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Sammanfattning 
 

1980 fastställde HD vilket beviskrav som ska gälla vid brottmål. De valde att uttrycka 

det som att åtalet ska vara ställt ”bortom rimligt tvivel”, dvs. det ska i princip vara 

uteslutet att det gått till på något annat sätt än vad åklagaren angivit i 

gärningsbeskrivningen. För en fällande dom krävs således att beviskravet är uppfyllt. 

Domstolen kan aldrig komma fram till sanningen vad som hänt mellan parterna, men 

genom beviskravet anses det i största möjliga mån bli klarlagt hur händelseförloppet sett 

ut.  

     Problemet visade sig uppstå när det kom till våldtäktsmål. I många fall ansågs 

beviskravet uppfyllas för lätt och många personer fälldes trots att ord stod mot ord och 

det saknades övrig bevisning. Det dröjde fram till år 2009 innan HD återigen 

poängterade vad som gäller för en fällande dom i våldtäktsmål. De uttalade då att det 

inte är tillräckligt att målsäganden anses mer trovärdig än den tilltalade. Det började 

också ställas krav på att domstolen skulle använda sig av alternativa hypoteser för att 

närma sig sanningen om händelseförloppet och uppnå beviskravet ”bortom rimligt 

tvivel”.  

     Med principen om att domstolen hellre ska fria än fälla (in dubio pro reo) i åtanke 

kan det ifrågasättas huruvida domstolarna lever upp till de krav som ställs på dem för att 

de ska få avkunna fällande domar i våldtäktsmål. Kan det vara så att de i alltför stor mån 

påverkas av samhällets syn på brottet våldtäkt? Den tilltalade har rätt till en opartisk 

rättegång och ska oavsett brottsmisstanke betraktas som oskyldig fram till dess att en 

eventuell fällande dom avkunnas. Det får inte, från domstolens sida, finnas en 

förutfattad mening på grund av den status som brottet våldtäkt har i samhället. Om ord 

står mot ord ska den tilltalade frias då beviskravet ”ställt bortom rimligt tvivel” inte är 

uppfyllt, annars föreligger en stor brist gällande rättssäkerheten i vårt svenska 

rättssystem.   
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Våldtäkt är ett brott som får ta stor plats i media och som från samhällets sida betraktas 

som ett extremt allvarligt brott. Med detta instämmer jag självklart. Det som däremot 

har fångat mitt intresse och som ligger till grund för frågeställningen i denna uppsats är 

frågan huruvida domstolens bedömning i våldtäktsmål tenderar att bli partisk och 

huruvida det resulterar i att nivån för beviskravet inskränks. Självklart innebär 

våldtäkter ett stort problem när det kommer till bevisvärdering då brottet ofta begås 

bakom stängda dörrar och det är svårt för domstolen att komma fram till det exakta 

händelseförloppet. Det får däremot inte väga över åt andra hållet, dvs. att domstolen i så 

pass hög grad vill komma åt våldtäktsmän, av medlidande gentemot offret och med 

hänsyn till samhällets intresse, att risken för felbedömningar ökar. Det faktum att 

rättssystemet vill lagföra en person som tvingat någon annan till sexuell handling i 

enlighet med 6 kap. 1 § Brottsbalken får inte resultera i att en oskyldig person döms.     

     Frågeställningen som ligger till grund för denna uppsats är därför huruvida nivån för 

beviskravet inskränks vid våldtäktsmål. Jag har valt denna utgångspunkt med anledning 

av att jag tycker det är spännande att för en gångs skull tänka sig in i den tilltalades 

situation, istället för att enbart känna medlidande för offret vilket, enligt min 

uppfattning, av förklarliga skäl är ett vanligt ställningstagande i samhället. Rättegången 

ska trots allt vara både opartisk och rättvis oavsett vilket brott det handlar om. 

 

1.2 Syfte 

 

Mitt syfte med uppsatsen är att utifrån det av HD uttalade beviskravet, som ska gälla vid 

brottmål i allmänhet, studera hur det konkret tillämpas i våldtäktsmål. Domstolarna har 

de senaste decennierna kritiserats för att beviskravet varit för lågt och att de således på 

ett för enkelt sätt kunnat utfärda fällande domar. 1980 bestämdes nivån för beviskravet i 

form av att åtalet skulle vara styrkt ”bortom rimligt tvivel” men domstolen har senare 

fått precisera kravet ytterligare gällande våldtäktsmål. Mitt syfte är således att försöka få 

en bild av huruvida domstolen i dessa mål följer de riktlinjer som ska gälla i samtliga 

brottmål och i vilken mån de överensstämmer med de grundläggande principer som ska 

tillämpas i det svenska rättssystemet. 

     Anledningen till att jag valde just våldtäktsbestämmelsen var att det är ett brott som 

väcker många tankar och åsikter och att det tyvärr är ett vanligt förekommande och 

allvarligt sexualbrott men att det inte på grund av den anledningen ska bedömas 

annorlunda gentemot övriga brottmål.   
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1.3 Metod med källhänvisning och material 

 

Jag har använt mig av en traditionell rättsdogmatisk metod
1
, det vill säga en granskning 

av de traditionella svenska rättskällorna för att analysera gällande rätt. Med hänsyn till 

det ämne och den frågeställning jag valt för min uppsats har jag dock inte kunnat 

använda mig av förarbeten utan har istället till största delen fokuserat på praxis och 

doktrin. Jag har endast i viss grad byggt argumentationen på hänvisning till lagtext.  

     När det gäller praxis på området finns det många avgöranden att hänvisa till, men jag 

har valt att hålla mig till de som på bästa sätt belyser problematiken vad gäller min 

frågeställning. Jag har även, utöver HD-fall, medvetet valt att referera till ett urval av 

rättsfall från hovrätterna. Detta har jag gjort med anledning av att jag upptäckt att 

underrätterna i vissa fall gjort en bedömning som helt och hållet ändrats när det gått 

vidare till HD och i andra mål har hovrätten bedömt processmaterialet helt annorlunda i 

förhållande till tingsrätten. Urvalet har således skett för att visa vilken osäkerhet som 

råder gällande beviskravet i våldtäktsmål. 

     Gällande doktrinen på området har jag valt att fokusera på Schelins bok avseende 

bevisning i brottmål samt Sutorius redogörelse för detsamma inom sexualbrott. Utöver 

dessa har jag använt mig av Ekelöfs Rättegångshäfte samt Boldings bok om bevisning i 

domstolsprocessen. Jämte dessa har jag valt att belysa argument från diverse artiklar 

publicerade av högt ansedda författare i Svensk Juristtidning och Juridisk Tidskrift. 

Dessa doktriner är enligt min mening tillförlitliga och författarnas åsikter ska värderas 

högt. 

     När det gäller min rättsfallssökning har den skett via databasen Karnov. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Jag har valt att avgränsa min uppsats på så sätt att den utgår ifrån 

våldtäktsbestämmelsen i 6 kap. 1 § BrB, dvs. att jag enbart fokuserat på brottet våldtäkt 

mot vuxna människor. Jag har även avgränsat genom att rikta in mig på de våldtäkter 

som skett eller påstås ha skett bakom stängda dörrar, dvs. jag har inte tagit i beaktande 

överfallsvåldtäkter. Detta har jag valt att göra på grund av att det oftast är i 

”hemmasituationerna” som bevissvårigheter uppkommer.  

     När det gäller våldtäkt är det enkelt att utöka arbetet med diskussioner om huruvida 

det funnits ett eventuellt samtycke till samlag och även rekvisiten gällande hot och våld 

men på grund av omfattningen av uppsatsen har jag valt att inte närmare gå in på dessa 

frågor då det skulle föranletts av en helt annan typ av frågeställning.  

     Jag har av samma anledning även valt att inte närmare gå in på hur själva prövningen 

går till vid uppställande av alternativa hypoteser eller detaljerat beskrivit 

utredningsskyldigheten under förundersökningen. Detta har jag valt på grund av att jag 

hellre utnyttjat omfattningen på uppsatsen till att fokusera på opartiskheten och 

jämställdheten mellan parterna under förhandlingen.  

                                                           
1
 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 250. 
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Om tid och utrymme tillåtit hade det även funnits möjlighet att gå närmare in på 

utsageanalyser och exempelvis Ekelöfs och Boldings bevisvärderingsmetoder. Jag anser 

dock inte att detta är en nödvändighet för att ifrågasätta domstolens förutfattade 

meningar vid våldtäktsmål och har således gjort en viss avgränsning vad gäller dessa 

frågor. Jag har på så sätt hållit mig mer praktisk än teoretisk och istället fokuserat på hur 

bedömningen under förhandlingen går till och vilka faktorer som kan påverka denna 

bedömning. Jag har försökt att se problemet både ur den tilltalades och ur domstolens 

perspektiv. 

     I mitt arbete har jag i flera avsnitt beskrivit parterna utifrån kön på så sätt att det 

påstådda offret är kvinna och den tilltalade man. Med detta har jag inte haft någon 

speciell avsikt utan helt enkelt utgått ifrån det faktum att den situationen är den 

vanligaste och att det är så det sett ut i de rättsfall jag valt att referera. 

     I övrigt har jag försökt att skriva min uppsats på ett så pass objektivt och 

övergripande sätt som möjligt utan att ha fördjupat mig i endast någon av delarna. Jag 

har velat ge en bild av hur rättsläget ser ut gällande beviskrav vid brottmål och belysa de 

problem som finns när det kommer till just våldtäktsmål som saknar konkret bevisning.   

 

1.5 Disposition 

 

Jag har valt att som inledande kapitel för denna uppsats beskriva vad som menas med 

beviskrav samt några av de grundläggande principer och regler som finns kring 

brottmålsprocessen. Efter det har jag valt att gå vidare med det beviskrav som ska gälla 

för brottmål och som fastställdes av HD 1980 för att sedan specificera hur gällande rätt 

ser ut i våldtäktsmål. Som avslutande kapitel har jag valt att ifrågasätta domstolens 

opartiskhet i våldtäktsmål samt rättssäkerheten när ansvarsbedömningarna särskiljs 

beroende på typ av brott.   



9 
 

2. Beviskravet i brottmål 

 

2.1 Brottmålsprocessen  

 

”Grundläggande för hela brottmålsprocessen är strävan efter att ingen ska dömas 

oriktigt.”
2
 Den här tanken genomsyrar med största sannolikhet de flesta människors 

åsikt vad gäller straffrätten. Det ligger i människans natur att en person ska straffas för 

vad denne har gjort, och inte för vad han eller hon inte har gjort. Problemet med att 

utdela eventuella straff är att få reda på exakt vad någon gjort sig skyldig till. Allting 

ställs således på sin spets med hjälp av bevisning. Med beviskrav menas ”den styrka 

bevisningen måste ha för att ett påstått rättsfaktum till förmån för den part, som har 

bevisbördan, ska få läggas till grund för dom. Beviskravet utgör således ett element i 

bevisbördan.”
3
 Med begreppet menas således den nivå till vilken gärningen måste vara 

styrkt för att fällande dom ska få utdömas.  

     För att domstolen ska få en ram, kring vilket bevisvärderingen ska ske, krävs en 

gärningsbeskrivning från åklagaren i enlighet med 45 kap. 4 § Rättegångsbalken (RB). 

Denna beskrivning preciserar således vad som ska behandlas och inrymmas i 

rättegången. En oklar och diffus anklagelse skulle göra det svårt för domstolen att göra 

en bedömning. För att uppnå en rättsäker och, för individen, rättvis process anger 

åklagaren det eller de brott som den tilltalade misstänks för att ha begått, hur själva 

brottet ska ha gått till samt de omständigheter som behövs för att kunna göra 

bedömningen. Den tilltalade kan således inte dömas för andra gärningar än de som finns 

upptagna i gärningsbeskrivningen.
4
 Gärningsbeskrivningen utgör därmed ett bevistema 

som hjälper den tilltalade att veta exakt vad han eller hon är anklagad för samt ger 

domstolen en yttre ram för sin bevisprövning. För åklagarens del innebär det en 

konkretisering av de rekvisit som han har uppgiften att bevisa för att uppnå 

beviskravet.
5
  

 

2.2 Principer 

 

När domstolen ska värdera framlagda bevis spelar principerna om omedelbarhet, 

muntlighet och bevisomedelbarhet stor roll. Enligt Schelin är detta ”de bästa garantierna 

för en korrekt värdering av presenterade bevis”.
6
 Alla dessa principer är nödvändiga för 

att domstolen ska kunna göra en rättvis bedömning av skuldfrågan i en process där 

parterna ska vara jämställda. 

 

 

 

                                                           
2
 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 58. 

3
 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 74. 

4
 Bolding, Går det att bevisa?, s. 13. 

5
 Diesen, Precision i straffprocessen, JT nr. 3 2009/10, s. 504. 

6
 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 27. 
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2.2.1 Omedelbarhetsprincipen 

 

Omedelbarhetsprincipen kommer till uttryck i 17 kap. 2 § och 30 kap. 2 § RB och 

innebär att domen ska grundas på vad som förekommit i huvudförhandlingen. 

Omständigheter som återfinns i förundersökningsprotokoll, men som ej hänvisats till 

under själva förhandlingen, ska ej läggas till grund för domstolens bevisvärdering. 

Lagstiftaren har därmed velat säkerställa att alla omständigheter och bevis bedöms i ett 

sammanhang, det vill säga när det läggs fram inför rätten. Härmed försäkras även att 

domaren, vid sin bedömning av skuldfrågan, inte tar hjälp av eventuell kunskap som 

han eller hon skaffat sig vid sidan om sin tjänsteutövning.
7
 Inte heller är det acceptabelt 

att domstolen innan huvudförhandlingen har en förutfattad mening om utgången i målet. 

Frågan är huruvida detta överensstämmer med verkligheten? Jag återkommer till det 

längre ner.  

 

2.2.2 Muntlighetsprincipen 

 

Hand i hand med omedelbarhetsprincipen går principen om muntlighet. Denna går ut på 

att förhandlingen ska ske muntligen framför rätten och att det bara i vissa fall är tillåtet 

för parterna att läsa upp inlagor eller anföranden. Denna princip återfinns i 43 kap. 5 § 

RB. Ekelöf anser att det oftast är tillräckligt att parten hänvisar till ett redan ingivet 

rättsutlåtande men som lagtexten är utformad är det alltjämt möjligt för part att läsa upp 

skriftliga inlagor eller anföranden, förutsatt att rätten anser att skäl för detta föreligger.
 8

 

I övrigt är muntlighetsprincipen ett slags skydd för den tilltalade, då denne och hans 

eller hennes försvarare har möjligt att besvara alla påståenden som kan komma att ligga 

till grund för domstolens dom.  

 

2.2.3 Bevisomedelbarhetsprincipen 

 

Den tredje principen som spelar stor roll och därmed är värd att nämnas är 

bevisomedelbarhetsprincipen som stadgas i 35 kap. 8 § RB. Denna syftar på, till 

skillnad från omedelbarhetsprincipen som reglerar vad rätten får grunda sin dom på, 

sättet domstolen får del av bevisningen. En uppläsning eller uppspelning av ett 

videoförhör med ett vittne överensstämmer med omedelbarhetsprincipen ovan. Det 

strider dock mot bevisomedelbarhetsprincipen då vittnet helst ska höras direkt inför 

rätten.
9
 Även denna princip grundar sig på tanken om att alla har rätt till en rättvis 

rättegång då det är bevisningen som sker under tiden för förhandlingen inför rätten som 

ska ligga till grund för domstolens bedömning.  

 

 

 

                                                           
7
 Ekelöf, Rättegång IV, s. 28-29. 

8
 A.a., s. 307. 

9
 A.a., s. 44. 
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2.3 Oskuldspresumtionen 

 

”Grundförutsättningen för rättsordningen är att lika fall ska bedömas lika och att ingen 

oskyldig ska riskera att fällas till ansvar för brott.”
10

 I Sverige, och även utanför landets 

gränser, gäller principen om att en misstänkt ska betraktas som oskyldig till dess 

motsatsen bevisas. Denna grundläggande rättighet återfinns bland annat i artikel 11 i 

FN:s rättighetsstadga
11

 samt artikel 6.2 i Europakonventionen
12

. Oskuldspresumtionen 

hänger samman med vad som ovan nämnts angående att rätten inte får ha en förutfattad 

mening gällande den tilltalades skuld redan innan rättegången avslutats och hänger 

samman med att prövningen ska vara objektiv. Det är inte av en tillfällighet som Fru 

Justitia avbildas med ögonbindel. Brottmålsprocessen skulle se helt annorlunda ut om 

det inte var förbjudet för domstolen att ta ställning till den åtalades skuld innan alla 

omständigheter och bevis presenterats. 

 

2.4 Åklagarens bevisbörda 

 

I 35 kap. 1 § RB stadgas att ”rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som 

förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat”. I brottmål är det åklagaren som har 

bevisbördan, vilket grundas på principen om att ingen oskyldig ska fällas för brott. 

Detta innebär att den tilltalade har rätt att tiga under förhandlingen då denne ej behöver 

bidra med bevis för att visa sin oskuld.
13

 Det ligger således på åklagarens axlar att 

uppnå beviskravet och denne har därmed en tung last att dra då det till att börja med 

handlar om gärningsbeskrivningen i stämningsansökan. Diesen beskriver problemet på 

följande sätt:  

     ”Huruvida en dom är felaktig eller ej är nästan alltid en fråga som måste bedömas i 

relation till gärningsbeskrivningen. Om bevisningen inte överensstämmer med 

åklagarens gärningspåstående ska den tilltalade gå fri hur brottslig han än må ha varit. 

En friande dom kan alltså bero på brister i bevisningen beträffande var, när och hur ett 

brott blivit utfört och är således sällan detsamma som ett uttalande att något brott inte 

skett eller att den tilltalade är oskyldig.”
14

  

     Efter att i stämningsansökan ha utformat gärningsbeskrivningen gäller det för 

åklagaren att under förhandlingen framlägga bevisen på ett sådant sätt att domstolen kan 

göra en objektiv bevisvärdering.  

 

2.4.1 Falsk bevisbörda 

 

Som nämnts har inte den tilltalade någon bevisbörda under förhandlingen utan har rätt 

att förhålla sig passiv. Det ska dock nämnas att det ankommer på den tilltalade att 

                                                           
10

 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 23. 
11

 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (antagen 1948) 
12

 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 

(undertecknad 1950, ratificerad 1952) 
13

 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 55. 
14

 Diesen, Inga bevis för oskyldigt dömda, JT nr. 1 2006/07, s. 244. 



12 
 

inkomma med s.k. motbevisning i de fall då åklagarens bevisbörda får anses fullgjord, 

dvs. det får anses styrkt att den tilltalade gjort sig skyldig till det som beskrivs i 

gärningsbeskrivningen. För att inte riskera en fällande dom krävs således att den 

tilltalade inkommer med bevisning som reducerar bevisvärdet av den bevisning som 

åklagaren framlagt. Lyckas den tilltalade med detta är inte beviskravet längre uppfyllt. 

Bevisbördan ligger således helt på åklagaren, då den tilltalade inte behöver agera förrän 

åklagaren eventuellt uppnått full bevisning vilket skulle kunna föranleda en fällande 

dom.
15

 

 

2.4.2 Åklagarens objektivitetsplikt 

 

Utöver det faktum att bevisbördan ligger på åklagaren stadgas i 23 kap. 4 § RB att 

denne även är skyldig att beakta alla omständigheter, det vill säga även de som är till 

förmån för den misstänkte. Denna princip kallas för åklagarens objektivitetsplikt. 

Åklagaren ska inte bara, innan han fattar beslut om att väcka åtal, värdera bevisningen 

och komma fram till att det räcker för en fällande dom, utan även lägga fram de 

omständigheter som talar emot sin egen bedömning.
16

 Frågan jag ställer mig är huruvida 

åklagaren uppfyller denna objektivitetsplikt i praktiken? Går det verkligen till på så sätt 

att åklagaren ”lägger fram båda sidor” eller fokuserar han eller hon enbart på att ”sätta 

dit” den tilltalade?  

 

2.4.3 Osannolik utsaga till nackdel för den tilltalade? 

 

Som jag ovan anfört har den tilltalade rätt att vara passiv under förhandlingen i 

domstolen, detta med anledning av att bevisbördan ligger på åklagaren. Det kan dock 

ifrågasättas huruvida en otänkbar utsaga från den tilltalades sida skulle kunna vara till 

nackdel för honom eller henne vid domstolens bedömning av parternas trovärdighet. 

Praxis från HD har pekat i den riktningen i och med fallet NJA 1982 s. 164 där 

domstolen uttalade att en utsaga från den tilltalades sida som inte på något sätt är 

trovärdig förstärker misstanken mot honom eller henne. Europadomstolen har senare 

gett stöd åt HD:s praxis när de anförde att den tilltalade, trots att det förelåg stark 

bevisning att han befunnit sig på den aktuella platsen, vägrat ge en förklaring till varför 

han gjort det. Europadomstolen ansåg att den tilltalades passivitet styrkte påståendet om 

att han varit inblandad i brottet.
17

  

 

2.4.4 Avvikelser från tidigare förhör 

 

Schelin anser att ”om en utsageperson avger uppgifter inför rätten som avviker från vad 

som uppgivits under förundersökningen är en uppfattning hos många att den första 

förklaringen, när upplevelsen är färskt bevarad i minnet, har en högre sanningshalt än 

senare versioner. Risken för att minnesbilderna har påverkats under tiden, talar för att de 

                                                           
15

 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 56. 
16

 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 65. 
17

 Europadomstolen, mål nr 41/1994/488/570, John Murray vs. United Kingdom, 8 feb 1996.  
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först avgivna uppgifterna speglar verkligheten på bästa sätt.”
18

 Det här tolkar jag som att 

utsagan ska anses ha ett högre bevisvärde om exempelvis målsäganden håller fast vid 

samma berättelse genom hela förundersökningen samt förhandlingen.  

 

2.5 Delanalys 

 

Det kan tyckas onödigt att, på ett så kortfattat sätt, hänvisa till de ovan nämnda 

principerna vid en jämförelse av beviskravet vid olika slags brottmål. Jag anser dock att 

de är en viktig grund för att förstå att det svenska rättssystemet är uppbyggt på ett sådant 

sätt att parterna ska vara jämställda, att domstolen inte på förhand ska värdera bevisning 

till den tilltalades nackdel samt att den tilltalade och hans eller hennes försvarare ges 

möjlighet att kommentera den bevisning som läggs fram inför rätten. I detta system 

ligger en väl ingrodd tanke om att domen ska bli så rättvis som möjligt och att den ska 

spegla sanningen så gott som det bara går. Principerna ovan är således en grund i att 

brottmålsprocessen blir rättvis, opartisk och kontradiktorisk. 

     Grundtanken enligt oskuldsprincipen är att den tilltalade alltid ska anses oskyldig 

tills motsatsen bevisats. Därav följer den tilltalades rätt att tiga samt åklagarens 

skyldighet att bevisa att den tilltalade gjort sig skyldig till brott på sätt som åklagaren 

angett i sin gärningsbeskrivning. Enligt min mening är detta synsätt ett krav för ett 

fungerande rättssystem. Jag ställer mig däremot frågande till huruvida åklagaren i 

realiteten, på sätt som menas med objektivitetsplikten, lyfter fram omständigheter till 

förmån för den tilltalade. En åklagare går inte till domstol med mindre än att han eller 

hon ska kunna övertyga rätten om att den tilltalade ska fällas till ansvar för brott. Detta 

tillsammans med den erfarenhet jag själv har av domstolsförhandlingar gör att jag ställer 

mig skeptisk till efterlevnaden av objektivitetsplikten. 

     Vad gäller den tilltalades funktion under förhandlingen anser jag personligen att det 

är lite underligt att det fall att den tilltalade tiger sig igenom förhandlingen skulle vara 

bättre än att denne har fantiserat ihop en egen version av händelseförloppet. Med tanke 

på oskuldsprincipen och att den tilltalade därmed inte har någon som helst bevisbörda är 

det anmärkningsvärt att det skulle vara till fördel för målsäganden om den tilltalade 

väljer att berätta en historia, oavsett sanningshalt. Om nu bevisbördan är lagd på 

åklagaren borde det enligt min mening inte spela någon roll vad den tilltalade säger eller 

inte säger under förhandlingen. 

     När det gäller trovärdheten då målsäganden vidhåller samma utsaga under hela 

rättsprocessen kan det tänkas att denne i vissa fall, av olika anledningar, överdrivit 

händelseförloppet redan från första förhöret. Detta skulle kunna grunda sig till exempel 

i hämndbegär gentemot den misstänkte eller skamkänslor över vad som hänt. Om 

uppgifterna då är osanna från början och målsäganden sedan hänger fast vid samma 

utsaga genom hela rättsprocessen är det inte logiskt att det automatiskt medför högre 

bevisvärde. Målsäganden kan känna sig tvingad att hålla fast vid den första historien för 

att inte riskera att inte bli trodd. Enbart på grund av att målsäganden står fast vid sin 

historia ska hon eller han ej anses mer trovärdig än den tilltalade. 

                                                           
18

 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 99. 
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3. Nytt beviskrav 
  

Rättsfallet NJA 1980 s. 725 blev en milstolpe för vilket beviskrav som ska gälla vid 

brottmålsprocesser. 

     Målet handlade om två män, L och A, som åtalades för våldtäkt mot M och U. Enligt 

gärningsbeskrivningen följde flickorna med L och A till en av männens bostad där de 

tvingades att röka hasch samt därefter blev våldtagna av varsin man i samma säng.  

     En av åtalspunkterna mot A gällde även en påstådd våldtäkt mot P, som begåtts vid 

en annan tidpunkt. Vad gäller våldtäkten mot P fann alla tre instanser A skyldig. P gav, 

enligt domskälen från HD, en detaljerad och sammanhängande berättelse. Hon ansågs 

inte ha några skäl att utan sanning anklaga A för att ha begått brottslig gärning. Hennes 

berättelse ansågs så pass trovärdig att den kunde läggas till grund för en fällande dom. 

     Gällande de påstådda våldtäkterna mot U och M ansåg tingsrätten, trots att deras 

utsagor ändrats från polisförhören, att de förtjänade tilltro och fällde L och A för 

våldtäkt respektive våldförande. Hovrätten gjorde bedömningen att båda männen skulle 

dömas för våldtäkt med bakgrund mot att flickornas utsagor överensstämde med de 

lämnade i tingsrätten samt deras utsatthet och unga ålder vid händelsen. 

     Högsta domstolen ogillade åtalen. I domen anfördes som skäl flickornas ändrade 

utsagor samt att de inte var övertygande i sina berättelser. HD gjorde bedömningen att 

det inte kunde uteslutas att samlagen skett frivilligt och att även om det inte kunde anses 

orimligt att gärningarna begåtts på det sätt som flickorna gjorde gällande var det ej 

tillräckligt för fällande dom. HD uttalade att ”det kan visserligen inte sägas vara ett 

orimligt antagande att händelseförloppet i avgörande delar utspelat sig så som flickorna 

gjort gällande i HD. Detta är dock självfallet inte tillräckligt för en fällande dom. Inte 

heller räcker det att flickornas berättelser må anses förtjäna tilltro framför männens. För 

att A eller L ska 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.” 

     I målet stod ord mot ord och den enda bevisningen som förelåg var parternas utsagor. 

Högsta domstolen anförde därmed att det inte är tillräckligt för fällande dom att 

målsägandens utsaga är mer trovärdig än den tilltalades utan det krav vad gäller 

bevisning som ställs är att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått 

den gärning som åklagaren påstår.
19

  

 

3.1 ”Bortom rimligt tvivel” 

 

Begreppet ”bortom rimligt tvivel” kommer från det engelska uttrycket ”established 

beyond reasonable doubt”.
20

 Gregow har i en artikel från Svensk juristtidning
21

 uttalat 

                                                           
19

 Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott, s. 63. 
20

 Lambertz, Kvalitetssäkring av bevisprövningen i brottmål, SvJT 2009 s. 2. 
21

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

barn, SvJT 1996 s. 509. 
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sig om begreppet som i brottmål innebär att åtalet är styrkt och den tilltalade ska dömas 

till ansvar för brott. Med formuleringen menas således att det ska vara så gott som helt 

uteslutet att gärningen inte gått till på det sätt som åklagaren påstått. Så som kravet är 

formulerat i praxis finns dock en lucka. Gregow tolkar det på följande sätt: ”Den 

reservation som ligger i det nämna uttrycket torde ha sin grund i att hur säkert belagt ett 

förhållande än framstår, det på grund av någon omständighet som inte rimligen kunnat 

tas i beräkning kan visa sig att det i själva verket förhöll sig på ett annat sätt. Detta kan 

inträffa t.ex. då bedömningen grundas på utsagor av vittnen eller målsägande och saken 

rör mänskliga relationer. Reservationen innebär ingalunda att en domstol är berättigad 

att ta en risk ifråga om bevisvärderingen, även om risktagningen inte är särskilt stor.”
22

     

     Även Lambertz har uttryckt en viss skepsis till begreppet: ”Vad är ett ’rimligt’ tvivel 

och hur högt ligger egentligen denna ’bevisribba’?” och ”räcker det att ett alternativt 

scenario är ’tänkbart’ och ’möjligt’, eller fordras det mer än så för att det ska finnas ett 

’rimligt’ tvivel?”
23

 Lambertz är också noga med att påpeka att bortom rimligt tvivel inte 

betyder bortom varje tvivel. För att lagen ska kunna utgöra ett skydd för individen krävs 

att det inte finns utrymme för att godtyckligt kunna avvika från den rättvisa 

rättsskipningen.
24

 

 

3.1.1 In dubio pro reo 

 

In dubio pro reo, som översätts med vid tvivel för den tilltalade eller hellre fria än fälla, 

innebär att i de fall det återstår någon form av tveksamhet gällande huruvida den 

tilltalade gjort sig skyldig till brott skall han eller hon frias. Principen bygger, enligt 

Ekelöf, på att felaktigt fällande domar inte accepteras i en rättsstat.
25

 Principen har 

fastlagts till skydd för den enskilde, samt dennes tilltro till det rättsliga systemet, och 

syftar till att visa att endast en liten risk för felaktiga domar accepteras.
26

 Principen in 

dubio pro reo är vedertagen inom den svenska straffrätten. Den utgår ifrån 

rättssystemets grundtanke om att det är bättre att flertalet skyldiga personer går fria än 

att en person blir oskyldigt dömd. En person får inte dömas utan att domstolen är säker 

på att personen ifråga begått gärningen på det sätt som åklagaren påstår. Problemet 

ligger dock i att ingen, inte ens domstolen med sin juridiska kompetens, med säkerhet 

kan veta hur något gått till. Det är omöjligt att uppnå 100 % säkerhet, men målet är att 

komma så nära som möjligt. Detta betyder enligt Diesen att ”beviskravet primärt gäller 

frågan: Hur stor risk för misstag är vi beredda att ta?”
27

  

     Beviskravet att det ska vara ställt bortom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig 

skyldig till brott enligt åklagarens gärningsbeskrivning hänger samman med principen 

in dubio pro reo. En konsekvens av detta torde bli att relativt många skyldiga personer 

går fria på grund av att åklagaren ej nått upp till beviskravet. Gregow anser ”att ett antal 
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 A.a., s. 510. 
23

 Lambertz, Kvalitetssäkring av bevisprövningen i brottmål, SvJT 2009 s. 2-3. 
24

 A.a., s. 3. 
25

 Ekelöf, Rättegång IV, s. 150. 
26

 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 76. 
27

 A.a., s. 75. 
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gärningsmän går fria är givetvis i och för sig en nackdel, men intresset av att den som är 

oskyldig inte fälls till ansvar är avsevärt större. Att oskyldiga döms för grova brott 

innebär, om det sker annat än rent undantagsvis, att rättsväsendet inte fungerar på ett 

godtagbart sätt.”
28

 

     Som Lambertz skriver i sin artikel från SvJT finns det ingen möjlighet att garantera 

materiellt riktiga domar. ”Osäkerheten om vad som faktiskt har hänt i ett brottmål där 

bedömningsunderlaget sår lite tvivel kommer alltid att finnas kvar. Bevisvärderingen 

kommer ofta att vara osäker. Detsamma gäller bedömningen av om den presenterade 

bevisningen är sådan att den når upp till kravet ”ställt bortom rimligt tvivel”.”
29

 

 

3.2 Bedömningen av rimligt tvivel  

  

Diesen anför även, i sin artikel ”Utom rimligt tvivel”, att då enskilda bevisfakta ska 

värderas i det enskilda fallet allting hänger på de erfarenhetssatser som domstolen 

tillämpar. Han fortsätter: ”Vad som är ’rimligt’ är fortfarande beroende av våra 

referensramar. Även en felaktig föreställning eller en fördom kan i sin epok framstå som 

rationell, om den är allmänt accepterad.”
30

 Jag är beredd att hålla med Diesen om att 

yttre faktorer kan påverka domstolen mer än vad som egentligen är accepterat och att 

begreppet rimligt är svårtolkat. Jag återkommer till den här problematiken längre ned. 

 

3.2.1 Förutfattade meningar 

 

Frågan huruvida beviskravet har uppnåtts under förhandlingen kan enligt Lambertz 

påverkas av domstolens personliga övertygelse. Oavsett om de förutfattade meningarna 

bygger på en åsikt att den tilltalade är skyldig eller oskyldig föreligger en brist i 

objektiviteten och därmed rättssäkerheten. Detta blir således problematiskt i de fall där 

”utom tvivel” ska avgöra utgången i målet. Domstolen kan ha blivit påverkade av 

alltifrån media till fördomar gentemot den tilltalade. Extra problematiskt kan det bli för 

nämndemännen som saknar juridisk skolning vad gäller bevisprövning, en synpunkt 

som är värd att nämnas men som inte vidare ska diskuteras i denna uppsats. Även en 

övertygelse om att den tilltalade inte gjort sig skyldig till det brott som åklagaren påstår 

leder enligt Lambertz i slutändan till problem gällande rättssäkerheten. Visserligen 

speglar det principen om att hellre fria än fälla då bedömningen står och väger, men det 

hindrar en effektiv lagföring av skyldiga personer. Om en övertygelse ska påverka 

domen bör den kunna motiveras utifrån omständigheter som är relevanta i målet.
31

 

Lambertz är av den åsikten att ”det finns domare som tolkar beviskravet ’skulden är 

ställd utom rimligt tvivel’ som ’för mig råder inget som helst tvivel om skulden’”.
32

 Jag 

återkommer till denna problematik gällande sexualbrott längre ner. 
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3.2.2 Problem med uppsåtsbedömning  

 

Diesen har anfört att det är hans uppfattning att kravet på att åtalet ska vara styrkt 

bortom rimligt tvivel inte är tillämpbart på alla sorters rekvisit. När det gäller brotten 

som kräver uppsåt, det vill säga när domstolen på något sätt måste bedöma vad som rört 

sig i huvudet på den tilltalade, uppstår enligt Diesen problem med att uppnå så pass hög 

kvalitet som beviskravet ställt bortom rimligt tvivel.
33

 

 

3.4 Delanalys 

 

Jag anser, liksom Lambertz, att begreppet ”utom rimligt tvivel” är relativt svårförklarat. 

Ordet rimligt innebär att det är upp till var och en att göra en bedömning av var gränsen 

går för att något ska vara rimligt då det omöjligen kan finnas någon tydlig gräns. När 

domstolen således ska avgöra huruvida åklagaren styrkt gärningen till den nivå att det är 

ställt bortom rimligt tvivel att den tilltalade begått den påstådda gärningen måste en 

ribba sättas. Precis som Diesen uttrycker det handlar det i det stora hela om hur stora 

misstag domstolen är beredda att göra. Ingen kommer någonsin under en rättegång få 

exakt klarhet i hur en händelse utspelat sig och få reda på sanningen till 100 % vilket 

gör att domstolen, vid bedömning av hur stort det rimliga tvivlet är, använder sig av 

erfarenhetssatser. Min personliga åsikt är också att rätten låter sina förutfattade 

meningar avgöra huruvida åklagaren har uppnått gränsen för att kunna utesluta rimliga 

tvivel. Jag anser att domstolen, vid ord mot ord-situationer, i större utsträckning borde ta 

hänsyn till att den tilltalade för resten av sitt liv kommer leva med sin dom. En person 

som oskyldigt döms till ansvar för brott kommer med största sannolikhet aldrig kunna 

leva ett normalt liv i jämförelse med om domen inte existerat. I mängder av situationer i 

dagens samhälle ställs krav på utdrag ur belastningsregister vilket kan förstöra 

möjligheter till exempelvis arbete för resten av livet. Dessutom är det inte svårt att tänka 

sig hur en person psykiskt skulle må av att bli oskyldigt anklagad och dömd för något 

denne inte gjort sig skyldig till, för att inte tala om hur en person som dömts för våldtäkt 

betraktas i samhällets ögon. Samhällets dömande skulle kunna vara det absolut värsta 

att leva med. Jag anser att utrymmet för att bedöma en gärning styrkt ”bortom rimligt 

tvivel” ska vara litet på grund av risken för att oskyldiga döms. Jag är medveten om att 

det är ofrånkomligt att domstolen tar en risk, det går trots allt inte att bli helt säker, men 

ribban måste vara satt så pass högt att risken i största möjliga mån minimeras. Vid 

osäkerhet ska den tilltalade frias i enlighet med principen in dubio pro reo.  

     Med beaktande av de grundläggande principer jag ovan anfört och som ligger till 

grund för den svenska brottmålsprocessen har jag svårt att ansluta mig till Diesens 

resonemang. Om vi i Sverige ska tillämpa principen om att hellre fria än fälla i de 

svårbedömda situationerna som domstolen alltför ofta hamnar i måste vi ha ett högt 

beviskrav. Självklart är jag enig med Diesen vad gäller svårigheten att veta hur en 
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misstänkt har tänkt och inte tänkt och därmed styrka dennes eventuella uppsåt, men det 

bör också tilläggas att i det fall en person döms för ett brott ska det vara så gott som  

100 % säkert att denne begått det brott som lagts honom till last. Problematiken med att 

kunna bedöma hur någon annan person tänkt skulle inte förenklas av att beviskravet 

sänktes, utan skulle enbart med stor sannolikhet leda till att fler oskyldiga personer fälls.  

 

4. Utvecklingen gällande våldtäktsmål efter 1980 års fall  

 

4.1 Lågt beviskrav tidigare 

 

Som Diesen skriver i sin artikel ”Utom rimligt tvivel” har det förekommit mycket kritik 

gentemot det sänkta beviskrav som tillämpats av domstolarna i sexualbrottsmål. 

Kritiken har riktats mot bevisvärderingen som kan leda till att tilltalade blir felaktigt 

dömda.
34

  

     Som ovan anförts stadgade Högsta domstolen redan i NJA 1980 s. 725 att det för 

fällande dom ej var tillräckligt att målsägandens utsaga var mer trovärdig än den 

tilltalades. Det skulle vara ställt bortom rimligt tvivel att den tilltalade begått en gärning 

i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning för att det skulle leda till att han eller hon 

ansågs vara skyldig till brott. Det innebar att det i princip ska vara helt uteslutet att 

gärningen gått till på något annat sätt än vad åklagaren anfört.  

 
4.1.1 HD inkonsekventa 

 

Redan åtta år efter att beviskravet ”ställt bortom rimligt tvivel” fastställts talade 

domstolen emot sig själv i mål NJA 1988 s 40. Det som tidigare uttalats, gällande att 

ingen får dömas enbart på grund av målsägandens trovärdiga utsaga, spolierades i och 

med det här fallet. I målet fanns ingen teknisk bevisning utan domstolen dömde N för 

våldtäkt mot bakgrund av målsägandens berättelse, trots att en utsagas trovärdighet ej 

ensam får ligga till grund för dom. 

     Målet rörde åtal mot N gällande bland annat våldtäkt gentemot A. Det påstådda 

övergreppet hade begåtts då A besökte en hälsoklubb som ägdes av N. N förnekade 

både att han masserat henne och att de haft samlag. Till N:s fördel anförde tingsrätten 

att platsen för övergreppet innebar en risk att A skulle skrika och att N därmed skulle 

kunna bli upptäckt om han förgripit sig på henne samt att det fall att ingen hört A ropa 

på hjälp antydde att den tilltalades utsaga var den som låg närmast sanningen. 

Tingsrätten friade således den tilltalade. 

     Hovrätten fann åtalet styrkt och dömde N för våldtäkt. I domskälen anfördes att A 

inte hade någon anledning att ljuga om vad som hänt. Domstolen ansåg även att 

målsägandens beteende efter händelsen styrkte hennes trovärdighet.  

     Högsta domstolen gjorde bedömningen att målsäganden lämnat en detaljrik utsaga 

som överensstämt i alla tre instanser samt att hon avgett rimliga förklaringar då hennes 
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uppgifter ifrågasatts i de förhör som gjorts med henne. Domstolen byggde således sitt 

domslut på att målsägandens utsaga ansågs trovärdig. N fälldes för våldtäkt. 

 

4.1.2 NJA 1991 s. 83 

 

I ett annat fall tre år senare anförde åklagaren i sin stämningsansökan att den tilltalade, 

R, under fyra års tid tilltvingat sig samlag av målsäganden H i deras gemensamma 

bostad. Övergreppen skedde enligt H oftast då R kom hem sent och var berusad. H 

låtsades då sova men R gjorde ändå närmanden samt tvingade henne trots att hon sa 

ifrån och spjärnade emot. H berättade att R vid något tillfälle la en kudde över hennes 

ansikte så hon ej kunde skrika och vid något annat tillfälle låst fast hennes armar med 

sin kropp så hon ej kunnat göra motstånd. Mer än så har hon ej kunnat beskriva 

händelserna.  

     Tingsrätten ansåg att H:s utsaga saknade detaljer och var osammanhängande. Hon 

har haft svårt att beskriva händelseförloppen och hon har ändrat uppgifterna under 

målets gång. Domstolen ansåg att det fanns ”punkter i hennes berättelse som ter sig 

svårförklarliga och som kan ge anledning betvivla att den riktigt återger vad som 

inträffat.” Samtidigt argumenterar domstolen senare i domskälen för att H ”berättat på 

ett påfallande trovärdigt och levande sätt”. Domstolen lade vikt vid att hon vid förhör 

gråtit samt att hon inte ansetts överdriva händelserna utan snarare tvärtom. Tingsrätten 

bedömde således H som trovärdig och ansåg att hennes utsaga ska väga tyngre än R:s 

vars berättelse kantas av frivilliga samtal. Han dömdes därmed för våldtäkt. 

     Hovrätten gjorde liksom tingsrätten bedömningen att H:s utsaga skulle anses 

trovärdig och hyste förståelse över hennes icke detaljrika berättelse. Även det faktum att 

R och H haft ett i övrigt fungerande sexliv samt fött en dotter under tiden för de 

påstådda övergreppen förklarades med att H trivdes med R de tillfällen han var nykter. 

Hovrätten gjorde, trots uttalande om att H:s utsaga är vag och saknar närmare 

redogörelser, den samlade bedömningen att hennes utsaga förtjänade tilltro framför R:s. 

Även i hovrätten dömdes således R för våldtäkt. 

     Högsta domstolen ansåg, till skillnad från underrätterna, att H lämnat en berättelse 

som var trovärdig, detaljerad och sammanhängande. Domstolen ansåg det styrkt att R 

vid minst fyra av tillfällena H redogjort för våldtagit henne och han dömdes därmed till 

ansvar för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § Brottsbalken (BrB).   

 

4.2 Tveksamhet ska fria 

 

4.2.1 NJA 1996 s. 176 

 

Målet behandlade en typisk ord mot ord-situation. Åtal väcktes mot F och S gällande 

våldtäkt respektive skyddande av brottsling. Målsäganden, E, följde efter en kväll på 

krogen med killarna, som hon var bekant med, hem till F:s lägenhet där hon utlovats te. 

Enligt målsägandens utsaga avvek dock S för att gå hem till sig och sova. E och F 

fortsatte hem till F där de började titta på porrfilm. Målsäganden hävdade härefter att F 
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hämtat en madrass, lagt denna bredvid soffan och dragit ner henne på den. Härefter ska 

F ha hållit fast henne då hon legat på rygg och slitit sönder hennes tröja. Hon stretade 

dock emot och pressade ihop benen så han lyckades inte. Han vände därför på henne så 

att hon hamnade på mage och höll fast hennes armar över huvudet med sin ena hand och 

höll för hennes mun med den andra. Med hjälp av sitt ben lyckades han därefter sära på 

hennes ben och trycka in sin penis i hennes slida. Målsäganden uppgav att det gjorde 

mycket ont, att hon haft smärtor i underlivet en hel vecka efter övergreppet och att hon 

under hela händelseförloppet försökt skrika och slita sig loss. F tittade efter en stund på 

sin armbandsklocka, slet upp henne från madrassen och slängde ut henne och hennes 

kläder från lägenheten. De tilltalade männen hade en annan, överensstämmande, version 

av hur situationen utspelade sig. De hade enligt deras utsaga alla tre sällskap hem till 

lägenheten där det var bestämt att E och S skulle ha samlag. F var medveten om detta 

och lånade därför ut sin lägenhet. De tittade alla tre på porrfilmen en stund tills E 

ifrågasatte när det skulle bli verkligt. F hämtade madrassen som lades på golvet bredvid 

soffan samt täcken och kuddar därtill. S hade även bett F om att få låna en kondom 

varför han hämtade en paket som sedan lades på soffbordet. Under tiden S och E hade 

samlag befann sig F i sovrummet. Vid undersökningen av täcket som använts återfanns 

spermafläckar men dess uppkomst gick inte att fastställa då det ej går att utläsa hur 

länge de funnits.  

     Tingsrätten ansåg att det således var tilltron i de olika utsagorna som skulle ligga till 

grund för bedömningen. Målsägandens berättelse ansågs vara detaljerad, 

sammanhängande och trovärdig medan männens utsagor ifrågasattes på grund av brist 

av detaljer gällande till exempel samlaget i jämförelse med rikedomen avseende, enligt 

domstolen, ”ovidkommande detaljer”. E:s berättelse lades därför till grund för fällande 

domar. F dömdes för våldtäkt och S för skyddande av brottsling då han angivit att det 

var han som haft samlag med E.  

     Hovrätten instämde med tingsrättens bedömning och ansåg att målsägandens utsaga 

gjorde det möjligt att döma männen för våldtäkt respektive skyddande av brottsling. 

Den tillförordnade hovrättsassessorn var dock av skiljaktig mening och anförde att det 

inte enbart genom utsagorna var ställt utom rimligt tvivel att männen gjort sig skyldiga 

till de brott som åklagaren lagt dem till last.  

     Högsta domstolen hänvisade till NJA 1980 s. 725 och kravet på att åtalet ska vara 

”ställt bortom rimligt tvivel”. Domstolen ansåg att målsägandens berättelse vann stöd i 

vittnesförhör gällande hennes reaktioner efter händelsen. Den stämde dock inte överens 

med de tekniska undersökningarna som gjorts, bland annat hittades spermafläckar som 

bestod av en blandning av S:s och E:s DNA. Högsta domstolen ansåg således inte att 

åklagaren fullgjort sin bevisbörda och uppnått beviskravet. De både männen friades 

därmed.  

 

4.2.2 Hovrätten över Skåne och Blekinge mål B 2871-05 

 

Målsäganden, som vid tidpunkten för åtalet bott i Sverige i sex år och i över tio år varit 

gift. När hon studerade svenska träffade hon den tilltalade, A, som hon inledde en 

sexuell relation med. Under cirka en veckas tid bodde hon i A:s lägenhet när han inte 
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var där och hennes make undrade då var hon tagit vägen. Målsäganden bestämde sig 

senare för att avsluta relationen med A och gå tillbaka till sin make. Hon upplevde då att 

A hotade henne och att han ville att hon skulle lämna sin man. Han följde med henne för 

att lämna in skilsmässoansökan och hon fick honom att tro att den gått igenom. Hon 

samtalade med skolans rektor om situationen, som rådde henne att polisanmäla A. Detta 

vågade hon dock inte då hon var rädd för vad hennes make skulle säga. Det dröjde 

därför en månad till innan hon berättade för sin make samt polisanmälde A. Sex dagar 

efter polisanmälan letade A upp henne i skolan och fick henne att följa med till ett kafé 

för att prata. På vägen till kaféet stoppade han dock en taxi och de hoppade båda in i 

den. När taxin stannade knuffade han in henne i hissen och vidare upp till hans lägenhet. 

Väl inne i lägenheten laddade han sin kamera med film och uppmanade målsäganden att 

klä av sig. När hon inte gjorde det tog han av hennes kläder. Han höll därefter en kniv 

mot hennes mage och tilltvingade sig ett fullbordat samlag. Han tog fotografier av 

henne både under samlaget och efter. Hon var efter händelsen livrädd för att någon i 

hennes familj skulle få syn på filmen då den skulle vanära dennes heder och skulle 

kunna leda till att hennes far eller bror dödade henne.  

I rättegången ställdes en fråga av försvararen som besvarades med att hennes situation 

skulle underlättas om hon blivit våldtagen än om det visar sig att hon haft frivilligt 

samlag. 

     Både tingsrätten och hovrätten ogillade åtalet med motiveringen att det inte fick 

anses ställt bortom rimligt tvivel att A gjort sig skyldig till de av åklagaren påstådda 

gärningarna. Ord stod mot ord och det rådde osäkerhet huruvida samlagen skett 

frivilligt. 

 

4.3 Lågt beviskrav enligt Diesen 

 

Kritiken som riktats mot att människor i vissa fall döms trots sin oskuld besvaras av 

Diesen på så sätt att det inte är beviskravet som har sänkts utan att ”man låter kravet 

uppfyllas med en bevisning, som inte kan anses ha tillräcklig styrka för att uppnå den 

givna normen, beviskravet”
35

. Han anser således inte att det är beviskravet som är satt 

fel utan att ”domstolarnas svårigheter återfinns i själva värderingen. Kritiken innebär att 

man inte accepterar de metoder eller de värderingar, som domstolarna grundar sin 

bedömning på”.
36

  

 

4.3.1 Svea hovrätt mål B 9658-05 

 

I tingsrätten hade målsäganden, E, anklagat de tilltalade, SA och ST, för att ha våldtagit 

henne, vilket de också fälldes för. Efter att domen föll ringde målsäganden till sin 

advokat som hänvisade henne till åklagaren. Hon sa då att hon ville ändra sin berättelse 

om vad som hänt. I hovrätten framkom att båda samlagen skett frivilligt, både den 

aktuella kvällen men även dagar innan. Som grund för sin ändring av utsagan framlades 
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att hon, på grund av sin systers närvaro, inte vågade erkänna att hon haft samlag med 

två män samma kväll.  

 

4.4 Delanalys  

 
Jag personligen hyser i mål B nr 2871-05 stark misstanke om att otroheten kan vara en 

påverkande faktor vad gäller polisanmälan. Som framgår i domskälen är det 

målsägandens egna uppgift att hennes situation skulle bli lättare om det kan fastställas 

att hon ej varit otrogen på frivillig väg, dvs. genom en fällande dom. Det är tydligt att 

målsäganden kommer från en skamkultur där släktens heder står på spel då hon är rädd 

för konsekvenserna ifall familjen får reda på att hon varit otrogen. Enligt min åsikt är 

detta ett talande exempel på när den tilltalades öde avgörs av helt andra orsaker än vad 

som är acceptabelt i det svenska rättssystemet. Ingen annan utöver parterna kommer 

någonsin få reda på huruvida samlaget under kvällen den aktuella kvällen var frivilligt 

eller av våldtäktskaraktär. En persons skuld i en eventuell brottslig gärning ska avgöras 

med den tilltalade i fokus och får enligt min mening inte vara avgörande av något annat. 

Målsäganden sa i princip rakt ut att hon ville se en fällande dom för sin egen skull, men 

ett rättssystem som grundar sina domar på vad som är bäst för målsäganden strider mot 

grundprinciperna i det svenska rättssamhället. 

     Utifrån de ovan refererade rättsfallen är det befogat att fundera på huruvida 

domstolarna lever upp till vad praxis i form av NJA 1980 s. 725 uttalat, det vill säga att 

för fällande dom krävs att åtalet är styrkt bortom rimligt tvivel. I det första fallet, där 

gärningen sades ha utspelat sig på en hälsoklubb, stod ord mot ord men tingsrätten valde 

att fria då de ej ansåg beviskravet uppfyllt. Hovrätten och HD avvek från den 

bedömningen och ansåg istället att målsägandens utsaga var tillräckligt trovärdig för att 

kunna läggas till grund för domen. I nästa fall, där H anklagade R för att ha våldtagit 

henne flertaliga gånger i hemmet, bedömdes hennes utsaga av både tingsrätten och 

hovrätten som osammanhängande, vag och icke detaljrik. I hovrätten ifrågasattes även 

att målsäganden och den tilltalade haft ett fungerande samliv samt även fött ett barn 

under tiden för de påstådda övergreppen. Alla tre instanserna valde dock att tro på 

målsäganden och fällde den tilltalade. Jag anser att domstolarna inte levde upp till vad 

praxis stadgat utan att de istället dömde de tilltalade alldeles för enkelt. Här skulle jag 

vilja återkoppla till vad Diesen uttalade ovan, det vill säga att det kanske egentligen inte 

är beviskravet som är satt för lågt utan istället att domstolen låter det uppfyllas för 

enkelt. I dessa två fall är det enligt min åsikt obegripligt att det enbart är målsägandens 

utsaga som läggs till grund för dom då det faktiskt rör sig om ord mot ord- situationer.  

     I fallet från 1996 ändrade HD underinstansernas domar och uttalade att 

målsägandens trovärdighet inte var tillräckligt för fällande dom då detta inte 

överensstämde med praxis. I åtalet mot A gjorde både tingsrätten och hovrätten 

bedömningen att bevisningen inte nådde upp till beviskravet och att han därmed skulle 

frias. I dessa domar har rätten tagit fasta på vad som uttalats om beviskrav och hänvisar 

till att målsägandens utsaga inte är tillräcklig. I det sista fallet gjorde domstolen dock ett 

misstag enligt min mening. Målsäganden hävdar att hon blivit våldtagen, den tilltalade 
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att de haft frivilligt samlag. Tingsrätten valde att tro på målsäganden men när hon sedan 

ändrade sin berättelse friades han i hovrätten. Här kan man således fundera på huruvida 

beviskravet är satt för lågt när domstolen enbart går på målsägandens utsaga eller om 

den, som Diesen antyder, låter beviskravet uppnås för lätt. När jag läser en sådan dom 

kan jag inte undgå att tänka att den tilltalades chans att frias verkligen är avhängig 

målsägandens minne och trovärdhet. 

 

5. 2009-fallen – höjt beviskrav 

 
Det skulle gå ändå fram till 2009 innan Högsta domstolen återigen satte ner foten för att 

belysa vilket beviskrav som ska gälla vid sexualbrott. De fastställde i och med två nya 

rättsfall att det inte är tillräckligt för fällande dom att målsäganden är mer trovärdig i sin 

utsaga än den tilltalade. Dessa blev viktiga prejudikat vad gäller beviskravet i 

våldtäktsmål trots att HD egentligen inte uttalar något nytt utan upprepar vad som sagts 

tidigare i sexualbrottsmål. Mellan raderna kan domarna tolkas på så sätt att 

bedömningen ska göras med mindre fokus på utsagorna och mer på bevis.
37

 

 

5.1 NJA 2009 s. 447 I 

 

I det första fallet uppgav målsäganden A att hon blivit tvingad till samlag av YA. YA 

uppgavs ha knuffat in A på toaletten och låst dörren, varefter han hållit för hennes mun 

och hållit en kniv mot hennes hals. Han hade därefter tvingat henne att ta av sig 

kläderna och utföra oralsex på honom. YA uppgavs även två gånger ha fört in sin penis 

i A:s slida samt försökt ha analsex med henne. YA uppgav att samlaget var frivilligt och 

att det var anledningen till att A följt med honom till lägenheten. När polisen kom till 

platsen återfanns en kniv på bordet bredvid sängen men på denna återfanns inga DNA-

spår från varken målsäganden eller den tilltalade. 

     Tingsrätten gjorde bedömningen att målsägandens uppgifter var tillförlitliga och 

därmed utesluter möjligheten att den tilltalades utsaga skulle vara sann. Målsägandens 

uppgifter lades således till grund för domen och YA dömdes för våldtäkt. 

     Hovrätten gjorde ingen annorlunda bedömning utan fastställde tingsrättens domslut. 

Högsta domstolen upprepade vad som redan uttalats i NJA 1980 s. 725, det vill säga att 

för en fällande dom i brottmål krävs att det är ställt bortom rimligt tvivel att gärningen 

gått till i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning. Detta ska enligt domstolen 

självfallet gälla även sexualmål och åtalet är således inte styrkt enbart genom att 

målsägandens utsaga är mer trovärdig än den tilltalades i en ord mot ord-situation.  

Domstolen bedömer i det här fallet målsäganden som tillförlitlig men anser att 

uppgifterna innebär vissa tveksamheter. Det påstådda knivhotet ifrågasattes då den 

tekniska undersökningen ej kunnat visa DNA-spår från varken målsägande eller tilltalad 

vilket medförde att domstolen kände sig osäkra på vad som faktiskt hänt i lägenheten. 
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Åtalet ansågs därmed inte styrkt då det inte var ställt bortom rimligt tvivel att YA gjort 

sig skyldig till det brott som lagts honom till last. 

 

5.2 NJA 2009 s. 447 II 

 

I det här målet hade målsäganden M.K varit hemma hos K.S och samlag hade 

genomförts. M.K. uppgav att K.S puttat ner henne i sängen och med sin kroppstyngd 

tryckt ner henne. Samlaget påstods ha pågått i tjugo minuter och de var både ense om att 

kondom användes. Utsagorna gick dock isär då K.S anförde att samlaget var på bådas 

initiativ och att han inte tvingat M.K till något.  

     Tingsrätten uppgav i domskälen att det inte fanns någon anledning att ifrågasätta 

tillförlitligheten av varken M.K:s eller K.S:s berättelse men ansåg trots detta att det 

avgörande för bedömningen i ansvarsdelen var vilken grad av tilltro målsägandens 

utsaga kunde tillmätas. Domstolen anförde att utsagans detaljrikedom, målsägandens 

trovärdighet samt det faktum att hon vidhållit sina uppgifter i alla förhör gör att hennes 

utsaga hade försteg framför K.S:s utsaga och således kunde läggas till grund för en 

fällande våldtäktsdom. 

     Inte heller i detta mål fann hovrätten att skäl förelåg för ny bedömning. De fastställde 

således tingsrättens dom. 

     Högsta domstolen hänvisade till diskussionen angående att åtalet måste vara styrkt, 

dvs ställt bortom rimligt tvivel, som gjorts i (nr I). Domstolen ansåg att även om 

målsägandens utsaga fick anses trovärdig var det inte ställt utom rimligt tvivel att K.S 

tvingat M.K att ha samlag med honom. Högsta Domstolen friade därmed M.K. 

 

5.3 Alternativa hypoteser 

 

Efter NJA 1980 s. 725 prövar alltså domstolarna bevisningen i förhållande till ett 

beviskrav uttryckt som ”ställt bortom rimligt tvivel”, vilket sedan förstärktes ytterligare 

gällande sexualbrott genom 2009-fallen. Detta tillvägagångssätt innebär att domstolen 

uppställer alternativa hypoteser. Domstolen använder sig av alla omständigheter i målet 

för att föreställa sig andra möjliga scenarion än det som åklagaren uppställt i sin 

gärningsbeskrivning. Om domstolen anser att den alternativa hypotesen är rimlig och 

inte kan uteslutas ska den tilltalade inte dömas då den påstådda gärningen inte är styrkt 

”bortom rimligt tvivel”. En förutsättning för att domstolen ska kunna använda sig av 

metoden med alternativa hypoteser är dock att utredningsbördan är uppfylld från 

åklagarens sida, det vill säga att denne under huvudförhandlingen för varje tillämpligt 

rekvisit framlagt relevant bevisning.
38

 

     Lambertz skriver i sin artikel från 2009 att domstolen i samtliga fall, där den 

tilltalades utsaga redogör för ett alternativt händelseförlopp gentemot åklagarens, måste 

bedöma vilka möjligheter som finns att det har gått till på ett annat sätt än enligt 

gärningsbeskrivningen. Lambertz ställer sig skeptisk till huruvida den här sortens 

prövning sker i den mån det borde. Han ifrågasätter om det inte kan vara så att 
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domstolarna gör det lätt för sig genom att enbart pröva det händelseförlopp som 

åklagaren lägger fram i rättegången, istället för att även bedöma huruvida det är ställt 

bortom rimligt tvivel att händelseförloppet såg ut så som den tilltalade beskriver.
39

 

     I de fall då den tilltalade väljer att tiga ställs sedan domstolens uttalande i NJA 2005 

s. 712 krav på att domstolen använder sig av alternativa hypoteser. Domstolen ska 

således bedöma huruvida det kan ha gått till på ett annat sätt än vad åklagaren 

framlägger. Domstolen torde, enligt Lambertz, vara skyldiga att pröva alla de alternativa 

händelseförlopp som kan anses rimliga. Detta kommer av att den tilltalade inte har 

någon som helst skyldighet att bevisa sin oskuld och därav kan inget ansvar läggas på 

dennes försvarare.
40

 I dessa fall kan således vittnen underlätta domstolens bedömning. 

Om det finns personer som har sett vad som hänt behövs i praktiken antagligen inget 

uppställande av alternativa hypoteser. Hypoteserna aktualiseras dock i de våldtäktsbrott 

som sker bakom stängda dörrar, där ingen har iakttagit vad som hänt. Mot bakgrund av 

vad jag ovan nämnt angående åklagarens objektivitetsplikt ställs det även krav från 

dennes sida att han eller hon uppställer alternativa hypoteser. Åklagaren har, som nämnt 

ovan, enligt 23 kap. 4 § RB en skyldighet att även lägga fram omständigheter som är till 

den tilltalades fördel. Detta innebär således i praktiken att han eller hon överväger 

alternativa händelseförlopp och sedan försöker utesluta dem för att uppnå beviskravet.
41

 

 

5.4 Hovrätten för nedre Norrland mål B 679-11 

 

Målsäganden A-C och den tilltalade A hade den aktuella kvällen varit ute på krogen 

tillsammans med kompisar. Under kvällen hade de skojat, ”fjantat sig” och pussats men 

det var enligt A-C klart att inget skulle hända mellan dem. När de kom tillbaka till den 

bostad där de allihop bodde gick målsäganden och la sig i sin säng men var väl 

medveten om att den A befann sig i sängen. A-C hävdade att hon sedan vaknade av att 

det gjorde ont ”därbak” såväl som i slidan och att hon då gick på toaletten och sedan 

gick in till en av kompisarna för att berätta att A haft sex med henne medan hon sov. 

A:s utsaga skiljde sig från målsägandens, då det enligt honom rörde sig om ett frivilligt 

samlag där han först frågat A-C om han skulle stanna i hennes rum och därefter lagt sig 

i sängen. De försökte därefter ha samlag, först framifrån och sedan bakifrån, men detta 

misslyckades då han på grund av berusning hade svårt att få stånd. A-C hade varit 

förstående och han somnade därefter.  

     I tingsrätten gjordes bedömningen att A:s utsaga var mer trovärdig än målsägandens 

och han friades därmed. I hovrätten gjordes en annan bedömning och domstolen ansåg 

där att A-C:s utsaga förtjänade mest tilltro och den tilltalade fälldes till ansvar för 

våldtäkt. Den underläkare som på sjukhuset utförde undersökningen på A-C redogjorde 

visserligen för att de skador som antecknades stämde väl överens med målsägandens 

berättelse om händelseförloppet, men utöver detta fanns ingen direkt bevisning utöver 

kompisarnas iakttagelser av parternas reaktioner. 
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5.5 Delanalys  

  

Som jag redogjort för så uttalade HD redan 1980 att ett åtal måste vara ställt bortom 

rimligt tvivel innan domstolen kan fälla en person för brott, men som även framgick av 

de refererade rättsfallen under föregående kapitel har detta krav inte riktigt efterlevts i 

domstolarna. 2009 ansåg därför HD att det återigen var dags att sätta ner foten och säga 

att risken för felaktiga domar måste minimeras genom krav på bättre bevisning. I båda 

fallen från 2009 gjorde således HD bedömningen att målsägandens utsaga inte ensam 

fick ligga till grund för fällande dom. Som jag ser det begick därmed hovrätten ett 

misstag i rättsfallet från 2011 där den tilltalade, enligt min mening, hade en rimlig 

förklaring till skadorna som målsäganden hade vid undersökningen. Den tilltalade hade 

sin version, vilket också ledde till en friande dom i tingsrätten, men hovrätten vände på 

argumentationen och ansåg att målsäganden var trovärdig och beviskravet således 

uppfyllt. Här gick domstolen alltså emot vad HD bara två år tidigare uttalat genom två 

domar. Prejudikatet från 1980 gällde brottmål i allmänhet medan de relativt nya 

domarna från 2009 båda gällde sexualbrott i form av våldtäkt. Frågan jag ställer mig är 

varför det på nytt behövde påpekas att människor inte får dömas enbart på grund av 

målsägandens utsaga? Varför blev det överhuvudtaget nödvändigt för HD att poängtera 

att detta gäller även sexualbrott? Om det svenska rättssystemet bygger på principerna 

om att domstolarna hellre ska fria än fälla och att de vid tvivel ska fria den tilltalade ska 

det inte behövas. När jag läser rättsfall som dessa får jag känslan av att domstolen till 

alla pris vill straffa påstådda förövare, istället för att först och främst försäkra sig om att 

de gjort sig skyldiga till åklagarens anklagelser. Som jag nämnde inledningsvis, 

grundtanken i de flesta samhällen är ju trots allt att varje person ska straffas för vad 

denne gjort och inte för vad han eller hon inte gjort. 

 

6. Domstolens förutfattade meningar i våldtäktsmål 
 

Som konstaterats ovan menar Lambertz att vissa domare tolkar det faktum att den 

tilltalades skuld ska vara ställt bortom rimligt tvivel som att det inte råder några tvivel 

om skulden.
42

 Det är lätt att måla upp en bild av en kvinna, vilket oftast är fallet i 

våldtäktsmål, som inför rätten detaljerat och känslosamt berättar en historia vad hon har 

varit med om och efter det är utgången redan klar. Domstolen har omedvetet tagit 

ställning. När det gäller framförallt sexualbrott är det inte heller svårt att föreställa sig 

att det finns många känslor med i bilden, och då inte bara från parternas sida. Som går 

att utläsa av rättsfallen ovan verkar det lite för lätt för domstolen att få bevisningen att 

nå upp till beviskravet, även om praxis uttalat att så inte får vara fallet. Det kan dock 

finnas andra sätt att se på saken än att den historia som målsäganden berättar måste vara 

den som beskriver hur det faktiskt gick till. Det finns en hel del andra aspekter gällande 

just våldtäktsmål och jag kommer bara kortfattat ta upp ett par av dessa.  
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6.1 Målsäganden hörs ej under straffansvar 

 

I sammanhanget ska poängteras att målsäganden inte hörs under ed och därmed inte 

heller under straffansvar. Som målsägande är det lätt att måla upp en bild av hur hon 

uppger att saker och ting gått till, en bild som sedan kan läggas till grund för en annan 

persons öde. Detta är en av orsakerna till att målsägandens utsaga inte ensam ska läggas 

till grund för en fällande dom. Som ovan anförts är det inte heller orimligt att föreställa 

sig att utsagan redan från första stund är påhittad och att målsäganden sedan håller sig 

fast vid den. Enbart det faktum att han eller hon står fast vid sin historia under både 

förundersökning och rättegång innebär inte att den är sann.  

 

6.2 Skadeståndsaspekten 

 

Ett annat sätt att se på ett våldtäktsmål är att utgå från skadeståndet. Vid ett tillfälle för 

något år sedan läste jag en notis i lokaltidningen i den by där jag är uppvuxen där någon 

ifrågasatte huruvida det kunde tänkas att kvinnor anmäler män för sexuella övergrepp på 

grund av det eventuella skadeståndet. Detta har jag sedan dess tänkt på då och då och 

det gör mig skrämd. Finns det kvinnor i Sverige som skulle kunna utmana någon annan 

persons öde genom att anmäla en våldtäkt trots avsaknad av grunder, enbart av den 

anledningen att hon är ute efter pengar? Jag lugnar mig dock med att så gott som alla 

dessa falska anmälningar med största sannolikhet genomskådas innan ett eventuellt åtal 

väcks men vad händer med den målsägande som verkligen har en dramatisk ådra, som i 

sin berättelse kan vara både trovärdig och detaljrik? En kille som efter en kväll på 

krogen följer med en tjej hem och har samlag, där det från båda sidor varit 

hundraprocentigt frivilligt, skulle kunna ådra sig en våldtäktsanmälan. När det finns 

ekonomiska aspekter med i bilden är det inte svårt att tänka sig personer som går för 

långt, i det här fallet anmäler en våldtäkt på falska grunder. 

 

6.3 Delanalys 

 

De situationerna jag precis nämnde är självklart extremfall och jag hoppas att det, om 

det faktiskt händer, är ovanligt. Både det fall att målsäganden rakt igenom processen 

ljuger om vad som hänt, i ett försök att få någon dömd, och att skadestånd lockar så pass 

mycket att en tjej anmäler en påhittad våldtäkt, säger emot alla de principer vi har i vårt 

rättssystem. Tanken är att ingen person ska dömas på oriktiga grunder. Det som väcker 

mina tankar är dock hur det skulle kunna sluta om domstolen fortsätter att lägga så 

mycket vikt vid målsägandens utsaga som den gör idag. En väldetaljerad och 

sammanhängande historia från en kvinna som antingen tagit med sig en kille hem från 

krogen, återförenas med en kille hon haft en relation med och exempelvis har ett visst 

hämndbegär eller bara är ute efter pengar i form av skadestånd kan avgöra en killes liv 

då det inför domstolen kommer bli en ord mot ord-situation. Jag tror personligen att 

prejudikaten från HD inte enbart ska tolkas som att domstolen inte får döma någon i ett 

fall där inte beviskravet är uppnått utan även ger ett visst intryck av att det blir alltför 
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lätt för kvinnor att ”sätta dit” män av olika anledningar. Enligt min personliga åsikt är 

jag oerhört glad över att vi i Sverige tar brott mot kvinnor, och kanske framförallt 

våldtäktsbrott, på fullaste allvar men samtidigt får det inte väga över åt andra hållet. Det 

får inte bli möjligt för kvinnor att få män som är oskyldiga fällda för brott. När det 

gäller våldtäktsmål anser jag att den tilltalade till viss del är ställd utanför lagen. 

  

7. Rättssäkerhet 
 

7.1 Likhet inför lagen 

 

På Sveriges Domstolars hemsida formuleras deras uppgift på följande sätt: ”Med 

respekt för varje individ och genom ett objektivt och opartiskt synsätt strävar 

domstolarna efter att uppnå målet för det svenska rättsväsendet – den enskildes 

rättstrygghet och rättssäkerhet.”
43

 En del av rättsäkerheten är att varje person ska erhålla 

ett skydd för angrepp från samhällets sida samt vetskapen att rättsreglerna tolkas och 

tillämpas på ett tillfredsställande sätt. Alla individer ska inför rätten behandlas lika i 

enlighet med artikel 7 i FN:s rättighetsstadga. Jag har ovan refererat till 

oskuldsprincipen vilken hänger samman med principen om allas likhet inför lagen. Alla 

människor har rätt till en rättegång där han eller hon betraktas som oskyldig fram tills en 

eventuellt fällande dom och det ska inte spela någon som helst roll vilket brott denne är 

misstänkt för att ha begått. Att det rör sig om ett åtal gällande våldtäkt ska inte innebära 

att den tilltalade döms på förhand. Då har den enskildes rättstrygghet rubbats och det är 

adekvat att ifrågasätta rättsäkerheten med systemet. 

 

7.2 Domstolar bedömer olika  

 

Enligt Sutorius råder det inga tvivel om att domstolarna kan komma fram till olika 

resultat i sina bedömningar, trots att de utgår från samma material. Hon skriver att 

”bakomliggande värderingar kring kön och sexualitet synes få betydelse för 

bedömningen av föreliggande bevis, liksom för frågan om rekvisitets uppfyllande och 

vad som faktiskt förevarit”.
44

 Om det i realiteten faktiskt finns en så pass stor osäkerhet 

i domstolarna gällande beviskravet i våldtäktsmål att bedömningarna blir inkonsekventa 

innebär det en stor brist i rättssäkerheten. Som jag nämnt innan finns det tecken på att 

den tilltalades öde ligger i målsägandens händer i form av minne och trovärdigheten i 

utsagan. Så som Sutorius uttrycker det skulle utgången i målet även vara avhängigt 

domstolens tolkning av beviskravet. Att det är svårt för domstolen att tolka rådande 

praxis och att inte alla situationer är självklara vad gäller utgången är inte svårt att 

förstå, men om osäkerheten leder till vitt skilda domar kan det tänkas att bedömningarna 

behöver ses över ytterligare. 
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7.3 Delanalys 

 

Rättssäkerheten och tryggheten som följer därmed är grunden i det slags rättssystem 

som vi har i Sverige. Alla individer ska vara skyddade mot partiska och orättvisa 

rättegångar men även rädslan över att bli oskyldigt dömd. Ett fungerande system 

innebär, enligt min åsikt, att varje enskild person ska kunna lita på att det som sker i 

förhandlingssalen under rättegången speglar de rättigheter som var och en har. 

Förhandlingen ska också i största möjliga mån leda till en rättvis utgång. Jag ställer mig 

dock tveksam till att alla skulle skriva under på att principen om allas likhet inför lagen 

speglar det som sker innanför rättssalens fyra väggar.  
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8. Slutsatser och egna synpunkter 
 

När jag bestämde mig för ämnet till uppsatsen var jag nyfiken på huruvida 

våldtäktsmålen skiljer sig från andra brottmål när det kommer till nivån som 

bevisningen måste nå upp till för fällande dom. Om gemene man skulle tillfrågas är det 

min åsikt att denne skulle svara att domstolarna ska vara konsekventa för att det ska 

vara möjligt att lita på rättssystemet. Efter att ha skrivit färdigt är jag istället förvånad 

över hur en process där en person är åtalad för våldtäkt kan ta formen av ett lotteri. Utan 

närmare kunskap på området var det självklart att en situation där ord står mot ord och 

det saknas bevisning skulle utfalla till den tilltalades fördel, alltså en friande dom. I 

efterhand har jag insett att parternas jämställdhet och oskuldspresumtionen lätt blir 

sekundär när en person lämnar in en polisanmälan om våldtäkt. Åklagaren har, precis 

som i alla andra mål, en objektivitetsplikt och det är förbjudet för domstolen att ha en 

förutfattad mening om utgången i målet. Som nämnts inledningsvis bygger den svenska 

brottmålsprocessen på principerna om muntlighet, omedelbarhet och 

bevisomedelbarhet, d.v.s. domen ska grundas på enbart vad som förekommit under 

förhandlingen. När parterna kliver in i rättssalen ska de betraktas som två jämställda 

parter. Efter att utsagor och eventuell övrig bevisning lagts fram ska domstolen avgöra 

huruvida åtalet är ställt bortom rimligt tvivel. Som jag nämnt ovan har Lambertz 

poängterat att det inte innebär bortom varje tvivel. Att finna sanningen är omöjligt. Jag 

har därför ifrågasatt hur stort utrymmet för tvivel får vara. I enlighet med Diesens 

uttalande om att domstolen värderar beviskravet olika och att de dessutom påverkas av 

yttre faktorer vid bedömningen ställer jag mig skeptisk till den risk som tas när domen 

blir fällande trots ord mot ord från parternas sida. Diesen har även sagt att domstolen 

låter beviskravet uppfyllas för lätt och det är precis det som jag anser är problemet. Den 

tilltalades öde blir helt och hållet beroende av vad målsäganden åstadkommer i 

rättssalen. Som HD uttalat ska det inte vara tillräckligt att målsäganden är mer trovärdig 

än den tilltalade utan domstolen ska pröva alternativa hypoteser när ord står mot ord. 

Om detta sker i tillräcklig grad ställer jag mig frågande till. Det ligger både på 

åklagarens axlar, genom objektivitetsplikten, och domstolen att pröva om det kan ha 

gått till på annat sätt än vad gärningsbeskrivningen säger. Detta ska prövas oavsett om 

den tilltalade tiger eller ljuger då denne inte har någon bevisbörda. Efter uppställning av 

alternativa hypoteser ska domstolen i princip kunna utesluta att det gått till på något 

annat sätt än vad gärningsbeskrivningen säger. 

     Efter att ha gått igenom de rättsfall jag refererat till är det min åsikt att domstolen i 

alldeles för hög grad dömer utifrån målsägandens berättelse och beteende och det kan 

grunda sig i samhällets syn på brottets grovhet. Enbart det faktum att våldtäkt är ett brott 

som ska förebyggas och även bestraffas tillåter dock inte att utrymmet för 

felbedömningar ökar. Risken finns att vad som bedöms som rimligt tvivel ökar för varje 

gång som domstolen fäller den tilltalade i en ord mot ord-situation. Med principen in 

dubio pro reo i ryggen är det för mig självklart att åtalet ska ogillas.  

     Jag skrev inledningsvis att grundstenen i brottmålsprocessen är att ingen ska dömas 

oskyldig utan att det är att föredra att skyldiga går fria vid oklara situationer. Samhällets 
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syn på våldtäkter är därför ingenting som får läggas till grund för dom då beviskravet 

ska vara samma oavsett typ av brottmål. I det fall åtalet inte är styrkt bortom rimligt 

tvivel ska den tilltalade frias. Rättssystemet skulle hamna i ett väldigt konstigt läge om 

det gav möjlighet för personer att på grund av exempelvis hämndbegär anmäla någon 

annan i syfte att få denne fälld. Oavsett om parterna träffats på krogen, haft en relation 

tidigare eller är gifta sedan flera år tillbaka ska det inte spela någon roll i förhandlingen. 

Där är det åklagarens gärningsbeskrivning som ska prövas och bevisas för att kunna 

läggas till grund för dom. Det är i det läget som jag ifrågasätter huruvida domstolen 

lever upp till vad som förväntas av den. Fördomar, erfarenhet och samhällets syn på 

brottet i sig påverkar med största sannolikhet rätten och gör att den inte längre är 

opartisk. Detta påverkar i sin tur den tilltalades rätt till en rättvis rättegång där han eller 

hon ska betraktas som oskyldig.  

     I denna uppsats har jag enbart fokuserat på våldtäktsmisstänkta men tyvärr anser jag 

att det finns tecken på att vissa av de tilltalade inte upplever en rättegång som gemene 

man skulle vilja kalla för rättvis. I många av fallen är det värt att ifrågasätta huruvida 

domstolen bestämt sig på förhand och sedan använder bevisen för att på ett sätt eller 

annat hitta stöd för den önskade utgången. Som jag också nämnt är det inte svårt att 

fråga sig huruvida rättsäkerheten får ta ett steg tillbaka då domstolarnas bedömningar 

skiljer sig åt avsevärt. Tanken med det svenska rättssystemet och de rättsregler vi byggt 

detta på är att det ska finnas en stark förutsebarhet. Lagrummen ska vara lättolkade och 

preciserade för att var och en i samhället ska kunna veta vilka regler som gäller. Denna 

grundtanke hamnar lite i skymundan när en person som, efter exempelvis en krogkväll, 

följer med en för denne främmande person hem för att ha samlag, hamnar inför en 

domstol åtalad för våldtäkt. När denna persons öde till största del avgörs av rättens 

förutfattade meningar samt målsägandens förmåga att berätta en detaljerad och 

trovärdig historia har rättssäkerheten blivit sekundär i samhället. 

     Oavsett hur många misstag som begås där oskyldiga döms är det av största vikt att 

domstolarna gör vad de kan för att försäkra sig om att de kommer så nära sanningen 

som möjligt i sina bedömningar. Som jag nämnt ovan kommer ingen mer än parterna 

själva någonsin få reda på hur händelsen utspelade sig i realiteten, men det som står 

klart är att det inte är tillräckligt med ett beviskrav i form av ställt utom rimligt tvivel 

för att domstolarna ska kunna göra en rättvis bedömning av åtalet. Här tror jag att större 

fokus på alternativa hypoteser kan göra en enorm skillnad. Det kommer fortfarande 

finnas ord mot ord-situationer där bevis saknas men om domstolen skulle lägga mer 

energi på att tänka sig ett annat scenario än det åklagaren målar upp skulle det kunna 

minska utrymmet för rimliga tvivel. Rätten blir då mer öppen för andra tänkbara 

händelseförlopp och låter förhoppningsvis inte beviskravet uppfyllas så lätt.  

     Rättssäkerheten är trots allt grundbulten i vårt rättssystem, både för den enskilde och 

rättsväsendet, och domar får av den anledningen inte vara ett lotteri. De ska bygga på 

vad som kan anses vara så nära sanningen som möjligt, dvs. beviskravet får inte 

inskränkas. En person ska straffas för vad han eller hon gjort, inte vad denne inte gjort.   
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