandet i samband med att beviskravet anses uppnått i 

bevisprövningen? 

 

För att kunna besvara denna kommer jag i uppsatsen dels gå igenom hur bevisprövningen går till 

i gällande svensk rätt och dels försöka svara på följande underfrågeställningar: 

 

- Vad innebär beviskravet ställt utom rimligt tvivel inom straffprocessen? 

 

- Vilken betydelse ges erkännandet i bevisprövningen? 

 

- Hur ser rättsläget ut beträffande erkännandet? 

                                                 
1
 Inger, Göran, Svensk rättshistoria, 4:1 u, Liber Ekonomi AB, Malmö 1997, s. 54f. 

2
 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Heuman, Lars, Rättegång fjärde häftet, 7u, Norstedts Juridik AB, Stockholm 

2009, s. 75 samt Nationalencyklopedins Internetupplaga, sökord Erkännande. 
3
 Diesen, Christian, Bevisprövning i brottmål, Norstedts Juridik AB, Stockholm 1994, s. 49f. 
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1.3 Metod och material 

Jag har valt att huvudsakligen använda mig av den traditionella rättsdogmatiska metoden, vilken 

innebär en studie av lagtext, förarbeten, doktrin och praxis. Vad gäller överblicken av 

bevisprövningen hos våra grannländer används istället en komparativ metod då en, om än mycket 

begränsad, jämförelse mellan Sverige och övriga länder sker. Uppsatsen riktar sig i första hand 

till personer med en grundläggande juridisk kunskap och jag förutsätter därför en viss förståelse 

för allmänna juridiska termer, men givetvis kommer jag mer ingående att förklara de termer och 

begrepp som specifikt hänför sig till bevisprövningen. 

 

Typiskt för området rent materialmässigt verkar vara att det präglas av äldre förarbeten och 

doktrin. Rättegångsbalken trädde ikraft 1948 och inga större förändringar har skett sedan dess 

vad gäller bevisrätten. Det finns dock något nyare böcker att tillgå samt aktuella artiklar. Några 

tunga namn på området vad gäller doktrinen är Per Olof Ekelöf, Christian Diesen och Per Olof 

Bolding, vilket innebär att mycket av materialet härstammar från dem. Jag har dock även tagit 

med ett flertal andra författare för att inte framställningen och framför allt bilden av de åsikter 

som förs fram av enskilda författare skall bli alltför begränsad. Vad gäller just erkännandet och 

dess betydelse finns väldigt lite relevant material. I antologin Bevis – Värdering av erkännande, 

konfrontationer, DNA och andra enstaka bevis
4
 finns ett examensarbete av jur. kand. Fredrik 

Forssman om just prövning av erkännandet. Förutom det har jag endast hittat kortare stycken i 

doktrinen som tar upp erkännandet.  

 

Det har varit svårt att hitta prejudicerande rättsfall då Högsta domstolen normalt sett inte tar upp 

mål gällande bevisvärdering. Under senare år har den dock tagit upp ett tjugotal mål, vilket 

medfört att det ändå gått att hitta några relevanta fall.
5
 Det svåraste har varit att hitta rättsfall som 

uttryckligen berör erkännandet och dess betydelse, och framför allt har det varit svårt att hitta 

några nyare rättsfall rörande erkännandet. Det finns dock några specifika fall från 1990-talet som 

fortfarande tas upp i ny doktrin som de prejudicerande fallen på området. Detta tyder på att det 

inte skett några större förändringar i praxis och att dessa fortfarande är aktuella. Ett mycket 

aktuellt fall, som dock inte är prejudicerande, är den friande tingsrättsdomen från 2010 mot 

Thomas Quick, vilken kommer att redogöras för senare.
6
  

1.3.1 Kritisk metoddiskussion 

Något som kan vara av intresse att diskutera gällande metoden är som nämnts ovan under avsnitt 

1.3 att förstahandskällorna på området är relativt gamla. De förarbeten som finns att tillgå har 

dryga 70 år på nacken och mycket har hunnit hända sedan dess, både i samhället i stort och 

gällande rättsutvecklingen. Dock får inte förglömmas att lagtexten ändå anses stå sig och att inga 

större förändringar har skett där.  

 

I och med att den traditionella rättsdogmatiska metoden inte enbart inriktar sig på förarbeten och 

lagtext utan även på de mer föränderliga rättskällorna doktrin och praxis anser jag den ändå vara 

en fullt användbar metod. Det finns en del praxis på området som är av betydligt yngre årgång 

                                                 
4
 Björkman, J., Diesen, C., Forssman, F., Jonsson, P., Bevis – Värdering av erkännande, konfrontationer, DNA och 

andra enstaka bevis, Norstedts Juridik AB, Stockholm 1997. 
5
 Diesen, Christian, Utom rimligt tvivel - om beviskrav och bevisvärdering i brottmål, Juridisk Tidskrift Nr 2 1996/97 

s. 525-535, s. 529. 
6 Falu tingsrätt 2010-09-03 mål B 4435/09, se avsnitt 4.5. 
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även om den inte är dagsfärsk. Zeteos lagkommentarer erbjuder i vanliga fall ett stort antal 

rättsfallshänvisningar till varje lagrum, och är dessutom uppdaterad till skillnad från mycket av 

den doktrin jag utgått från.
7
 Gällande 35 kap. 3 § RB hänvisar de dock inte till mer än ett enda 

fall, ett hovrättsfall från 1994. Att försöka hitta nyare rättsfall har därför varit svårt, och ett 

resningsärende från 2001 där HD går in på prövningen av erkännandet är, trots att det snart är tio 

år gammalt, det senaste fallet med tydlig relevans som jag har kunnat hitta. En slutsats som torde 

kunna dras av detta är att de äldre rättsfallen står sig och att rättsområdet inte har förändrats 

nämnvärt. 

 

Inom doktrinen finns material att tillgå från 1980-talet och framåt som ger en tydlig bild av hur 

rättsläget ser ut idag. Debattartiklar påvisar att det är tydligt att bevisprövningen är ett ämne som 

ofta är uppe till diskussion. Sammantaget anser jag att den traditionella rättsdogmatiska metoden 

är en lämplig metod trots äldre förstahandskällor. 

 

1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mitt arbete till att bara ta upp bevisprövningen vid brottmål och därför 

kommer tvistemålen och den prövning som genomförs där inte att nämnas mer än ytligt.  

 

Den största avgränsningen får sägas vara just den att jag valt att titta på erkännandets betydelse 

specifikt. Detta innebär att jag först för att ge en bakgrund till ämnet översiktligt kommer att 

förklara bevisprövningen och bevisvärderingen, men jag kommer inte att gå in på andra 

bevismedel såsom till exempel vittnen och tekniska bevismedel utan istället helt inrikta mig på 

erkännandet.  

 

Studien handlar om det svenska rättsläget på området och det är den svenska lagstiftningen som 

studeras, men då Europakonventionen spelar en betydelsefull roll för den svenska rätten kommer 

denna och dess påverkan att belysas, om än inte särskilt ingående. För att begränsa studien 

ytterligare har bara rättsfall från svenska domstolar beaktats, och alltså inte rättsfall från 

Europadomstolen. Dessutom kommer en kort presentation över rättsläget gällande 

bevisprövningen i våra närmaste grannländer att genomföras för att sätta in den svenska 

bevisprövningen i ett sammanhang. Presentationen av övriga länder sker i första hand för att 

skapa en mer allmän förståelse för det svenska rättsläget och endast en mindre komparation 

mellan Sverige och övriga länder kommer att genomföras.  

 

Eftersom det inte finns någon lagstadgad metod för vare sig hur bevisprövningen eller mer 

specifikt bevisvärderingen skall gå till finns istället en mängd föreslagna metoder och 

tillvägagångssätt inom doktrinen. Eftersom syftet med denna uppsats framför allt är att studera 

hur det ser ut i svensk rätt idag har jag valt att begränsa mig till att gå igenom de metoder som 

främst lyfts fram i den svenska doktrinen. 

 

                                                 
7
 http://zeteo.nj.se/ppb/template.htm?view=main.  



                                                                                                                             Erkännandets roll vid bevisprövningen  

 

 8 

1.5 Disposition 

I kapitel 1 presenteras uppsatsens syfte och frågeställning och en genomgång av metod, material 

och avgränsningar genomförs. Kapitel 2 inleds med en kort historik över bevisprövningen för att 

sedan gå in på den fria bevisprövningen och olika metoder för bevisvärdering. Temametoden, 

värdemetoden samt en metod som går ut på en falsifiering av alternativa hypoteser kommer att 

presenteras. För att sätta den svenska bevisprövningen i ett sammanhang ges i slutet av kapitlet 

en inblick i Europakonventionen samt några av de nordiska ländernas bevisrätt. Dessutom 

genomförs en mycket begränsad jämförelse mellan Sverige och övriga länder. Kapitel 3 

behandlar vad beviskrav kan sägas vara och det för brottmål aktuella beviskravet ställt utom 

rimligt tvivel. En presentation kommer även att göras av det rättsfall där detta uttryck myntades 

samt en genomgång av ett par andra rättsfall som påverkat praxis. I slutet av kapitlet tas frågan 

om beviskravet kan anses vara konstant upp. I kapitel 4 behandlas erkännandet. Inledningsvis 

sker en mer allmän begreppsdefinition av erkännande samt en presentation av lagstadgandet som 

reglerar erkännandet. En redogörelse för hur prövningen av ett erkännande går till samt vilken 

roll erkännandet har för uppnåendet av beviskravet kommer att genomföras. En indelning 

kommer i båda dessa avsnitt att göras mellan mindre allvarliga brott och grövre brott. En kortare 

genomgång av praxis på området kommer även att genomföras, och fallet Thomas Quick och 

falska erkännanden diskuteras. I kapitel 5 analyseras det tidigare presenterade materialet och 

diskussioner kommer att föras om vilka resultat som kommit fram och vilka slutledningar som 

kan dras av dessa. I kapitel 6 presenteras den slutsats som uppsatsen har lett fram till och även 

svar på den frågeställning med underfrågor som uppställts i början av uppsatsen.  
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2. Bevisprövning 

2.1 Historik 

Den legala bevisteorin, som inom svensk bevisrätt är föregångaren till den fria bevisprövning vi 

har idag, utvecklades under medeltiden och innebar en uppdelning av bevismedlen i olika 

bevisvärden. Skillnad gjordes till exempel mellan fullt och halvt bevis, och mindre värt än det 

halva beviset var indicierna. Den legala bevisteorin innebar ibland problem för domarna då dessa 

enligt teorin i första hand inte skulle döma utifrån övertygelsen om en persons skuld utan bara 

kunde döma om de lyckats nå fram till fullt bevis. Detta gjorde att viljan att få fram ett 

erkännande, speciellt i de fall då det förutom erkännandet annars bara fanns ett halvt bevis, blev 

så stark att tortyr användes.
8
 

 

I 1734 års lag lagfästes sedan den legala bevisteorin och där stadgades att två vittnen som uppger 

samma sak skulle vara fullt bevis, ett vittne var halvt bevis, och ett erkännande som var frivilligt 

avgett räknades även det som fullt bevis.
9
 Konkret innebar detta att domaren var tvungen att fälla 

den tilltalade om det fanns två vittnen och att domaren inte fick fälla om det bara fanns ett vittne. 

Regeln sade även att vittnena skulle vara samstämmiga, och det öppnade en liten möjlighet för 

domaren att pröva vittnenas trovärdighet.
10

 En konsekvens av detta system blev att domarna i 

brottmål av allvarligare karaktär kunde välja att skjuta upp målet på framtiden om det fanns mer 

än halvt bevis men det inte gick att fastställa ett fullt bevis. Trots att tortyr enligt 1734 års lag inte 

var tillåtet fanns ändå möjligheten för domarna att ta till svårare fängelse för att försöka 

framtvinga ett erkännande, vilket kunde innebära att den tilltalade hängdes upp i händerna eller 

blev svårt slagen med spö.
11

 

 

På kontinenten, bland annat i Italien, kritiserades den legala bevisteorin och Cesare Beccaria gav 

1764 anonymt ut skriften Om brott och straff i vilken han förespråkade ett mer humant 

rättsväsende utan tortyr och dödsstraff. Beccaria skrev även om bevisrätten och den problematik 

den innebar och han ställde sig skeptisk till den legala bevisteorin.
12

  

 

Under tidigt 1800-tal började även i Sverige en allt starkare kritik mot den legala bevisteorin att 

växa fram, och lagkommittén som arbetade med förslaget till Allmän Criminallag föreslog 1832 

att Sverige skulle införa den ackusatoriska processen istället för den inkvisitoriska. Om den 

ackusatoriska processen infördes skulle det innebära att målen avgjordes utifrån det som fanns att 

tillgå vid själva förhandlingen, och att den tilltalade därefter helt enkelt skulle dömas eller 

frikännas. I förslaget ingick även att fri bevisprövning skulle införas, vilket sammantaget innebar 

att det inte längre skulle vara nödvändigt att ställa mål på framtiden. Lagkommittén fick inte 

gehör för sina förslag men den svenska rätten påverkades dock av utländsk rätt och under mitten 

av 1800-talet blev det mer och mer vanligt att domarna helt enkelt frångick det som stod i lagen 

för att istället tillämpa den fria bevisprövningen. Det blev alltså en praxisbaserad övergång till fri 

bevisprövning och i samband med det började domstolarna godta indiciebevisning i grövre 

                                                 
8
 Inger 1997, s. 54f. 

9
 A.a. s. 157. 

10
 Dereborg, Anders, Från legal bevisteori till fri bevisprövning i svensk straffprocess, Juridiska fakulteten i 

Stockholm; Skriftserien, Juristförlaget, Stockholm 1990, s. 19. 
11

 Inger 1997 s. 157. 
12

 Dereborg 1990 s. 27, sett i Beccaria: Om brott och straff s. 123ff. 
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brottmål och svårare fängelse avskaffades. Möjligheten att ställa mål på framtiden fanns dock 

kvar till 1920.
13

 

 

När den nya rättegångsbalken infördes 1948 försvann den legala bevisteorin och den 

ackusatoriska straffprocessen med den fria bevisprövningen infördes istället.
14

  

 

2.2 Fri bevisprövning 

Idag råder i Sverige principen om fri bevisprövning, vilken stadgas i 35 kap. 1 § RB. Där står i 

första stycket att ”[r]ätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad 

i målet är bevisat.”
15

, och begreppet bevisprövning omfattar både bevisföring och 

bevisvärdering.
16

 Med detta menas att det inte finns någon begränsning vare sig gällande de 

kunskapskällor som får användas för att bevisa det inträffade eller gällande den frihet från legala 

regler som domaren åtnjuter vid själva värderingen av bevisen. Detta innebär dock inte att 

domaren får värdera bevisen utifrån sin egen subjektiva uppfattning utan bedömningen måste 

stödjas på godtagbara skäl.
17

 Bevisvärderingen bygger även på generella erfarenhetssatser
18

 som 

domaren är bunden av. Dessa finns inte inskrivna i lagen utan är snarare människors samlade 

kunskaper om verklighetssammanhangen.
19

 

  

Rätten är bunden av de bevis som lagts fram i målet och kan inte gå utöver dem vid själva 

värderingen. Däremot måste rätten självständigt beakta om det finns omständigheter som är till 

förmån för den tilltalade även om denne inte har åberopat dem. Anledningen till att den fria 

bevisvärderingen infördes var att det skulle kunna garanteras en så god bevisvärdering som 

möjligt i de enskilda fallen.
20

 

 

Det finns ingen lagstadgad metod för hur bevisprövningen skall gå till utan det är i lag bara det 

grundläggande stadgandet i 35 kap. 1 § RB som finns att tillgå. Med andra ord har domaren en 

relativt stor frihet och kan själv välja vilka medel han eller hon vill använda för att nå ett gott 

resultat vid bevisprövningen.
21

 Enligt förarbetena till RB
22

 fick inte bara de bevismedel som 

fanns omnämnda i lagtexten, såsom vittnesbevis, syn, skriftliga bevis och liknande, läggas till 

grund för domarens prövning utan det kunde vara vad som helst som kunde påverka domarens 

                                                 
13

 Inger 1997 s. 232f. 
14

 A.a. s. 289. 
15

 RB 35:1 st. 1. 
16

 Lindell, Bengt, Eklund, Hans, Asp, Petter, Andersson, Torbjörn, Straffprocessen, Iustus Förlag AB, Uppsala 2005, 

s. 397. 
17

 SOU 1938:44 s. 377f. 
18

 Den allmänbildning och samlade erfarenhet som finns i rätten utgör grundstommen för den kunskap som används 

vid bedömningen av sambandet mellan olika juridiskt relevanta omständigheter. Denna samlade kunskap kallas för 

erfarenhetssatser, och de erfarenhetssatser som används vid bevisvärdering bygger på sådana uppskattningar vi gör 

under livets gång. Erfarenhetssatserna kan sägas vara kunskapen om hur två omständigheter normalt sett förhåller sig 

till varandra. Till exempel vet vi att vi genom att mäta bromsspåren från en bil med någorlunda säkerhet kan 

fastställa hur fort bilen har kört. Se Björkman m.fl. 1997 s. 21ff. samt Felaktigt dömda, Rapport från JK:s 

rättssäkerhetsprojekt, 2006, s. 65. 
19

 Klette, Hans, Brottmålsprocessen ur den tilltalades perspektiv, Studentlitteratur, Lund 1976, s. 95. 
20

 Felaktigt dömda 2006 s. 39f. 
21

 Diesen 1994 s. 7. 
22

 SOU 1938:44. 
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övertygelse. Där klargörs även att erkännandet vid dispositiva mål gäller mot parten medan 

erkännandet i andra mål, det vill säga bland annat i brottmål, skall prövas för att erkännandets 

bevisvärde skall kunna fastställas.
23

 

 

Det finns i doktrinen många olika förslag till metoder framför allt vad gäller själva 

bevisvärderingen och nedan i avsnitt 2.5 kommer några av dem att gås igenom närmare. 

2.3 Bevisföring 

Att bevisföringen är fri innebär att parterna är tillåtna att åberopa vilken typ av bevisning de vill. 

Indiciebevisning som fotspår och fingeravtryck får åberopas och en anhörig till den tilltalade kan 

höras som vittne.
24

 Att ett bevis upptagits i strid mot en gällande lag utesluter i princip inte att det 

ändå får läggas fram vid rättegången och att domarna kan värdera beviset högt. I ett rättsfall 

gällande rattfylleri
25

 hade blodprovet tagits av en laboratorieassistent istället för av en läkare eller 

en legitimerad sjuksköterska som det står föreskrivet i 28 kap. 13 § RB, men HD ansåg ändå inte 

att åsidosättandet av regeln haft sådan betydelse att beviset inte skulle vara tillämpligt. 

Domstolen underströk dock att höga krav skulle ställas vid värderingen av beviset.
26

 

 

2.4 Bevisbörda 

Rent generellt svarar bevisbördereglerna på vem som skall bevisa vad, och i brottmål är det alltid 

åklagaren och enbart denne som har bevisbördan. Åklagaren skall styrka gärningspåståendet och 

måste även kunna bemöta alla tänkbara invändningar från den tilltalade såtillvida den tilltalades 

påstående inte är helt orimligt.
27

  I åklagarens bevisbörda ingår även att påvisa frånvaron av 

straffrihetsgrunder.
28

 Anledningen till att hela bevisbördan ligger just på åklagaren är att 

motverka oriktiga straffdomar. Det anses vara bättre att någon gärningsman felaktigt frikänns än 

att någon felaktigt döms. Här aktualiseras principen in dubio pro reo som innebär att om det på 

något vis föreligger tvekan gällande sak- eller rättsfrågan får denna tvekan inte gå ut över den 

tilltalade.
29

 Vid brottmål gäller även den så kallade oskuldspresumtionen som innebär att den 

tilltalade skall presumeras vara oskyldig fram till dess motsatsen kan bevisas.
30

 

Oskuldspresumtionen är en regel hämtad från Europakonventionens artikel 6 p. 2 och det är 

genom den det kan hävdas att åklagaren bär bevisbördan, det finns annars inte stadgat i RB.
 31

  

 

2.5 Bevisvärdering och bevisvärderingsmetoder 

Enligt principen om fri bevisprövning är även bevisvärderingen fri. Bevisvärderingen går ut på 

att rätten skall värdera alla bevis som lagts fram under rättegången och det finns inga generella 

bestämmelser för vilket värde ett visst bevis skall ha. Däremot finns ett beviskrav, alltså ett krav 

                                                 
23

 SOU 1938:44 s. 38. 
24

 Carlson, Per, Persson, Mikael, Processrättens grunder, 7 u., Iustus Förlag, Uppsala 2004, s. 74. 
25

 NJA 1986 s. 489. 
26

 Zeteo lagkommentar RB 35:1 - http://zeteo.nj.se/ppb/template.htm?view=main. 
27

 Carlsson & Persson 2004 s. 73. 
28

 Lindell m.fl. 2005 s. 420. 
29

 Klette 1976 s. 98. 
30

 Lindell m.fl. 2005 s. 399. 
31

 Ekelöf m.fl. 2009 s. 150f. 

http://zeteo.nj.se/ppb/template.htm?view=main
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på att bevisningen skall ha uppnått en viss styrka. Beviskravet kommer att redogöras närmare för 

i kapitel 3. Beviskravet för brottmål i svensk rätt brukar definieras som att det skall vara ställt 

utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till gärningen.
32

  

 

En mycket vanlig typ av metodbildning för bevisvärdering inom svensk doktrin går ut på att 

anknyta metoden för bevisvärdering till matematikens sannolikhetskalkyler, med andra ord att 

göra frekvensberäkningar. Diesen betecknar denna typ av teoribildning som frekvensteorier.
33

 De 

två mest framstående svenska metoderna bland frekvensteorierna är temametoden med Bolding 

och Lindell som förespråkare och värdemetoden som skapats av Ekelöf och vidareutvecklats av 

Stening.
34

 Vidare kommer även en alternativ metod till dessa att presenteras. Den är skapad av 

Diesen efter internationella modeller och handlar istället om falsifiering av alternativa hypoteser.  

2.5.1. Temametoden 

Temametoden företräds framför allt av Bolding, Eckhoff och Lindell och den fokuserar på 

prövningen av sannolikheten för bevistemat
35

 givet den bevisning som finns i målet. Varje enskilt 

bevisfaktum kan ges ett värde antingen för eller emot bevistemat, och temametoden utgår från att 

det från början finns en viss ursprunglig sannolikhet för bevistemat.
36

 En skillnad från 

värdemetoden, se nedan i 2.6.2, är att temametoden inte kräver ett orsakssamband mellan tema 

och bevis.
37

 I praktiken sker bevisprövningen genom temametoden på så vis att varje bevisfaktum 

jämförs med vad som erfarenhetsmässigt sägs om det generella sambandet mellan det förhållande 

som temat beskriver och den omständighet som beviset utgör. Bedömningen av sannolikheten för 

temat är kumulativ, vilket innebär att bedömningen av en ny omständighet ställs i förhållande till 

den sannolikhet som hittills uppnåtts.
38

 Bolding beskriver proceduren som ett utnyttjande av ett 

processmaterial för att genom det komma fram till vilken sannolikhet ett bevistema har. Han 

menar att trots att det vanliga är påståendet att det är ett faktum – till exempel en misshandel – 

som utgör bevistemat är det egentligen en hypotes om ett faktum som bevisningen gäller.
39

 

 

Temametoden har ett slags balansvågstänkande, att rättegången är en kamp mellan två parters 

uppfattning om sanningen, och Diesen menar att det gör den mer förankrad i det praktiska 

dömandet än värdemetoden. Faran med ett balansvågstänkande i brottmålsprocessen är att den 

tilltalade riskerar att bli dömd på alltför svag bevisning om denne inte lyckas visa något starkt 

bevisvärde för sin version eller om rätten nöjer sig med att se till vem de anser vara mest 

trovärdig.
40

  

 

                                                 
32

 Mellqvist, Mikael, Wirdemark, Kristina, Processrätt – grunderna för domstolsprocessen, Iustus Förlag AB, 

Uppsala 2010 s. 38f. 
33

 Diesen 1994 s. 9. 
34

 A.a. s. 10. 
35

 Bevistema är de omständigheter som parterna önskar bevisa genom ett åberopat bevis. Det vanliga är att ett 

rättsfaktum utgör bevisets tema. Med andra ord är det vad de vill styrka som kallas bevistema. Det kan till exempel 

vara den eventuella giftigheten hos ett visst medel. Se Felaktigt dömda 2006 s. 64 samt Bolding 1989 s. 21. 
36

 Ekelöf m.fl. 2009 s. 170. 
37

 Lindell m.fl. 2005 s. 405.  
38

 Björkman m.fl. 1997 s. 37. 
39

 Bolding, Per Olof, Går det att bevisa? Perspektiv på domstolsprocessen, Norstedts Förlag AB, Stockholm 1989 s. 

75. 
40

 Diesen 1996/97 s. 529. 
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2.5.2. Värdemetoden 

Värdemetoden (även kallad bevisvärdemetoden) i sin tur har som främsta företrädare Ekelöf och 

Stening, och liksom temametoden bygger även värdemetoden på ett frekvensresonemang. Även i 

denna metod framställs bevisvärderingen som objektiv. Värdemetoden kan uppfattas som relativt 

svårtillgänglig och den har inte fått något genomslag i praktiken. Metoden går ut på att svara på 

frågan varför ett visst faktum skulle vara ett belägg för att en händelse har inträffat, och det bör 

finnas ett orsakssamband mellan tema och bevis.
41

 Enligt värdemetoden börjar rätten med att 

värdera varje enskilt bevis för sig utan att ta hänsyn till övrig bevisning. För att kunna göra den 

värderingen sammanställer rätten bevisets värde med korresponderande positiva och negativa 

hjälpfakta
42

 samt jämför bevisvärdet med adekvata erfarenhetssatser. Sedan sker en 

sammanvägning av bevisen och sannolikheten för temat blir således en produkt av de 

bevisvärden som ingår i temat.
43

  

 

En fördel med värdemetoden är enligt Stening att den, till skillnad från temametoden, tillåter en 

enskild värdering av de olika bevisen, vilket han anser vara en förutsättning för att med gott 

resultat kunna hantera sammanställningar av flera bevisfakta
44

.
45

  

 

2.5.3. Falsifiering av alternativa hypoteser 

Utanför Sveriges gränser har inte diskussionerna gällande metoder för bevisvärdering kretsat 

kring olika frekvensteorier som tema- och värdemetoderna utan det har snarare gällt 

ställningstaganden för och emot det matematiska sannolikhetsbegreppet. En modell som vunnit 

genomslag är just falsifiering av alternativa hypoteser där värderingen går ut på att avgöra om det 

kan finnas andra rimliga förklaringar till fakta i målet än det uppställda bevistemat eller om andra 

möjligheter helt kan uteslutas. Kan de uteslutas kan också temat anses säkerställt. Bevisprövning 

enligt falsifiering av alternativa hypoteser går ut på att rätten ställer upp friande varianter av det 

inträffade, alltså andra förklaringar som kullkastar temat. Det måste inte vara så att den 

alternativa hypotesen förefaller mer sannolik än den bild åklagaren lagt fram utan det räcker att 

den kan vinna något stöd genom fakta i målet. Beviskravet är att det skall vara ställt utom rimligt 

tvivel att gärningen gått till på så sätt som åklagaren påstått, och kan det då genom alternativa 

hypoteser visas att det skulle kunna finnas en annan rimlig förklaring anses inte beviskravet vara 

uppnått.
46

 

 

                                                 
41

 Lindell m.fl. 2005 s. 404. 
42

 Ett hjälpfaktum är ett bevisfaktum som hjälper till att höja eller sänka trovärdigheten av ett annat bevisfaktum. Det 

kanske kan finnas anledning att gå ett steg längre i undersökningen av en viss situation, om en person påstår att hon 

har genomfört en handling på ett visst sätt kan det vara rimligt att be ett vittne beskriva hur handlingen genomfördes. 

Framför vittnet att personen ifråga inte alls genomförde handlingen på det sätt som hon själv påstått är det ett 

bevisfaktum som påverkar värdet av ett annat bevisfaktum, vittnets utsaga blir alltså ett hjälpfaktum. Se Bolding 

1989 s. 20. 
43

 Björkman m.fl. 1997 s. 38. 
44

 Bolding förklarar ett bevisfaktum såsom något som tillåter en viss slutsats gällande förekomsten av ett rättsfaktum. 

Berättelser från vittnen kan vara exempel på bevisfaktum. Det går inte att tillskriva berättelserna några rättsföljder, 

men de har betydelse eftersom rätten kan bedöma berättelsens sannolikhet och trovärdighet och därifrån komma fram 

till vad som har inträffat gällande rättsfakta – se Bolding 1989 s. 19f. 
45

 Stening, Anders, Bevisvärde, Liber Tryck, Uppsala 1975, s. 37. 
46

 Björkman m.fl. 1997 s. 39f. 
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Metoden som går ut på falsifiering av alternativa hypoteser kritiseras i Ekelöfs rättegångsserie, 

där det påpekas att det vid användning av den metoden för bevisvärdering finns risk att de brister 

som alltid finns gällande ett bevismaterial inte vägs samman. Detta på grund av att varje gång en 

alternativ hypotes elimineras kan det i praktiken innebära att dessa osäkerhetsmoment 

kvarlämnas och därmed riskerar att förbises när det till slut endast återstår en hypotes.
47

 Lindell i 

sin tur menar att hypotesmetoden snarare bör klassas som en metod för själva beslutsfattandet än 

som en bevisvärderingsmetod eftersom den egentligen handlar om det som händer efter själva 

värderingen och sammanställningen av bevisen.
48

 

 

2.5.4 Bevisvärderingsmetoder i praktiken 

Det har ovan i avsnitt 2.5 kunnat konstateras att det i teorin finns ett antal metoder för hur 

bevisvärderingen bör gå till. Dessa metoder har både sina tydliga likheter och skillnader, fördelar 

och nackdelar, men hur fungerar det faktiskt i praktiken? På slutet av 1980-talet gjordes en 

undersökning i Sverige och Finland vars resultat visade att praktiskt verksamma jurister ställde 

sig något skeptiska till de olika teoretiska metoder som förespråkades. Domarna betonade istället 

vikten av att se bevisprövningen som en helhet med intuitiva inslag. Det torde även vara svårt att 

kunna dra någon slutsats kring vilken metod som faktiskt används genom att se till praxis. 

Eftersom vi i Sverige tillämpar den fria bevisprövningen blir det svårt att argumentera för att en 

domare skulle vara skyldig att följa den metod som i så fall förespråkades, sådana uttalanden bör 

snarare ses som riktlinjer och förslag på tillvägagångssätt.
49

 

 

2.6 Europakonventionen  

Europakonventionen
50

 gäller som svensk lag sedan 1995. Den reglerar på europeisk nivå vissa 

rättssäkerhetsgarantier som kompletterar de svenska reglerna kring rättegångsförfarandet. En 

artikel som är särskilt betydelsefull inom processrätten är artikel 6 om rätten till 

domstolsprövning samt en rättssäker process.
51

 Nedan kommer några viktiga principer som 

härrör från Europakonventionens sjätte artikel att presenteras. 

 

Kontradiktionsprincipen finns inte uttryckligt lagstadgad i RB men anses däremot utgöra en del 

av artikel 6 p. 1 i Europakonventionen, rätten till en rättvis rättegång. Kontradiktionsprincipen 

går ut på att rättegångsförhandlingen skall utgöras av åtminstone två parter och att dessa parter 

har rätt att ta del av den andres yrkanden, bevisning med mera och även rätt att bemöta vad den 

andra parten anför. Europakonventionen ställer även krav på att bevisföringen skall vara 

kontradiktorisk. Enligt artikel 6 p. 3(d) Europakonventionen har en tilltalad rätt att kalla in 

vittnen och förhöra dessa samt rätt att pröva bevisvärdet av bevis som läggs fram mot den 

tilltalade. Det kan till exempel ske genom rätten att få motförhöra åklagarsidans vittnen.
52

 

                                                 
47

 Ekelöf m.fl. 2009 s. 168. 
48

 Lindell m.fl. 2005 s. 412. 
49

 Ekelöf m.fl. 2009 s. 172f. 
50

 Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
51

 Mellqvist & Wirdemark 2010, s. 43. 
52

 Ekelöf m.fl. 2009 s. 30f. 
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Oskuldspresumtionen är hämtad från Europakonventionens artikel 6 p. 2 och reglerar som 

tidigare nämnts att åklagaren har bevisbördan.
53

 Den vänder sig dock även till domaren och syftar 

då på att denne inte får hysa några förutfattade meningar om den tilltalades eventuella skuld. Vad 

gäller erkännandet anses oskuldspresumtionen även innebära att om den tilltalade inte menat att 

erkänna brottet får inte heller dennes uttalanden tolkas som ett erkännande.
54

 

 

Ytterligare en princip som härstammar från Europakonventionens artikel 6 är principen om 

parternas likställdhet (equality of arms). Som namnet antyder innebär den att parterna i en 

rättegång skall ha samma förutsättningar och vara likställda. Det får inte vara så att något i 

rättegångsprocessen gynnar den ena parten på den andres bekostnad. För bevisföringen gäller i 

brottmål Europakonventionens artikel 6 p. 3(d) som stadgar att den tilltalade skall ha samma rätt 

att lägga fram bevis som åklagaren. Det innebär att den tilltalade måste ha rätt att lägga fram 

motbevisning när åklagaren presenterar ett visst bevistema, och även tillåtas att lägga fram en 

viss typ av bevisning om åklagaren tillåts det.
55

 

 

2.7 Bevisprövning i våra grannländer 

Rent generellt tenderar lagstiftningen i mångt och mycket att följas åt i Sverige och våra 

grannländer. Nedan presenteras kort grunddragen för bevisprövningen och beviskravet i Norge, 

Danmark och Finland och skillnader och likheter i jämförelse med Sverige tas upp. 

2.7.1 Norge 

I Norge råder den fria bevisprövningens princip och den definieras som att domaren bäst kan 

komma fram till det rätta om han får bedöma bevisen utan att vara bunden av lagregler.
56

 I Norge 

har åklagarmyndigheten bevisbördan vid brottmål. Detta finns inte reglerat i lag men är en 

gammal hävdvunnen princip. Vad gäller beviskravet har Norge liksom Sverige anammat 

begreppet beyond all reasonable doubt
57

 och det krävs alltså att det inte finns något rimligt tvivel 

till den misstänktes skuld för att domstolen skall kunna fälla den tilltalade. Den norska högsta 

domstolen har inte uttryckt att beviskravet kan variera utifrån olika överträdelser men i praxis 

sker ändå en viss variation av begreppet rimligt tvivel och det uppställs ofta högre krav vid 

grövre brott.
58

 

2.7.2 Danmark 

I dansk rätt är bevisprövningen precis som i Sverige fri och det finns varken positiva eller 

negativa bevisregler. Förr räckte det till exempel med att två personer vittnade samstämmigt för 

att det oprövat skulle läggas till grund för bevisningen, men nu är lagstiftningen helt fri från den 

typen av regler och det finns inte heller, som kan påträffas i andra länder, regler om att offrets 

utpekande av den tilltalade inte ensamt skulle räcka som bevisning. Det är upp till domstolen att 

avgöra vilket beviskrav som skall uppfyllas och vilket värde ett bevis skall ges. Det är dock 

                                                 
53

 Se avsnitt 2.4. 
54

 Ekelöf m.fl. 2009 s. 150f. 
55

 A.a. s. 33. 
56 Andenæs, Johs., Norsk straffeprosess Bind I, Universitetsforlaget, Oslo 2000, s. 183. 
57

 För definition av begreppet se avsnitt 3.2. 
58

 A.a. s. 177f. 
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viktigt att bevisvärderingen vilar på en objektiv grund och att det inte handlar om något subjektivt 

tyckande från domarens sida.
59

 

2.7.3 Finland 

Liksom i Sverige delas bevisprövningen i den finska rätten in i begreppen bevisföring och 

bevisvärdering, och som huvudregel kräver en rättegång både bevisföring och bevisvärdering. 

Tre lagstadganden som är av central betydelse i den finska bevisrätten är Lag om rättegång i 

brottmål 11:4,1 som handlar om domstolens skyldighet att motivera avgörandet i bevisfrågan, 

Rättegångsbalken 17:1,2 om bevisbördans fördelning i brottmål samt Rättegångsbalken 17:2,1, 

strävan efter sanning. Principen om fri bevisföring råder i Finland men vissa bevismedel är 

undantagna, såsom att det är förbjudet med vittnesattester.
60

  

 

Vad gäller beviskravet är det inte tydligt uttryckt i lagtexten utan där står bara att domstolen med 

hjälp av den bevisning som presenterats skall kunna anse något för sant. Den moderna doktrinen 

menar dock att det inte behöver visas att det är sant eller sanning i absolut mening utan snarare 

något sannolikt. Det beviskrav som slagits fast i flera rättsfall under 2000-talet är att allt rimligt 

tvivel på den åtalades skuld har kunnat uteslutas.
61
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 Smith, Eva, Straffeproces – Grundlaeggende regler og principper, 5u, Forlaget Thomson A/S, Köpenhamn 2003, 

s. 159. 
60

 Frände, Dan, Finsk straffprocessrätt , Edita Publishing Oy, Helsingfors 2009, s. 363f. 
61

 A.a. s. 366. 
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3. Beviskravet ställt utom rimligt tvivel 
 

3.1. Allmänt 

Begreppet beviskrav syftar på den styrka som bevisningen måste ha för att något skall anses vara 

bevisat, och om styrkan på bevisningen inte når upp till beviskravet skall åtalet ogillas.
62

 

Beviskravet kan uttryckas på två olika sätt, nämligen positivt och negativt. Om beviskravet 

uttrycks positivt anger rätten hur hög sannolikhet det måste vara för att den tilltalade skall ha 

begått gärningen, det preciserar alltså hur stark bevisning som krävs. Uttrycks beviskravet istället 

negativt innebär det att prövningen istället fokuseras på förhållanden som talar mot åklagarens 

ansvarspåstående, alltså förhållanden som utesluter straffansvar. När domstolen formulerar 

beviskravet så att den tilltalades skuld skall vara ställd utom rimligt tvivel är det ett negativt 

formulerat beviskrav.
63

 

 

I svensk lag finns inget beviskrav för brottmål fastställt, utan det enda som står i RB är att rätten 

skall avgöra vad som ”är bevisat”.
64

 Med andra ord har lagstiftaren lämnat uppgiften att definiera 

beviskravet till praxis.
65

 På 1980-talet fastslog HD att den tilltalades skuld måste vara ställd utom 

rimligt tvivel för att personen ifråga skall kunna fällas, och nedan i avsnitt 3.4.1 presenteras det 

rättsfall där detta först aktualiserades.
66

 

 

3.2 Definition  

Termen ställt utom rimligt tvivel (eller bortom rimligt tvivel) kommer ursprungligen från den 

angloamerikanska rättens beyond reasonable doubt och anses numera allmänt vara ett lämpligt 

sätt att uttrycka beviskravet i brottmål. Av begreppet kan utläsas att principen om att hellre fria än 

fälla skall gälla och att beviskravet ställs högt.
67

 Det skall praktiskt sett anses vara så gott som 

uteslutet att den tilltalade är oskyldig, men med den reservation som ändå finns i begreppet 

rimligt tvivel menas att det ändå kan finnas orsaker som gör att något förhöll sig på ett annat sätt 

än det först verkade. Detta blir aktuellt framför allt när den mänskliga faktorn spelar in, till 

exempel då bedömningen skall grundas på ett vittnes utsaga eller liknande.
68

 

 

Termen kan sägas vara en definition av den felmarginal som domstolarna skall hålla sig inom, att 

det inte finns något rimligt tvivel för att det skulle kunna vara på annat sätt än vad åklagaren 

påstår i sin gärningsbeskrivning. Anser domarna att det finns ett rimligt tvivel skall de istället 

fria. Diesen gör en definition av vad just rimligt tvivel kan anses vara och kommer fram till att 

tvivlet skall vara rationellt, konkret och relativt. Att det är rationellt förutsätter att det kan 

motiveras på ett logiskt sätt, konkret att det stöds av fakta i målet och relativt att 

                                                 
62

 Felaktigt dömda 2006 s. 41. 
63

 Ekelöf m.fl. 2009 s. 151f.  
64

 RB 35:1 st. 1. 
65

 Diesen 1996/97 s. 525. 
66

 NJA 1980 s. 725. 
67

 Diesen 1994 s. 81. 
68

 Gregow, Torkel, Några synpunkter på frågan om bevisprövning och bevisvärdering i mål om sexuella övergrepp 

mot barn, SvJT 1996 s. 509-523, s. 510. 
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rimlighetsbedömningen skall ha skett inom den ram som kan sättas upp för det aktuella fallet 

(utredningskravet).
69

 Med andra ord måste en friande förklaring uppfylla dessa tre kriterier för att 

tvivlet skall anses vara rimligt, det räcker således inte att domaren har en känsla av tvivel.
70

  

3.3 Utredningskrav 

Diskussioner har förts gällande beviskravet och huruvida det är lägre vid vissa typer av mål. 

Speciellt viktigt i sammanhanget är mål där den tilltalade erkänt. Erkännandet räknas ofta vid 

lindrigare mål som tillräcklig bevisning medan det inte gör det i grövre mål.
71

 Detta behöver inte 

handla om en sänkning av beviskravet utan kan istället vara fråga om en sänkning av 

utredningskravet. Utredningskrav är ett krav som kan sägas existera vid sidan av beviskravet och 

som rör utredningens fullständighet. Det handlar om bevisningens robusthet, det vill säga hur väl 

genomförd utredningen är, och om det kan finnas någon ytterligare bevisning som kan påverka 

bedömningen i fallet eller inte.
72

 Om bevisningen är robust skall rätten kunna räkna med att 

bevisvärdet inte kommer att ändras om ytterligare undersökning genomförs.
73

 Enligt Diesen torde 

prövningen av utredningskravet åtminstone i teorin ligga före själva bevisvärderingen. Om inte 

utredningskravet uppfylls kan inte en rimlig friande förklaring prövas, och det i sin tur bör leda 

till att den tilltalade skall frikännas.
74

 En betydelsefull skillnad mellan utredningskravet och 

beviskravet är att utredningskravet varierar.
75

 Utredningskravet varierar utifrån de specifika 

förutsättningarna i målet. Saker som påverkar är brottets grovhet och den tilltalades inställning. 

Med andra ord kommer utredningskravet att vara högre ställt vid grova brott, och har den 

tilltalade erkänt kan det innebära ett lägre ställt utredningskrav. Vad gäller bevisprövningens 

omfattning är den avhängig utredningskravet, alltså omfattningen på utredningen. Därmed inte 

sagt att beviskravets höjd påverkas av detta, utan den är konstant. Det som prövas skall 

fortfarande nå upp till kravet.
76

 

 

Att utredningskravet brister har inte att göra med att själva utredningen som läggs fram är för 

dålig eller otillräcklig, utan det handlar istället om att det under huvudförhandlingen saknas 

processmaterial för att kunna värdera något rekvisit i gärningsbeskrivningen. Det kan också vara 

så att det saknas processmaterial för att kunna värdera en alternativ friande förklaring. Det kan till 

exempel vara fallet när åklagaren underlåter att kalla ett viktigt vittne till förhör. 

Utredningskravet i sig är inget kvalitetskrav utan det blir snarare en avvägning mellan kostnads- 

och säkerhetsaspekter. Åklagaren måste ges en realistisk börda, ofta finns inte samma möjligheter 

till fullständig utredning i praktiken som i teorin. Det kan sägas att utredningskravet lägger nivån 

för utredningens kvantitet medan beviskravet lägger nivån för kvaliteten.
77

 

 

 

                                                 
69

 Diesen 1996/97 s. 526. 
70

 Björkman m.fl. 1997 s. 41. 
71

 Se vidare avsnitt 4.4. 
72

 Felaktigt dömda 2006 s. 43f. 
73

 Ekelöf m.fl. 2009 s. 188. 
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 Diesen 1994 s. 102f. 
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 Beviskravet åtminstone förutsätts vara konstant, sedan finns olika uppfattningar gällande om det faktiskt är det 

eller inte. 
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 Diesen 1994 s. 112f. samt s. 118. 
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 A.a. s. 109f.  
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3.4 Praxis 

I det här avsnittet presenteras två fall från HD som båda varit av betydelse för utvecklingen av det 

höga beviskravet ställt utom rimligt tvivel som vi har idag gällande brottmål.  Jag har även valt 

att ta med ett hovrättsfall som kom 2009 för att påvisa hur resonemangen kring de mindre 

allvarliga brotten, där viss osäkerhet rådande beviskravet finns, kan se ut idag.  

3.4.1 NJA 1980 s. 725 

NJA 1980 s. 725 handlar delvis om att två män, A och L, skulle ha gjort sig skyldiga till våldtäkt 

gentemot två flickor, Ulla-Brit och Maria. A och L förnekar brott och flickorna berättar något 

varierande om sina upplevelser. De har till exempel berättat olika saker i polisförhör och för 

tingsrätten, och det varierar i deras berättelse från gång till gång gällande vilka moment i 

gärningsbeskrivningen som de frivilligt gått med på eller blivit tvingade till. Tingsrätten och 

hovrätten väljer dock att lägga flickornas berättelse till grund för domen och både A och L döms i 

hovrätten för våldtäkt. HD i sin tur anser det finnas luckor i flickornas berättelse, såsom till 

exempel att de sagt att de inte märkt vad det andra paret gjort trots att alla fyra delat på en 120 cm 

bred säng och flickorna legat i mitten. HD uttalar vidare att ”För att A eller L skall kunna dömas 

för att ha tilltvingat sig sexuellt umgänge med någon av flickorna måste det vara ställt utom 

rimligt tvivel att han gjort sig skyldig härtill. Det måste anses föreligga betydande utrymme för 

sådant tvivel med avseende på A och detta gäller än mer beträffande L. Ingen av dem kan 

följaktligen fällas till ansvar i denna del.”
78

 

 

Enligt HD blir definitionen av beviskravet att bevisvärderingen skall syfta till att redogöra och 

klargöra för risken för fel i den bevissituation som bedöms. Om det finns andra händelseförlopp 

än det som åklagaren lagt fram som också skulle kunna vara tänkbara kan dessa händelseförlopp 

utgöra sådana rimliga tvivel som gör att åtalet skall ogillas.
79

    

3.4.2 NJA 1990 s. 555 

Rättsfallet handlar om en man som åtalas för att berusad ha framfört sin bil. Mannen förnekar 

gärningen men har i sitt berusade tillstånd för en polisman berättat att det var han som körde 

bilen. Detta skedde när polismannen civilklädd träffade på mannen som stod vid bilen som körts 

av vägen. Tingsrätten och hovrätten gör bedömningen att det sammantaget omständigheterna i 

målet är styrkt att mannen framfört fordonet och därför skall ställas till ansvar för rattfylleri. HD 

däremot anser inte att utredningen med en tillräcklig styrka kan utesluta andra tänkbara 

händelseförlopp än det åklagaren påstår och inte heller att det har blivit ställt utom rimligt tvivel 

att han framfört bilen. Åtalet ogillas därför. 

 

Det här fallet har betydelse eftersom HD genom det visade att även lindrigare brott som rattfylleri 

skall bedömas utifrån det höga beviskravet ställt utom rimligt tvivel. Den typen av brott leder i 

normalfallet endast till kortare fängelsestraff och den slutsats som kan dras från detta är således 

att det höga beviskravet åtminstone skall gälla när den tilltalade riskerar frihetsberövande straff.
80
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 HD:s domskäl i NJA 1980 s. 725. 
79

 Felaktigt dömda 2006 s. 41. 
80

 Brun, Hans, Diesen, Christian, Olsson, Thomas, Bevispraxis, Bevis 5 – Svensk bevispraxis 1948-1999, Norstedts 

Juridik AB, Stockholm 2000 s. 78. 
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3.4.3 RH 2009:13 

Ytterligare ett rättsfall som tar upp beviskravet och betydelsen av ett högt ställt sådant är RH 

2009:13. Det är ett hovrättsfall i vilket en man står åtalad för att ha kört mot rött ljus och brutit 

mot 2 kap. 2 § Trafikförordningen. Tre vittnen har sett händelsen, en polisman som menar att 

mannen kört mot rött och två förbipasserande som istället säger att det var grönt. En oenig 

tingsrätt ogillar åtalet med hänvisning till att polismannens berättelse inte anses räcka med tanke 

på mannens förnekande. Det står inte klart att det inte kan ha varit polismannen som misstagit 

sig. Hovrätten resonerar på liknande sätt rörande polismannens uppgifter, det finns ingen 

anledning att ifrågasätta hans uppgifter men det kan inte uteslutas att han kan ha misstagit sig. 

 

Som nämndes i avsnittet ovan gällande NJA 1990 s. 555 kunde utifrån det rättsfallet slutsatsen 

dras att beviskravet ställt utom rimligt tvivel skall gälla åtminstone i de fall då den åtalade 

riskerar frihetsberövande straff.
81

 I det här fallet rör det sig dock endast om penningböter men 

både tingsrätten och hovrätten utgår trots det från det höga beviskravet och ogillar åtalet med 

hänvisning till detta. Målet torde kunna ses åtminstone som ett tecken på att det höga beviskravet 

verkar användas medvetet även vid mindre allvarlig brottslighet. 

3.5 Beviskravets nivå 

Enligt Diesen är en vanlig, men felaktig, uppfattning både bland jurister och bland allmänhet att 

beviskravet ibland sänks i vissa typer av mål. Diesen menar istället att det är utredningskravet
82

 

som varierar, vid grövre brott finns ett högre utredningskrav och ett lägre kan accepteras vid 

mindre allvarliga brott. Det är alltså säkerheten i slutsatsen, även kallat robustheten, som varierar. 

Vid ett mindre allvarligt brott kan då slutsatsen dras på ett mer begränsat underlag. Det är alltså 

inte beviskravet i sig som sänks utan kravet på underlaget som varierar, och det får fortfarande 

inte finnas något rimligt tvivel gällande den tilltalades skuld.
83

 

 

Bolding resonerar däremot kring beviskravet och åklagarens bevisbörda som något som varierar 

beroende på brottets grovhet. Han menar dock att en allmän regel i stil med desto allvarligare 

brott desto högre beviskrav och tyngre bevisbörda blir alltför generaliserande. Han vill istället 

göra skillnad mellan brott som erkänts och brott som förnekats. Har brottet erkänts finns goda 

skäl att skilja mellan allvarliga och mindre allvarliga brott. Två intressen står då mot varandra, 

dels intresset av att fällande domar inte skall vara felaktiga och dels intresset av att den tilltalade 

inte skall behöva tvingas in i en rättegångsförhandling mot sin vilja. Intresseavvägningen kan då 

bli olika i olika fall, detta bland annat beroende på påföljdsfrågan.
84

  

 

Enligt Ekelöf finns det många och starka uttalanden både i doktrin och i praxis som talar för det 

faktum att det är ett högre beviskrav och alltså torde krävas starkare bevisning när det gäller 

allvarligare brott. Han själv sällar sig inte helt förbehållslöst till de tankarna men menar ändå att 

det har sina fördelar eftersom det blir viktigare och viktigare att allt går rätt till ju strängare straff 

det är frågan om. Dock invänder han som kritik gentemot synsättet att risken finns att rätten 

kommer att fälla på alltför svag bevisning vid de mindre allvarliga brotten.
85
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 Brun m.fl. 2000, s. 78, se även avsnitt 3.4.2. 
82

 Se avsnitt 3.3. 
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HD kan ibland uppställa ett lägre beviskrav för vissa ansvarsförutsättningar, men även då är det 

ett högt beviskrav som gäller. Till exempel kan det bli aktuellt när åklagaren har att bevisa att en 

nödvärnssituation inte förekommit. I sådana situationer kan beviskravet sänkas något och det 

räcker då att åklagaren kan visa att den tilltalades invändning synes obefogad. Möjligheten till 

sänkt beviskrav kan även aktualiseras när det handlar om att den tilltalade svårligen kunde 

besinna sig. Om den tilltalade erkänner brottet redan tidigt under förundersökningen kommer inte 

heller utredningen att bli lika omfattande som om den tilltalade istället skulle ha förnekat 

gärningen. Detta gör att bristen i utredningen får samma effekt för bevisprövningen som om 

beviskravet skulle ha sänkts.
86

 HD har dock ett flertal gånger upprepat att beviskravet för 

brottmål skall vara detsamma oavsett brottets svårighetsgrad.
87

 

 

I JK:s rapport Felaktigt dömda tas diskussionen kring ett konstant beviskrav upp, och enligt 

rapporten är det så gott som omöjligt att jämföra olika brottstyper för att se om samma beviskrav 

använts. Det är ofta så stora skillnader mellan två mål att det knappt går att jämföra två fall inom 

samma måltyp. Kravet som HD ställer innebär att domaren skall vara lika säker på den tilltalades 

skuld oavsett vilket brott han eller hon skall dömas för. Rapporten riktar dock kritik mot att det 

höga beviskravet för vissa brottstyper utgör ett hinder mot att kunna döma. Främst är det 

sexualbrott mot små barn som påverkas, eftersom det är brott som kan vara svåra att bevisa. 

Kanske skulle det då vara bättre att ha ett något lägre beviskrav med följden att fler skulle fällas, 

om än på bekostnad av att någon oskyldig skulle kunna drabbas? Det skulle i så fall bryta mot 

människovärdesprincipen som innebär att ingen människa får göras till medel, helt oavsett vilka 

generella fördelar det kan innebära för samhället. Ett annat problem som tas upp i rapporten 

gällande det differentierade beviskravet är risken för att ambitionsnivån på tidigare led i 

förundersökningen kommer att sänkas i takt med att beviskravet sänks. Detta kan i sin tur 

innebära att bevisningen inte blir så stark som den skulle ha kunnat bli.
88
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4. Erkännande 
 

4.1 Allmänt 

Erkännandet står att finna i 35 kap. 3 § RB där det i första stycket stadgas att den som erkänner 

något i ett dispositivt mål skall vara bunden av det han erkänt så länge han inte återtar 

erkännandet, och gör han det har rätten ansvar att pröva erkännandet samt återtagandet för att 

utverka vilket bevisvärde det trots allt kan ha. Andra stycket reglerar bland annat brottmål och 

där står att rätten skall pröva vilken verkan erkännandet har som bevis. Av detta framgår att rätten 

alltså är skyldig att pröva erkännandet samt att erkännandet är ett bevis bland andra som skall 

värderas och inte i sig bindande för rätten.
89

 I förarbetena till RB beskrivs erkännandet som ”parts 

vidgående av att en för honom ofördelaktig faktisk omständighet föreligger”
90

 och det betonas att 

erkännande inte skall sammanblandas med medgivande, som istället innebär ett godkännande av 

motpartens anspråk.
91

 

 

Erkännandets betydelse har med andra ord åtminstone i lagtexten förändrats radikalt från sin 

tidigare roll som det främsta bland bevis, till och med kallat bevisens drottning, till att i enlighet 

med den fria bevisprövningen ges en plats i skymundan. Processkommissionen diskuterar i sitt 

betänkande från 1926 att erkännandet fått en ny roll, det har gått från att ha en tydlig särställning 

bland bevisen till att bli ett bevismedel bland andra som skall prövas av rätten.
92

  

 

Erkännandet innebär alltså inte på samma sätt som vid de dispositiva tvistemålen att gärningen 

med enbart erkännandet som grund kan anses vara bevisad, men det har ändå betydelse för åtalets 

utveckling.
93

  Ett erkännande måste inte omfatta hela gärningen utan kan istället omfatta något av 

de gärningsmoment som åklagaren gör gällande. Om erkännandet återtas av den tilltalade får 

även det betydelse för bevisprövningen då återtagandet också skall ses som ett bevisfaktum. Det 

blir då upp till rätten att bedöma vilket bevisvärde det återtagna erkännandet har.
94

 

 

Hur omfattande prövningen blir beror på hur allvarligt brottet är, men också på vilken 

verklighetsförankring erkännandet verkar ha.
95

 När rätten prövar erkännandet måste alltid frågan 

om varför den tilltalade har erkänt ställas, vad denne kan ha haft för anledning att erkänna. Att 

personen avger ett falskt erkännande kan bottna i att han eller hon velat skydda den faktiska 

gärningsmannen, att personen kanske missuppfattat något i gärningsbeskrivningen, eller helt 

enkelt lider av en psykisk sjukdom som gör att personen inte klarar av att skilja på fantasi och 

verklighet.
96
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4.1.1 Falska erkännanden 

Det kan finnas många olika orsaker till att en person väljer att erkänna något som den inte har 

gjort. Till exempel kan det vara för att skydda den egentlige gärningsmannen eller kanske för att 

slippa undan obehagliga förhörssituationer.
97

 Falska erkännanden kan delas in i tre olika grupper 

som skiljer sig åt psykologiskt. De olika typerna är frivilliga, framtvingade medgörliga samt 

framtvingade internaliserade erkännanden. Frivilliga falska erkännanden är precis som namnet 

antyder erkännanden som avlagts helt frivillig, utan påtryckningar från polis eller liknande. De 

personer som avger sådana erkännanden tar vanligen kontakt med polisen själva, och det rör sig 

ofta om brott som uppmärksammats i pressen. Framtvingade medgörliga falska erkännanden är i 

sin tur de slags erkännanden som kan avges när den misstänkte vill slippa undan situationen och 

erkänner för att vinna en omedelbar fördel. Det kan bero på att den misstänkte upplever förhöret 

som väldigt pressande, eller att förhörsledaren använder sig av otillbörliga metoder som till 

exempel hot eller löften.
98

  Enligt präster vid Skogomeanstalten förekommer till viss del löften 

vid förhör i Sverige. De intagna på anstalten har för prästerna berättat att de blivit utlovade att få 

träffa sina anhöriga, men att det bara skulle ske om de erkände.
99

 Det troliga är att den typen av 

falska erkännanden kommer att återtas så snart den värsta pressen släppt.  

 

Slutligen kommer vi till framtvingade internaliserade erkännanden som innebär att den 

misstänkte under förhöret faktiskt börjar tro att han eller hon begått brottet. Det kan vara så att 

den misstänkte inte litar på sitt eget minne och helt enkelt tror på den bild som målas upp under 

förhöret. I dessa situationer är förhörsmetoden viktig, alltför många ledande frågor och att 

förhörsledaren gång på gång upprepar sin övertygelse om den misstänktes skuld kan leda fram till 

ett framtvingat internaliserat erkännande.
100

   

 

Det troliga är dock att de flesta falska erkännanden genomskådas av polisen innan det hinner leda 

till rättegång, och enligt Forssman är det även troligt att det är vanligare med falska erkännanden 

när det gäller ringa brott.
101

 

 

Thomas Quick erkände på 1990-talet ett flertal mord som han sedermera dömdes för, men har 

nyligen tagit tillbaka samtliga erkännanden. I avsnitt 4.5 kommer en närmare redogörelse av 

Quicks erkännanden att genomföras i samband med att ett aktuellt resningsfall tas upp. 

 

4.2. Erkännandets roll i lagtext 

Det finns några situationer där erkännandet redan i lagtexten ges stor betydelse för hanteringen av 

brottet i fråga och det gäller främst de brott som kan lagföras genom summarisk process, det vill 

säga genom strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot.
102

  

 

Strafföreläggande, vilket regleras i 48 kap. RB
103

, är ett enklare sätt att handlägga bagatellartade 

mål som erkänts och det innebär rent praktiskt att åklagaren förelägger den misstänkte ett 
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bötesstraff eller villkorlig dom istället för att väcka åtal och låta saken gå till domstol.
104

 

Förutsättningen för att strafföreläggandet skall vara giltigt är att den misstänkte godkänner det, 

eller med andra ord erkänner. Om den misstänkte erkänner slipper han eller hon en rättegång och 

saken är ur världen. Dessutom får personen på förhand kännedom om vilket straff som är aktuellt 

till skillnad från om saken skulle prövas av rätten.
105

 Om den misstänkte däremot inte erkänner 

får inget strafföreläggande utfärdas utan då skall istället åtal väckas. Ett strafföreläggande 

godkänns genom att det undertecknas och det godkända strafföreläggandet gäller sedan som en 

laga kraftvunnen dom.
106

 

 

Förfarandet med ordningsbot regleras i 48 kap. RB
107

 och påminner om strafföreläggandet med 

den skillnaden att ordningsboten kan utfärdas av en polisman. Ordningsbot kan utfärdas för vissa 

bestämda brott som endast bestraffas genom penningböter och även här är en förutsättning att den 

misstänkte erkänt gärningen. Det är framför allt när det gäller enklare trafikförseelser som 

ordningsbot blir aktuellt.
108

 

 

Erkännandet ges även en central roll i själva rättegångsförfarandet, vilket regleras i 46 kap. 6 § 

RB. Det skall anses vara ett bevis bland andra men ändock uppmanas den tilltalade redan i 

rättegångens inledningsskede, direkt efter att åklagaren framställt sina yrkanden, att redogöra för 

sin ståndpunkt i målet. Genom att ta upp erkännandet redan här istället för under 

bevisupptagningen kan sägas att det placeras utanför övrig bevisning och bildar en grund för den 

fortsatta rättegången.
109

 

4.3 Prövning av ett erkännande 

Oavsett vilken typ av brott det handlar om skall rätten alltid pröva ett erkännande innan det kan 

läggas till grund för domen. Det är viktigt att reda ut huruvida den tilltalade erkänner hela brottet 

eller kanske bara någon viss del av gärningen. Prövningen kan dock vara mer eller mindre 

omfattande, vilket till stor del beror på om det är fråga om ett grovt eller ringa brott.
110

 

Strafföreläggandet och ordningsboten utgör dock undantag. När det handlar om 

strafföreläggandet är det istället åklagaren som står för bevisprövningen, men erkännandet skall 

ändå prövas. Prövningen torde dock vara mycket begränsad, och materialet åklagaren har att utgå 

från är vanligtvis en relativt kortfattad polisrapport. Ordningsboten utfärdas av polis och i de 

fallen kommer åklagaren överhuvudtaget inte att pröva erkännandet.
111

 

 

För att domstolen skall kunna använda ett erkännande och lägga det till grund för en fällande 

dom måste två frågor besvaras. Den första är om den tilltalades uttalande verkligen är tänkt att 

vara ett erkännande, det vill säga om ett erkännande föreligger. Den andra frågan är om det finns 
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något som talar emot erkännandets riktighet. Enligt Diesen bör erkännandet alltid prövas genom 

att ifrågasättas, det gäller att ifrågasätta vilka motiv som kan ligga bakom erkännandet.
112

    

4.3.1 Vid ringa brott 

Vid de ringa brotten är inte prövningen av erkännandet särskilt omfattande. Det vanliga i praxis 

är att beviskravet anses vara uppfyllt genom en presumtion av erkännandets riktighet. Någon 

prövning av erkännandets innehåll utförs alltså inte. Prövning måste dock göras gällande frågan 

om ett erkännande föreligger eller inte. I de bagatellmål där den tilltalade finns på plats består den 

huvudsakliga prövningen i att få erkännandet bekräftat. Handlar det istället om utevaromål, 

innebär prövningen istället att en kontroll genomförs av att det inte finns några omständigheter 

som talar emot riktigheten i det tidigare avlagda erkännandet.
113

  

 

Det går att hitta visst stöd för tanken att prövningen inte behöver vara lika omfattande i de mindre 

allvarliga brotten i förarbetena till RB. Där står att det i mål rörande mindre allvarlig brottslighet 

finns möjlighet att låta erkännandet i sig utgöra tillräcklig bevisning, men det framgår även att 

erkännandet ändock måste prövas.
114

  

 

Prövningen vid mindre grova brott har setts som mindre viktig, eller åtminstone mindre 

omfattande, än den som görs vid grova brott. Något som tydligt visar på det är användandet av 

erkännandeformulär som tidigare förekommit vid tingsrätter runt om i landet. I SOU 1974:27 

beskrivs hur JO under inspektioner av tingsrätter på 1960-talet upptäckt att ett flertal domstolar 

underlåtit att kalla den tilltalade vid vite i mål där påföljden endast torde bli böter, trots att det 

enligt 45 kap. 15 § 2 st. RB var obligatoriskt om inte hämtning beslutats. JO rapporterade även att 

det vid mindre allvarliga brott bifogades en blankett med kallelsen till huvudförhandlingen där 

den tilltalade skriftligt kunde erkänna. Det framgick tydligt att om personen valde att erkänna på 

detta sätt krävdes inte heller personlig inställelse till rättegången. Det krävdes dock att den 

tilltalade erkänt eller åtminstone vidgått de faktiska omständigheterna redan under 

förundersökningen och att fallet var sådant att det var möjligt att avgöra utan den tilltalades 

närvaro för att användningen av blanketten skulle kunna bli aktuell.
115

 Förfarandet kritiserades 

starkt av bland annat JO och används inte idag. Ett förenklat förfarande som dock används är 

istället strafföreläggande.
116

 

4.3.2 Vid grövre brott 

Vid de grövre brotten krävs en mer omfattande prövning. Här framstår de två frågor som tas upp i 

avsnitt 4.3 som mer avgörande; att utreda om det faktiskt finns ett erkännande samt att pröva 

erkännandets riktighet. Dessutom bör en prövning av motiven för erkännandet ske.
117

 Trots att 

det i förarbetena till RB
118

 står utskrivet att en dom inte kan grundas enbart på ett erkännande när 

det gäller grövre brott finns det ändå några få fall i praxis som påvisar tendenser åt motsatt håll. I 

NJA 1987 s. 33 som kommer att tas upp i avsnitt 4.6.1 döms den tilltalade på endast sitt 
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erkännande och det faktum att han kände till offrets placering och knivhuggens position som 

bevis. Hans vetskap räknades då som samverkande bevisning. I dylika fall är behovet av en 

grundlig prövning av yttersta vikt, särskilt om målet varit uppmärksammat i massmedia. Det är 

då upp till rätten att pröva om det kan finnas andra möjliga förklaringar till att den tilltalade har 

kunskap om detaljer i målet.
119

 

 

Diesen tar upp fyra exempel på situationer som kan orsaka bedömningssvårigheter vid själva 

prövningen. Den första är att den misstänkte helt enkelt missförstått betydelsen av ett erkännande, 

han kan till exempel ha trott att ett erkännande betyder ett vitsordande av de faktiska 

omständigheterna. Rätten måste härefter pröva om erkännandet är falskt eller äkta, och som 

närmare genomgåtts i avsnitt 4.1.1 finns det många anledningar till att en person väljer att 

avlägga ett falskt erkännande. Något som underlättar för rätten vid prövningen av huruvida 

erkännandet är falskt eller inte är att även ställa sig frågorna när och hur erkännandet har avgivits. 

Det kan vara väsentligt att under rättegången låta den tilltalade fritt och utan påtryckningar 

berätta sin version av historien för att därefter ta ställning till erkännandet. Slutligen kan 

återtagande av ett erkännande leda till bedömningssvårigheter. Rätten bör fråga sig varför 

personen erkände tidigare, var han utmattad, stressad, eller ville han skydda någon annan? 

Givetvis kan det också röra sig om ett äkta erkännande från början som personen ifråga sedan 

ångrar.
120

  

4.3.3 Vid återtagna erkännanden 

Om ett erkännande återtas under huvudförhandlingen har rätten plötsligt att ta ställning till två 

olika bevisfaktum. Dels det bevisfaktum som erkännandet utgör och dels det som återtagandet 

utgör. Enligt 35 kap. 3 § 1 st. 2 p. RB skall värdet av det återtagna erkännandet prövas särskilt. 

Lena Schelin tar i sin bok Bevisvärdering av utsagor i brottmål upp fyra olika huvudlinjer enligt 

vilka bedömningen av det återtagna erkännandet kan genomföras. Den första är att rätten efter 

prövningen av återtagandet konstaterar att det inte verkar ha något berättigande. I så fall tillmäts 

inte återtagandet något bevisvärde utan rätten ser istället till bevisvärdet på det först avlagda 

erkännandet. Den andra linjen innebär att rätten efter prövningen inser att det inte går att bortse 

från förklaringen som lämnats till återtagandet. Då måste rätten se till hur starkt bevisvärde 

erkännandet hade från början och göra en bedömning av hur mycket bevisvärdet påverkats av 

återtagandet. Rimligen krävs då stöd av annan bevisning för fällande dom. Den tredje linjen 

innebär att det efter prövning inte går att avgöra om det är återtagandet eller erkännandet som är 

riktigt. Erkännandet skall i så fall värderas så lågt att fällande dom inte kan grundas på det och 

åtalet skall ogillas. Slutligen innebär den fjärde linjen att rätten anser att återtagandet har 

verklighetsförankring och de uppgifterna skall då läggas till grund för den friande domen. Om 

bevisningen framför allt baserats på erkännandet kan ett återtaget erkännande medföra att den 

tilltalade frikänns. Det kan bli aktuellt om utredningen i övrigt inte är tillräckligt omfattande.
121

 

4.4 Erkännandets roll vid uppnåendet av beviskravet 

Trots att en omfattande prövning av erkännandet bör ske för att rätten skall kunna bedöma vilket 

bevisvärde det har anses erkännandet ofta mer eller mindre per automatik ha ett betydande 

bevisvärde. Detta gäller särskilt om den tilltalade erkänt redan under förundersökningen och 
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sedan även bekräftar erkännandet under huvudförhandlingen.
122

 Som framkommit i avsnitt 4.3 

ovan skiljer sig själva prövningen av ett erkännande en del åt beroende på om brottet är grovt 

eller mindre allvarligt. Gäller samma sak när det handlar om erkännandets betydelse för att 

beviskravet skall anses uppnått? Krävs det mindre övrig bevisning för en fällande dom när det 

handlar om ett erkänt lindrigt brott än ett allvarligt? Nedan kommer erkännandets betydelse i de 

två olika situationerna att presenteras närmare.  

4.4.1 Vid ringa brott 

Normalt sett anses ett erkännande vara tillräcklig bevisning när det är fråga om mindre allvarliga 

brott, och det kan ses som en tillämpning av ett lägre beviskrav alternativt ett lägre satt 

utredningskrav. Enligt Bolding innebär det dock inte att ett lägre beviskrav generellt kan 

tillämpas i den typen av mål, speciellt inte om den tilltalade bestrider. Något som kan bli 

problematiskt är att den tilltalade genom ett erkännande kan undvika en mer utdragen process 

eftersom erkännandet räcker som bevisning, och det kan i sin tur göra att en person blir mer 

benägen att erkänna.  Det beror dock helt på vilken typ av brottslighet det gäller om det finns 

någon fördel för den tilltalade att göra det eller inte. Har personen kört för fort är det knappast 

frågan om ett moraliskt klandervärt brott i allmänhetens ögon, medan det kan få betydligt större 

sociala konsekvenser att erkänna exempelvis snatteri.
123

 I förarbetena till RB framgår just att 

erkännandet i sig kan vara tillräcklig bevisning när det gäller mål rörande mindre allvarliga 

brott.
124

 

 

Enligt Forssman är det svårt att med säkerhet konstatera hur prövningen faktiskt går till i praxis 

eftersom domskälen ofta är ganska likartat formulerade. Att erkännandet vinner stöd av 

utredningen kan både innebära att det faktiskt gör det, det vill säga att andra bevis stöder 

erkännandet, men också att domen grundas endast på erkännandet och att det inte finns någon 

annan bevisning omnämnd. Det vanliga torde dock vara att det är just vid ringa brott som 

erkännandet ges störst betydelse. Då kan det till och med utgöra den enda bevisningen som 

åklagaren åberopar.
125

  

4.4.2 Vid grövre brott 

Med den fria bevisprövningen i åtanke torde ett erkännande vid ett grovt brott, om det genomgått 

en grundlig prövning och tillmätts ett högt bevisvärde, vara tillräckligt för en fällande dom om 

beviskravet kan anses uppnått.
126

 Vid de grövre brotten gäller dock som huvudregel att 

erkännandet måste stödjas av annan samverkande bevisning för att det skall kunna leda till en 

fällande dom.
127

 Erkännandet kan alltså inte läggas till grund för domen om det inte kan styrkas 

av andra omständigheter. Detta kan sägas ha med kravet på fullständig utredning, ett högt 

utredningskrav, att göra.
128

 Här kan diskussionen gällande ett konstant eller rörligt beviskrav vara 

på sin plats att ta upp igen. Förespråkare för ett mer differentierat beviskrav skulle kunna se 

skillnaderna mellan de ringa och grövre brotten som ett tecken på att beviskravet är föränderligt 
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medan de som istället förordar ett konstant beviskrav menar att det inte är beviskravet utan 

snarare utredningskravet som skiljer sig åt. Med det senare nämnda synsättet blir en viktig fråga 

om erkännandet som ensamt bevis kan uppfylla de krav som vid grova brott ställs upp för 

utredningens omfattning.
129

  

 

Enligt förarbetena till RB betonas att det är uppenbart att det gällande de grova brotten ställs krav 

dels på en fullständig utredning och dels på att erkännandet även kan styrkas av andra 

omständigheter för att det skall kunna läggas till grund för domen.
130

 Generellt sett blir inte 

utredningen lika omfattande om den misstänkte erkänner brottet på ett tidigt stadium som om han 

eller hon skulle ha förnekat gärningen. Vinner erkännandet stöd av andra faktorer i utredningen 

kan åtalet bifallas, och så är fallet även om utredningen inte skulle vara fullständig i alla 

hänseenden.
131

  

 

4.5 Thomas Quick 

Thomas Quick (numera Sture Bergwall
132

) är en av Sveriges mest omtalade och omskrivna 

brottslingar. Han är dömd för åtta mord under perioden 1976-1988, och han har erkänt samtliga. 

Erkännandena gjordes under tiden då Quick vårdades på den rättspsykiatriska kliniken i Säter. 

Domarna grundas i huvudsak på Quicks erkännanden, men han har nu tagit tillbaka samtliga 

erkännanden.
133

 

 

Nu kommer särskilt ett fall att behandlas som är av stort intresse gällande erkännandets betydelse, 

och det är det fall då Thomas Quick dömdes för att ha mördat israeliska Yenon Levi 1988.
134

 

Något som gör fallet intressant är att det baserades i stort sett enbart på erkännandet, tillsammans 

med Quicks egna uppgifter om andra omständigheter. Ännu mer intressant blir det i ljuset av att 

Quick begärde resning 2009 och beviljades, varvid åklagaren lade ned åtalet och Falu tingsrätt 

frikände Quick. 

 

4.5.1 Mål B 348/95 

I fallet åtalades Quick för att i juni 1988 berövat den israeliske medborgaren Yenon Levi livet 

genom trubbigt våld mot Levis huvud och bål. Quick erkände gärningen med motiveringen att 

han ville ta ansvar för det han gjort och att han ville lindra plågorna för de anhöriga. 

 

Tingsrätten resonerar kring erkännandets betydelse för uppnåendet av beviskravet: 

 
Thomas Quick har erkänt gärningen. Erkännandet i sig utgör ett bevisfaktum. Bevisvärdet av ett 

erkännande kan förringas om utredningen ger vid handen att det av en eller annan anledning skulle 

finnas skäl för den tilltalade att avge ett oriktigt erkännande. Är så inte fallet, utgör erkännandet i sig 
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ändå inte tillräcklig bevisning i mål om grovt brott. I sådana mål, där kravet på fullständig utredning 

gör sig starkt gällande, kan inte ett erkännande läggas till grund för en fällande dom om inte åtalet 

stöds också av andra omständigheter. I detta mål har inte förebringats någon bevisning som direkt 

binder Thomas Quick vid gärningen. Däremot kan de uppgifter han lämnat, jämförda med vad som 

framkommit under polisutredningen samt med viss hänsyn tagen till vad som varit känt för 

allmänheten, tillsammans med erkännandet utgöra tillräcklig bevisning för fällande dom.
135

 

 

Det tingsrätten går igenom när de prövar om erkännandet eventuellt kan vara falskt är först 

huruvida Quick hade anledning att skydda någon, vilket de kommer fram till att han inte har dels 

eftersom det inte fanns någon annan misstänkt och dels eftersom han angivit en annan person 

som medgärningsman. Därefter går de igenom hans personliga förhållande och konstaterar att 

inget tyder på att han haft svårt att skilja mellan fantasi och verklighet, och de kommer fram till 

att det inte heller är troligt att han velat ha uppmärksamhet eller komma bort från sjukhusmiljön 

för ett tag. Efter genomgången av dessa fyra punkter konstateras att det inte finns något som tyder 

på att erkännandet skulle vara oriktigt. 

 

Rätten diskuterar kring hur mycket Quick kan ha fått reda på genom media och kommer fram till 

att det torde vara svårt att redogöra för händelseförloppet så korrekt som han gjort även om han 

hade tagit del av många uppgifter genom media. Rätten finner sammantaget att Quicks berättelse 

har ett högt bevisvärde och att det genom erkännandet i kombination med övrig utredning är ställt 

utom rimligt tvivel att han begått gärningen. Quick döms för mord till rättspsykiatrisk vård med 

särskild utskrivningsprövning.
136

 

 

4.5.2 Mål Ö 3147-09 

Thomas Quick har sökt resning angående Levi-fallet på de grunderna att han återtagit sitt tidigare 

erkännande samt att han menar att det nu kommit fram nya omständigheter som kan påvisa att det 

ursprungliga erkännandet inte var tillförlitligt. Vidare påstår han även att ett vittne avgivit falsk 

utsaga och att artikel 6 i Europakonventionen åsidosatts på grund av att åklagaren i sin tur 

åsidosatt sin objektivitetsplikt. Slutligen menar han att det, med hänsyn till de nya 

omständigheterna, finns synnerliga skäl att pröva frågan på nytt. Quick har även begärt att 

hovrätten skall besluta om att han i resningsärendet skall höras muntligen.  

 

Rätten anser inte att det är nödvändigt med muntligt förhör och avslår därför Quicks begäran. 

Vad gäller de skäl Quick har anfört för att resning skall bifallas avslår hovrätten hans grunder 

gällande falsk utsaga och åklagarens åsidosättande av objektivitetsplikten. Rörande de nya 

omständigheterna menar hovrätten att det inte framgår av tingsrättens protokoll eller dom att 

dessa uppgifter under den tidigare huvudförhandlingen skulle ha redovisats på ett sådant sätt att 

tingsrätten haft möjlighet att beakta att vissa uppgifter ändrats och utvecklats under utredningens 

gång. Till exempel pekade Quick ut ett armbandsur som var snarlikt det Levi ägt, men tingsrätten 

fick inte ta del av att han under hela förundersökningen beskrivit armbandsuret helt annorlunda 

än det han sedan pekat ut. Hovrätten kommer fram till att det som nu framkommit är av sådan art 

att det väcker tvivel om att Quick är skyldig till brottet. Tillsammans med att det dessutom är ett 
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mycket allvarligt brott Quick är dömd för anser hovrätten att det föreligger synnerliga skäl för att 

pröva fallet på nytt och resning beviljas.
137

 

4.5.3 Mål B 4435-09 

Målet skickades tillbaka till tingsrätten för ny prövning, men åklagaren gjorde bedömningen att 

brott inte längre kunde styrkas och valde att lägga ned åtalet. Levis anhöriga tog inte över åtalet 

och till följd av åklagarens beslut yrkade Quick om frikännande dom samt ersättning för 

rättegångskostnader i resningsärendet. Tingsrätten lade åklagarens nedläggning av åtalet till 

grund för bedömningen i målet och meddelade frikännande dom. Tingsrätten biföll även Quicks 

yrkande om ersättning för rättegångskostnader.
138

 

4.6 Praxis 

I detta avsnitt presenteras ytterligare några rättsfall som är av betydelse gällande domstolarnas 

resonemang kring bevisning och framför allt behandlar de erkännandets påverkan på 

bevisprövningen. Kortare kommentarer kommer att presenteras i samband med fallen men de 

kommer sedan att analyseras djupare i kapitel 5.  

4.6.1 NJA 1987 s. 33  

En man har dödat en annan man genom att, efter ett slagsmål männen emellan, knivhugga den 

andra mannen ett tjugotal gånger. Mannen erkänner att han bragt offret om livet men förnekar att 

detta skett genom uppsåtligt handlande. Tingsrätten kommer fram till att det inte finns någon 

teknisk bevisning som stöder erkännandet men att det inte heller funnits någon anledning för 

honom att oskyldig ta på sig brottet. Han har kunnat berätta om var knivhuggen träffat och om 

offrets position efter dådet. Rätten anser att erkännandet vinner stöd av utredningen och han döms 

för mord. Hovrätten finner mannens berättelse och utredningen i övrigt styrkt och ändrar bara 

domen gällande påföljdsfrågan. Även HD finner det utan närmare diskussioner styrkt att mannen 

bragt offret om livet och fastställer hovrättens domslut.
139

  

 

Det här är ett av få fall där rätten valt att döma med i stort sett enbart erkännandet som bevisning. 

Här ansågs istället de uppgifter som den tilltalade hade lämnat rörande offrets placering och hur 

knivhuggen träffat vara tillräckligt för att räknas som samverkande bevisning. Enligt Forssman 

kan det här vara ett exempel på den nedre gränsen för vad som kan räknas som samverkande 

bevisning.
140

  

 

4.6.2 NJA 1994 s. 310 

I fallet har en man berövat sin sambo livet genom att strypa henne. Han har erkänt själva 

gärningen och underkastat sig ansvar för dråp men hävdar att handlingen skett en dag tidigare än 

vad åklagaren påstår. Tingsrätten anser att mannens erkännande vinner starkt stöd av övrig 

utredning i målet även om det är åklagarens beskrivning av vilken dag det skett som är korrekt. 

Tingsrätten dömer till mord istället för dråp på grund av det utdragna händelseförloppet och hans 

hänsynslösa handlande i hennes helt skyddslösa situation. Skuldfrågan överklagas inte utan 
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enbart frågan gällande om brottet skall rubriceras som dråp eller mord. Hovrätten ändrar till dråp 

men HD i sin tur fastställer tingsrättens dom i ansvarsdelen.
141

  

Det här fallet kan sägas vara ett ordinärt fall gällande erkännandets betydelse. Som det står i 

lagtexten har erkännandet vunnit stöd av utredningen i övrigt (samverkande bevisning) och det 

framkommer att tingsrätten även prövat själva erkännandet då det i domskälen står att det inte har 

framkommit något som helst skäl för mannen ”att som oskyldig ta på sig brottet”
142

. Dock 

redovisas inte något om hur domstolen gått till väga vid själva prövningen. 

 

4.6.3 RH 1994:97 

RH 1994:97 behandlar främst bevisvärderingen i ett mål rörande allvarligare brottslighet där den 

tilltalade tagit tillbaka sitt erkännande under huvudförhandlingen. Fallet rör narkotikabrottslighet 

och handlar om en kvinna som erkänt förvärv och innehav av amfetamin samt försäljning och 

eget bruk av heroin. Under huvudförhandlingen har hon sedan tagit tillbaka erkännandet rörande 

heroinet. Tingsrätten dömer henne trots det med hänvisning till att det framstår som högst 

osannolikt att en drogpåverkad person skulle ha kunnat hitta på en sådan detaljerad berättelse 

som den hon avgivit i polisförhör och under häktningsförhandlingen. Hovrätten i sin tur anser 

inte heller att återtagandet har betydelse men friar henne på åtalspunkten gällande heroinet med 

motiveringen att det inte räcker att grunda bevisningen på de uppgifter hon själv framlagt 

eftersom det inte går att kontrollera riktigheten i dessa, och det kan inte anses vara ställt utom 

rimligt tvivel att hennes första erkännande var riktigt och att hennes berättelse under 

huvudförhandlingen var en efterkonstruktion.
143

  

 

Det här fallet rör alltså ett erkännande som återtas under huvudförhandlingen och enligt 35 kap. 3 

§ 1 st. 2 p. RB skall värdet av det återtagna erkännandet prövas särskilt. Domstolarna går här på 

Schelins första linje och kommer efter prövning av återtagandet fram till att det inte har något 

berättigande.
144

 Därför får återtagandet inget bevisvärde utan rätten utgår istället från 

erkännandets bevisvärde. 

4.6.4 NJA 2001 s. 687 

Rättsfallet behandlar frågan om resning i ett mål där den tilltalade dömts för vissa åtalspunkter 

och sedan fem år senare även erkänt andra åtalspunkter i det tidigare målet. Det är riksåklagaren 

som ansökt om resning till nackdel för den tilltalade. Det som gör fallet intressant för denna 

uppsats är hur erkännandet hanterats av rätten. Den tilltalade har berättat att eftersom han nu har 

förlikat sig vid tanken att de bevis som pekar mot honom faktiskt är bevis och inte indicier som 

han tyckte först så känns det som en lättnad att få erkänna. Han bestrider dock bifall till 

resningsansökningen. HD går in på prövningen av erkännandets bevisvärde och förklarar att en 

sammanvägning av de motiv den tilltalade har för att erkänna och hans personlighet (han har 

tidigare förklarats ha låg trovärdighet av underrätterna) måste göras för att kunna värdera 

erkännandets betydelse. HD betonar även att erkännandet skall ses som ett bevisfaktum bland 

andra i målet. Eftersom erkännandet gjorts så lång tid efter domen måste HD värdera betydelsen 

av det mot bakgrund av den i hovrätten tidigare gjorda prövningen av skuldfrågan, där den 
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tilltalade istället förnekade dessa gärningar. Det går inte bara att addera erkännandena till den 

tidigare framlagda bevisningen utan hänsyn måste tas till att det gått tio år sedan brotten begicks 

samt att den tilltalade lämnat olika uppgifter vid olika tillfällen. Det går inte vid prövningen och 

bevisvärderingen att bortse från att personen lämnat olika utsagor. Den tilltalade har även betonat 

att erkännandena är att ses som ett bekräftande av att det som framkommit i utredningen i övrigt 

är korrekt, och HD menar därför att erkännandena inte är helt förbehållslösa. HD kommer fram 

till att de nya erkännandena inte kan tillmätas sådan betydelse att det skall bli aktuellt med 

resning i fallet.
145

 

 

I det här fallet förklarar HD tydligt hur prövningen av erkännandet skall gå till och som 

framkommer ovan redovisar de även för resultaten av prövningen. Fallet blir givetvis speciellt 

eftersom erkännandet sker så lång tid efter domen och av en person som är dömd, men jag anser 

att det ändå understryker vikten av att pröva ett erkännande och att erkännandet skall ses som ett 

bevis bland andra.  
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5. Analys 
Av bakgrundskapitlet, kapitel 2, har framkommit att det är den fria bevisprövningen som råder i 

Sverige idag. Allmänna regler för bevisning står att finna i 35 kap. RB och principen om fri 

bevisprövning framkommer av kapitlets 1 §. De tre metoder för bevisvärdering som mest 

frekvent förekommer i doktrinen är temametoden, värdemetoden och falsifiering av alternativa 

hypoteser. Enligt Diesen har Ekelöfs värdemetod inte fått något genomslag i praktiken trots att 

den är väldigt omskriven, utan det är snarare temametoden som använts. Dock menar han också 

att falsifieringen av alternativa hypoteser nu börjar användas mer och mer. Den är bra i 

kombination med beviskravet ställt utom rimligt tvivel, eftersom den syftar till att försöka hitta 

alternativa friande förklaringar som måste beaktas. Både Lindell och författarna till Ekelöfs 

Rättegång IV ställer sig dock kritiska till förfarandet och anser det knappast vara någon metod för 

bevisvärderingen utan snarare för det som händer direkt efter bevisvärderingen, själva 

beslutsfattandet.
146

 Detta verkar dock vara en fråga som diskuteras i doktrin men som inte fått 

särskilt stort fotfäste i praxis. Bevisvärderingen är trots allt fri, och domarna har stora möjligheter 

att agera på egen hand så länge de ändå håller sig sakliga och inte lägger in några subjektiva 

värderingar. Att det finns flera möjliga metoder ser jag som något bra då det visar på olika vägar 

att nå samma mål. Vi har ett beviskrav som gäller för alla, och så länge domarna respekterar det 

kan det nog vara bra att det finns olika metoder och tillvägagångssätt för själva värderingen. 

 

Förutom i RB finns även regler för bevisprövningen i Europakonventionen. Mest intressant 

gällande erkännandet är oskuldspresumtionen i artikel 6 p. 2 som stadgar dels att domarna inte får 

ha någon förutfattad mening om den tilltalades eventuella skuld och dels att den tilltalades 

uttalanden inte utan vidare får tolkas som erkännanden. Vad gäller förutfattade meningar betonas 

det i samband med den fria bevisprövningen att domaren är fri att värdera bevis och ta upp bevis 

till prövning, men att det inte får handla om något subjektivt tyckande. Att den tilltalades 

uttalanden inte får tolkas som erkännanden stämmer bra överens med prövningen av erkännanden 

som skall förekomma i svensk rätt. Vad gäller Diesens två steg är det framför allt det första som 

blir aktuellt här, prövningen om det överhuvudtaget föreligger ett erkännande.
147

   

 

Bevisprövningen i våra grannländer får sägas vara väldigt snarlik den reglering vi har i Sverige. I 

alla tre presenterade länder är bevisprövningen nuförtiden fri på samma sätt som i Sverige. Både 

Norge och Finland har samma höga beviskrav som vi, ställt utom rimligt tvivel, medan Danmark 

utmärker sig genom att låta domstolen avgöra från fall till fall vilket beviskrav som skall 

uppfyllas. Dock betonas att det inte handlar om något subjektivt tyckande från domaren.
148

 

 

5.1 Beviskravet 

I kapitel 3 har framkommit att vi i Sverige idag kan sägas ha ett definierat beviskrav gällande 

brottmål trots att det inte finns något lagstadgat sådant. HD har ett flertal gånger fastställt att det 

är ställt utom rimligt tvivel som domstolarna har att rätta sig efter och det är även det beviskrav 

som de lägre instanserna använder. Det fastställs också att tvivlet skall vara rimligt, men det är 

sedan upp till domaren att avgöra vad som får anses vara rimligt i det enskilda fallet. Vad gäller 
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rimligheten i tvivlet finns dock definitioner gjorda. Diesen ställer till exempel upp tre olika 

kriterier för att tvivlet skall vara rimligt, nämligen att det ska vara rationellt, konkret och 

relativt.
149

 Framför allt är det viktigt att påpeka att det räcker att det finns ett rimligt tvivel, 

domaren måste inte kunna visa att tvivlet medför att åklagarens gärningspåstående inte på något 

sätt kan vara sant. Möjligheten att det kan finnas en annan version av händelseförloppet medför 

dock att den tilltalade skall gå fri. Med andra ord krävs det ganska litet för att kullkasta 

åklagarens gärningsbeskrivning, och det är en förutsättning för att rättssystemet skall vara 

pålitligt och för att minimera riskerna för felaktiga domar. 

 

Vad gäller praxis finns det en tydlig gräns där beviskravet ställt utom rimligt tvivel började 

användas i svensk rätt, och det vanligaste exemplet på det första rättsfallet är som tidigare nämnts 

NJA 1980 s. 725. Det handlade då först om allvarligare brottslighet, men NJA 1990 s. 555 kan 

ses som ett tecken på att HD slagit fast att det höga beviskravet även skall gälla vid mindre 

allvarliga brott. Rättsfallet RH 2009:13 kommer från hovrätten och har inte samma 

prejudicerande verkan som om det vore HD som uttalat sig, men jag anser ändå att det kan visa 

på en utveckling mot ett konstant och högt ställt beviskrav även i de fall där det är fråga om ringa 

brott.
150

  

5.2 Olika prövning av erkännandet 

Att erkännandets betydelse historiskt sett, i och med den fria bevisprövningens införande, 

genomgått en stor förändring råder det inget tvivel om. Från att ha ansetts vara det bästa och mest 

eftersträvansvärda beviset av dem alla har det nu istället placerats i skymundan och blivit ett 

bevis i mängden. Åtminstone enligt det som står i lagen. Det har framkommit att erkännandet 

fortfarande ges en viss betydelse även om det kanske inte formellt skall göra det. Vad gäller 

prövningen av brott med olika svårighetsgrad verkar slutsatsen kunna dras att det har betydelse 

om brottet räknas som grovt eller inte. För grova brott är prövningen omfattande. I praxis är NJA 

2001 s. 687 ett tydligt exempel på när HD redogör för hur prövningen av erkännandet skall gå 

till. Här rör det sig om allvarlig brottslighet och HD betonar att erkännandet enbart skall ses som 

ett bevisfaktum. Diesen menar att prövningen av erkännandet skall ske i två steg. Först måste 

utredas om det överhuvudtaget föreligger ett erkännande och sedan måste erkännandets riktighet 

prövas. Av vad som kan utläsas i NJA 2001 s. 687 resonerar inte HD kring huruvida ett 

erkännande kan anses föreligga eller inte utan de går direkt in på prövningen av erkännandets 

riktighet. Fallet är lite speciellt eftersom det handlar om ett erkännande som gjorts fem år efter 

domen i ett fall där den tilltalade erkänt (och dömts för) vissa gärningar men förnekat andra. Det 

är alltså de gärningar han tidigare förnekat, och inte heller dömts för, som han nu erkänt. Detta 

gör att HD måste ta hänsyn till tidsaspekten och vad som tidigare framkommit i lägre instanser. 

HD betonar i fallet vikten av en ordentlig genomgång av i alla fall det andra ledet i prövningen av 

erkännandet.
151

 Fallet kan ställas mot NJA 1994 s. 310 som också handlar om en erkänd gärning. 

Domen grundas på att erkännandet vunnit stöd av samverkande bevisning, men till skillnad från i 

fallet från 2001 går domstolarna inte alls in på hur prövningen av erkännandet har gått till, det 

enda tecknet på att prövning ändå genomförts är att tingsrätten konstaterar att det inte har 

framkommit några skäl för den tilltalade att oskyldig ta på sig brottet.
152
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Det verkar vara vanligt att en betydligt mindre omfattande prövning av erkännandet görs vid 

ringa brott. Visst stöd för detta kan också hämtas i förarbetena till RB. Flera anledningar till de 

mindre omfattande prövningarna kan givetvis finnas, av rent processekonomiska skäl kanske det 

skulle vara mer eller mindre omöjligt att avsätta tid och resurser till stora prövningar när fallet 

enbart kan resultera i böter. Det är givetvis inte lika förödande för en människa att oskyldig 

dömas till ett lägre bötesbelopp som att dömas till en frihetsberövande påföljd och kanske 

därigenom även få stämpeln som mördare eller liknande, men det handlar trots detta fortfarande 

om en oskyldig individ som blir dömd. För många människor kan det säkerligen vara förödande 

på sitt sätt trots den ringa påföljden, och de får dessutom ta del av de negativa effekter som en 

dom alltid innebär, till exempel vid anställningssituationer och liknande.  

 

Om den tilltalade redan tidigt under utredningen har erkänt medför detta oftast att utredningen 

inte blir lika omfattande som om den tilltalade istället skulle ha förnekat brott. En mindre 

långtgående utredning kombinerat med en presumtion för erkännandets riktighet ökar riskerna för 

att ett felaktigt erkännande leder till en fällande dom.
153

   

 

Om prövningen av erkännandet när det gäller mindre allvarliga brott får anses vara ringa är den 

snarast obefintlig vad gäller strafföreläggande och ordningsbot. Vid strafföreläggandet genomför 

åklagaren någon slags prövning, men det baseras ofta på en mycket kortfattad polisrapport. 

Ordningsboten i sin tur får utfärdas av en polis, vilket innebär att inte ens åklagaren tar del av 

bevisning eller gör någon prövning. Att dessutom ett godkännande av strafföreläggandet eller 

ordningsboten, det vill säga ett bekräftat erkännande, innebär att processen får ett snabbt slut 

innebär givetvis att risken för oriktiga erkännanden blir hög. Att godkänna är på många sätt det 

enklaste sättet att hantera situationen, och det kan säkerligen finnas många anledningar till att en 

person väljer att felaktigt erkänna för att slippa figurera i en rättegång.  

 

5.3 Erkännandets betydelse för beviskravet 

Att erkännandet har olika betydelse har tydligt framkommit av studien, och kanske är det till och 

med nödvändigt att låta erkännandet få stor betydelse vid mindre allvarlig brottslighet. Detta för 

att rätten någonsin skall kunna fälla, men då kanske större vikt istället skulle läggas på 

prövningen av erkännandet. Vid de grövre brotten genomförs en omfattande prövning av 

erkännandet, men när det kommer till de mindre allvarliga brotten kan det bli problematiskt. 

Utredningskravet där är lägre, och resultatet blir vad gäller de mindre allvarliga brotten att det 

både är en mindre omfattande utredning och en mindre omfattande prövning av erkännandet 

eftersom det i vissa fall presumeras att erkännandet är riktigt. Det är dessutom tillräckligt med ett 

erkännande som grund för att döma, vilket även ges stöd för i förarbetena till RB. Jag tror att det 

finns en stor risk att kombinationen mindre omfattande utredning, erkännande som enda grund 

samt en presumtion av erkännandets riktighet (eller åtminstone ringa prövning) blir rättsosäker. 

Det effektivaste sättet att komma runt problemet torde vara en mer omfattande prövning av 

erkännandet. På så vis kan utredningskravet även fortsättningsvis hållas på en lägre nivå och 

erkännandet kan ges stor betydelse, men det skulle finnas en större tilltro till att erkännandet är 

riktigt. 
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Ett annat problem som kan uppstå med de bristande utredningarna gällande mindre allvarliga 

brott är om erkännandet skulle återtas. Ett återtagande kan då medföra en ogillande dom enbart 

på den grunden att utredningen i övrigt inte är tillräckligt omfattande eftersom bevisningen 

framför allt baserats på erkännandet.
154

 Detta kan definitivt vara ett argument för att 

utredningarna bör göras mer omfattande även när det gäller mindre allvarliga brott. 

 

Även gällande allvarliga brott har återtagandet av ett erkännande givetvis betydelse. I RH 

1994:97 återtog den tilltalade erkännandet, vilket gjorde att rätten var tvungen att värdera dels det 

tidigare erkännandet och dels själva återtagandet. I fallet kom dock både tingsrätten och hovrätten 

fram till att återtagandet inte hade någon betydelse och tillerkände det inget bevisvärde. Fallet 

visar dock på vikten av att två prövningar måste ske vid ett återtagande, och att ett erkännande 

fortfarande kan ges lika stor betydelse trots att det senare återtas.
155

 

 

Vad gäller strafföreläggande och ordningsbot är erkännandet av största betydelse. Utan 

erkännandet (och godkännandet) kan dessa inte utfärdas och det är istället rättegång som blir 

aktuellt. Å ena sidan kan det ses som att erkännandet ges alldeles för stor betydelse, men å andra 

sidan måste personen ifråga inte godkänna. Gör han eller hon inte det kommer rätten istället ta 

upp ärendet och då sker en bevisprövning. Det jag kan se som problematiskt är att det aldrig går 

att få själva erkännandet prövat av en domstol. Om personen erkänner blir det automatiskt 

strafföreläggande eller ordningsbot, och förnekar istället personen kommer rätten ta upp fallet 

men då finns det å andra sidan inte heller något erkännande att pröva.  

 

Det har framkommit att det som huvudregel inte är tillåtet att fälla med enbart erkännandet som 

grund när det istället handlar om grövre brott. Den lägre gränsen för vad som kan räknas som 

samverkande bevisning har enligt NJA 1987 s. 33 dock visat sig vara relativt låg. Det räcker med 

att den tilltalade kan berätta om omständigheter som han inte borde ha kunnat veta om han inte 

vore gärningsman för att det skall ses som samverkande bevisning.
156

  

 

NJA 1987 s. 33 blir intressant i och med att HD här faktiskt har dömt med enbart erkännandet 

och annan vetskap hos den tilltalade som grund. Tingsrätten diskuterar själva prövningen av 

erkännandet:  

 
Det har emellertid inte framkommit några förhållanden som skulle kunna utgöra skäl för honom att 

som oskyldig ta på sig brottet. Någon annan misstänkt finns inte, och han saknar alltså anledning att 

vilja skydda någon. Hans berättelse har präglats av en övertygelse av att han utfört gärningen, parad 

med en total oförståelse av det inträffade och en djupt känd ånger och förtvivlan. (…) Under 

förundersökningen har han också kunnat korrekt berätta om Roger A:s position på gatan omedelbart 

efter dådet samt om var knivhuggen träffat Roger A. Lars H:s erkännande vinner alltså stöd av 

utredningen.
157

 

 

Forssman menar att det faktum att den tilltalade kände till offrets placering och hur knivhuggen 

träffat här räknas som den samverkande bevisning som krävs för att rätten skall kunna fälla, och 

han menar att det kan ses som den nedre gränsen för vad som kan anses vara samverkande 
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bevisning.
158

 Jag kan dock tycka att det blir en mycket generös nedre gräns. Det krävs väldigt 

mycket av prövningen, inte bara prövningen av erkännandets riktighet utan även att ta reda på hur 

mycket personen kunde ha fått reda på från annat håll, för att kunna motivera varför personen 

döms på dessa grunder. Är fallet massmedialt uppmärksammat är uppgifter som knivhuggens 

placering sådant som skulle kunna läcka ut, och den tilltalade skulle även ha kunnat höra det från 

den riktiga gärningsmannen. Å andra sidan har vi en fri bevisprövning och ett alltför högt ställt 

krav på samverkande bevisning skulle i så fall kunna anses strida mot den fria bevisprövningen. 

För att inte prövningen skall riskera att bli alltför formaliserad och styrd i strid mot den fria 

bevisprövningens princip kanske den nedre gränsen helt enkelt måste hamna där den gjorde i det 

här fallet. Som tidigare nämnts används i förarbetena formuleringen att erkännandet skall kunna 

styrkas av andra omständigheter, och det framgår alltså inte rakt ut att det är samverkande 

bevisning som menas.
159

   

 

Det ställs höga krav både på utredningens omfattning och samverkande bevis för att erkännandet 

skall kunna läggas till grund för domen. Med andra ord måste erkännandets betydelse vid 

allvarliga brott sägas vara relativt begränsad. Något som dock kan bli ett problem – och där 

erkännandet faktiskt ges betydelse – är om den tilltalade erkänt redan tidigt under 

förundersökningen. Generellt sett kommer då inte utredningen att bli lika omfattande och 

utredningskravet sänks något. Det gör förstås att höga krav ställs på prövningen av erkännandet 

och att det kan bli påtagliga konsekvenser för processen om erkännandet senare skulle återtas. 

Detta på grund av att utredningen då inte är så omfattande som den skulle ha kunnat vara om den 

tilltalade istället från början förnekat gärningen.
160

 Ett exempel på en sådan situation är just 

Quick, som kommer att diskuteras nedan i avsnitt 5.5. I och med att han från början erkänt blev 

inte utredningen lika omfattande, och när sedan resning beviljades såg åklagaren inget annat 

alternativ än att lägga ned åtalet. 

 

5.4 Ett konstant beviskrav? 

Det verkar alltså vara relativt fastställt vad som menas med beviskravet i brottmål, men vad som 

däremot får anses vara något mer flytande är frågan rörande ett konstant beviskrav. Vad gäller det 

konstanta beviskravets vara eller icke vara kan två skilda åsikter anas inom doktrinen. Diesen 

förespråkar starkt det konstanta beviskravet framför det mer differentierade som Bolding och till 

viss del Ekelöf är inne på.  

 

Jag kan från den tilltalades sida se en tydlig fördel i ett högt satt beviskrav. Vill vi ha ett samhälle 

där målsättningen är att rättssäkerheten skall uppfattas som hög måste vi minimera riskerna att 

personer döms trots att de är oskyldiga.  På samma sätt kan dock målsäganden argumentera för 

ett rörligare beviskrav för att möjliggöra för att det skall finnas en rimlig möjlighet att den 

tilltalade skall kunna dömas för brott som är väldigt svårbevisade.  

 

Jag tror att det kan finnas fördelar både med ett konstant och med ett något mer rörligt beviskrav 

men det viktigaste är nog trots allt att rättsväsendet är konsekvent. Samma sak måste gälla för 

alla, det är inte försvarbart att en person som ställs inför rätta i en tingsrätt i Sverige riskerar att 
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bemötas med ett rörligt beviskrav som kan resultera i att personen döms, om en person som 

begått ett liknande brott men ställs inför rätta i en annan tingsrätt kommer frikännas eftersom 

domarna där tillämpar det höga beviskravet. En stor risk som jag ser det med ett rörligt beviskrav 

är var gränsdragningen skall gå. För att det skall vara konsekvent och säkert för den tilltalade att 

den får samma behandling oavsett vilken tingsrätt den ställs inför rätta vid är det viktigt att det 

finns en tydlig gräns för vilka fall det rörliga beviskravet kan användas på, annars riskerar det 

rörliga beviskravet att resultera i orättvisa bedömningar. Särskilt stor torde den risken vara när 

den tilltalade har erkänt. Med Boldings sätt att se det på skulle beviskravet speciellt kunna sänkas 

när det gäller erkända, mindre allvarliga mål. Jag ser nog trots allt övervägande fördelar med ett 

konstant beviskrav, vilket också är det som HD strävar emot att ha.  

 

Utredningskravet har fått betydelse för diskussionerna gällande beviskravets konstanta eller 

rörliga nivå. De som förespråkar ett konstant beviskrav (till exempel Diesen) menar att det istället 

är utredningskravet som sänks. Utredningskravet har sagts existera vid sidan av beviskravet och 

står alltså snarare för utredningens kvantitet än dess kvalitet. Utredningskravet är rörligt och det 

ställs ett lägre krav vid mindre allvarliga brott. Likadant om den tilltalade har erkänt kan det 

innebära att utredningskravet blir lägre. Utredningskravet kan nästan sägas fungera som en slags 

kvalitetskontroll. Oavsett nivå på utredningskravet måste det vara uppfyllt för att alla rekvisit och 

eventuella friande förklaringar skall kunna bevisvärderas tillfredställande.
161

 Att utredningskravet 

är rörligt kan definitivt vara en förklaring på att beviskravet i många fall ter sig vara lägre än det 

skall. Jag tror att utredningskravet har en viktig funktion vad gäller att reglera just omfattningen 

på utredningen. Som tidigare diskuterats i stycket ovan kan det finnas fördelar med ett rörligt 

beviskrav just för att rätten skall kunna döma även i fall där det är svårt att skaffa fram bevisning. 

För rättssäkerhetens skull tror jag dock att det är bättre att stå fast vid det höga beviskravet men 

istället hålla möjligheten till ett differentierat utredningskrav öppen.   

 

5.5 Thomas Quick och falska erkännanden 

Vad som kan utläsas av Quick-fallet är att erkännandet har stor betydelse även vid allvarligare 

brottslighet. Visserligen räknades hans kunskap om saker som enbart den skyldige borde ha 

kunnat känna till som omständigheter som tillsammans med erkännandet ansågs vara tillräcklig 

bevisning, men klart är att han inte hade kunnat fällas utan erkännandet. Även om inte 

resningsansökningen beviljades enbart på grund av det återtagna erkännandet hade det ändå 

betydelse. Utan erkännandet fanns heller inte tillräckligt med bevisning utan åklagaren lade 

istället ned åtalet, och Quick frikändes av tingsrätten. Quick-fallet belyser även vikten av falska 

erkännanden och vilka konsekvenser de kan få. Som redovisats tidigare prövade tingsrätten 

Quicks erkännande och kom fram till att det inte fanns något som pekade på att erkännandet 

skulle vara oriktigt. Ändå ledde det återtagna erkännandet så långt som till en frikännande dom. 

Det kan jämföras med NJA 1987 s. 33 där det återtagna erkännandet inte tillerkändes något 

bevisvärde alls. I det fallet gick rätten efter Schelins första linje, att återtagandet inte hade något 

berättigande. I Quicks fall är det snarare den tredje linjen, att det inte går att avgöra om det är 

återtagandet eller erkännandet som är riktigt, eller den fjärde, att återtagandet har 

verklighetsförankring, som blir aktuella. I båda fallen skall åtalet ogillas. 
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Vad gäller falska erkännanden är det troligtvis så att de flesta genomskådas av polisen innan 

målet hinner leda till rättegång. Givetvis är det dock inte alltid fallet, och skulle det vara så att 

polisen redan från början har en övertygelse om att den misstänkte är skyldig kan jag se en risk 

att det kan leda till att det falska erkännandet inte upptäcks. Enligt Forssman är det även troligt att 

det är vanligare med falska erkännanden när det gäller ringa brott.
162

 Detta rimmar givetvis dåligt 

med de slutsatser som kan dras gällande prövningen av erkännandet när det handlar om ringa 

brott. Som visades i avsnitt 4.3.1 är prövningen av erkännandet betydligt mindre när det gäller 

ringa brott, och det torde i sin tur leda till att risken att en person döms på grund av ett falskt 

erkännande blir betydligt större än vid de grövre brotten där en grundligare prövning görs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
162

 Se avsnitt 4.1.1. 



                                                                                                                             Erkännandets roll vid bevisprövningen  

 

 40 

6. Slutsats 

6.1 Vad innebär beviskravet ställt utom rimligt tvivel inom 
straffprocessen? 

Att den tilltalades skuld skall vara ställd utom rimligt tvivel är det beviskrav som används vid 

brottmål i svenska domstolar idag, och har så gjorts sedan 1980-talet. Det är ett högt ställt 

beviskrav men det kräver ändå inte någon absolut sanning, utan det rimliga tvivlet pekar snarare 

mot en sannolikhet. Det skall alltså inte vara ställt utom varje tvivel att det inte kunde ha gått till 

på något annat sätt än vad åklagaren gjort gällande, men det skall inte finnas några rimliga tvivel. 

Diesens definition av rimliga tvivel är att de skall vara rationella, konkreta och relativa. 

Diskussionen gällande huruvida vi har ett konstant eller ett differentierat beviskrav verkar pågå 

kontinuerligt, men jag anser ändå att det på många sätt tyder på att vi har ett konstant beviskrav 

och att det istället är utredningskravet som är mer eller mindre omfattande beroende på vilket typ 

av brott saken gäller. Åtminstone strävar HD emot att bibehålla ett konstant beviskrav, vilket i sig 

får anses väga tungt med tanke på dess betydelse för rättsutvecklingen. 

6.2 Vilken betydelse ges erkännandet i bevisprövningen? 

Efter att ha gått igenom det material som finns att tillgå gällande erkännandet och hur prövningen 

av ett erkännande skall gå till står det klart att det definitivt finns en skillnad mellan erkännandets 

betydelse gällande ringa och grövre brott. Erkännandet ges mycket större betydelse när det gäller 

de mindre allvarliga brotten. Det kan då räcka med ett erkännande för att beviskravet skall anses 

uppnått, och prövningen blir inte heller lika omfattande vid dessa mål. I vissa fall kan det till och 

med vara tillräckligt med en presumtion av erkännandets riktighet för att beviskravet skall anses 

uppnått, och det enda som då prövas är att ett erkännande faktiskt föreligger. Vad gäller de grövre 

brotten blir erkännandets betydelse genast mindre påfallande. Domstolarna får inte döma, och 

verkar inte heller göra det, om erkännandet är det enda beviset. Det rättsfall jag har hittat där 

erkännandet legat till grund för domen är NJA 1987 s. 33, och där ansåg rätten att vissa saker den 

tilltalade hade kännedom om gällande offret kunde ses som samverkande bevisning till 

erkännandet. Samma sak gällde i Quick-fallet där övriga uppgifter lämnade av honom i 

kombination med erkännandet lade grunden för den fällande domen. Något som kan diskuteras är 

dock om den nedre gränsen för samverkande bevisning sätts för lågt när domen endast grundas på 

den tilltalades uppgifter. Om inte annat ställer det mycket höga krav på bevisprövningen eftersom 

erkännandet tillmäts stor betydelse.  

6.3 Hur ser rättsläget ut beträffande erkännandet? 

Det finns förvånansvärt lite skrivet om erkännandet. Lagtexten ger inte mycket förutom att det 

enbart skall ses som ett bevisfaktum och att en prövning måste ske, vilket framkommer av 35 

kap. 3 § RB. I Europakonventionen är oskuldspresumtionen i artikel 6 p. 2 viktig för erkännandet 

då den betonar att ett uttalande inte får tolkas som ett erkännande om inte den tilltalade uppriktigt 

menat att erkänna. I förarbetena till RB ägnas inte mer än en sida åt 35 kap. 3 §, och det rör då 

både erkännandet i civilprocessen och erkännandet gällande brottmål. Det finns inte många 

rättsfall på området, i Zeteos lagkommentarer, som i vanliga fall hänvisar till ett flertal fall per 

lagstadgande, hänvisas från 35 kap. 3 § RB bara till RH 1994:97 gällande ett återtaget 

erkännande. Med andra ord torde tämligen säkert kunna konstateras att det inte skett några större 
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förändringar av rättsläget gällande erkännandet sedan den fria bevisprövningen och den nya 

rättegångsbalken infördes 1948. Åtminstone verkar det inte vara ett område där några drastiska 

förändringar har skett. 

6.4 Vilken betydelse har erkännandet i samband med att beviskravet 
anses uppnått i bevisprövningen? 

 

Slutligen återkommer vi då till den huvudsakliga frågeställning som jag formulerade i början av 

uppsatsen. Av det som framkommit i uppsatsen kan först och främst konstateras att erkännandet 

har betydelse för uppnåendet av beviskravet. Erkännandet är ett viktigt bevis och det tillmäts ofta 

ett högt bevisvärde. Något annat som tydligt framkommit är att erkännandet ges olika betydelse 

beroende på om det är ett grovt eller ett mindre allvarligt brott. Det har påvisats både genom att 

prövningen är mer omfattande vid de grövre brotten samt genom att det verkar krävas mer av 

samverkande bevisning när det gäller allvarliga brott.  

 

Ett område där erkännandets betydelse kan ses som problematisk är just gällande de mindre 

allvarliga brotten. Erkännandet tillmäts ofta stor betydelse, så stor att en dom kan grundas enbart 

på erkännandet. Detta i kombination med att erkännandets riktighet kan presumeras istället för att 

en prövning av erkännandet sker gör att bedömningen riskerar att bli osäker. Det borde snarare 

vara så att prövningen av erkännandet skulle bli viktigare i och med att det kan räcka som grund 

för en fällande dom. 

 

Avslutningsvis kan konstateras att erkännandets betydelse vad gäller de grövre brotten definitivt 

har minskat i samband med den fria bevisprövningens inträdande i svensk rätt. Att det ses som ett 

bevis bland andra kanske är något missvisande eftersom det ändå har betydelse för hur stor 

utredningen blir och det tillmäts ett högt bevisvärde. Det är nog trots detta ändå snarast i 

undantagsfall som erkännandet i dessa mål ges alltför stor betydelse. Det råder däremot inget 

tvivel om att det kan få förödande konsekvenser i de fall där erkännandet har givits stor betydelse 

och det visar sig vara felaktigt. Fallet Thomas Quick kan exemplifiera detta. Utan hans 

erkännande i första läget hade han troligtvis inte dömts, och konsekvensen av ett återtaget 

erkännande blir nu att han frias helt. Det återstår att se vilka bedömningar som kommer att göras 

av hans övriga ärenden, men helt klart pekar det på att erkännandet har givits stor, kanske för 

stor, betydelse, och att det i sin tur fått allvarliga konsekvenser. 
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