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 Sammanfattning 
 

Ett uppmärksammat mord i stadsdelen Skönsberg i norra Sundsvall på alla 

hjärtans dag 2004 blir föremål för en omfattande polisutredning. 

Förundersökningen är en diger lunta som ligger till grund för det åtal som 

åklagaren väcker mot den tilltalade. Tingsrätten och hovrätten fastställer olika 

domar. Tingsrätten anser det ställt utom all rimlig tvivel att den tilltalade är 

skyldig. Hovrätten friar personen från ansvar med motiveringen att utredningen 

inte är tillräcklig för att klargöra de väsentliga delarna av händelseförloppet och 

positivt knyta den tilltalade till gärningen. 

 

Syftet med denna rapport är att belysa den problematik som det innebär när man i 

rätten har möjlighet till ett godtyckligt val att värdera bevisningen, som i 

förlängningen kan innebära olika utfall i domen. 

 

Utgångspunkten i rapporten är ett rättsfall som vi kallar för "Skönsbergsmordet", 

vilket vi även jämfört med andra rättsfall där domskälen har relevans i saken. Vi 

har valt ett rättsfall som vi kallar "Malinmordet", som ägde rum i Husum 1997 

och även ett fall från Uppsala som vi kallar "Ultunamordet" från 2003.  

 

Bevisvärdering är omgärdad av en komplexitet som kan göra den svår att förstå. 

Man talar om olika beprövade och fastställda metoder, såväl som 

sannolikhetsbedömningar och sunt förnuft. De vanligaste metoderna är 

värdemetoden, temametoden och hypotesmetoden. En teoridel finns med för att på 

ett enkelt sätt förklara vilka regler som finns för bevisvärdering. En kort historik 

följs upp med en presentation av dessa metoder, som är de som är vedertagna 

inom svenskt rättsväsende. 
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I resultatdelen presenterar vi de intressanta observationer som gjorts i samband 

med vår granskning av de olika fallen och domskälen som motiverar domarna i 

dessa. Med dessa visar vi att problematiken inom området är tydlig och även om 

det inte kan sägas att det finns något som är rätt respektive fel, finns ett stort 

utrymme för tolkningar. Den metod som rätten väljer att använda sig av när man 

värderar den bevisning som finns i dessa stora och omfattande polisutredningar 

visar sig ha en direkt påverkan på utfallet av domen. 

 

Avslutningsvis diskuteras det vilken betydelse den fria bevisvärderingen har för 

vårat rättväsende. Ett rättsväsende där polis, åklagare och företrädare för domstol 

är centrala aktörer. Hos dessa olika aktörer verkar synen på hur bevisningen skall 

värderas vara olika. En fördel med den fria bevisvärderingen är att man ger rätten 

ett stort utrymme när det gäller att tolka och värdera den bevisning som läggs 

fram av parterna. Detta är ett måste i dagens omfattande och komplexa 

utredningar. Utrymmet för tolkning väcker dock ett frågetecken för 

rättssäkerheten med avseende på de skillnader i bedömning som vårat arbete visar 

på.  

 

Att skapa en s.k. universell metod för att värdera bevisning skulle självklart 

underlätta på ett sådant sätt att det inte ges utrymme för ett godtyckligt val av hur 

rätten ska välja att värdera bevisning. Men att skapa en metod som ska kunna 

fungera på samtliga brottmål torde vara en omöjlig uppgift. Resultatet blir istället 

att man låser upp rätten i sin bedömning till att använda sig av en metod som inte 

är tillämplig i varje enskilt fall. Då väcks åter frågetecknet för den rättssäkerhet 

som vi i Sverige säger oss ha. 
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1  Inledning 

På alla hjärtans dag år 2004 så blev David Kiswani brutalt bragd om livet i sin 

lägenhet på Gillebergsgatan 6 i Sundsvall. Förundersökning inleddes i syftet att 

arbeta fram tillräckligt hållbart material för att åklagaren skulle kunna få 

gärningsmannen fälld. Ärendet framlades i Sundsvalls Tingsrätt, där man vid en 

samlad bedömning av vad som framkommit i huvudförhandlingen, slog fast att 

gärningsmannen var skyldig till det åklagaren påstod i sin gärningsbeskrivning. 

Denne dömdes till 10 års fängelse för mord.  

 

Ärendet överklagades till Hovrätten för nedre Norrland. Vid prövningen av 

ärendet så valde Hovrätten i detta fall att bortse från den samlade bedömningen, 

och istället plocka ut bitar ur åklagarens bevisning för att granska dessa separat. 

Här fann rätten det utrett att Kiswani bragts om livet på det sätt som åklagaren 

framställt, men att åklagaren misslyckats med att klargöra de väsentliga delarna av 

händelseförloppet, samt att positivt knyta gärningsmannen till dådet. Åtalet 

ogillades därför och gärningsmannen friades helt från ansvar. 

 

Inom det svenska rättsväsendet så finns det ett antal metoder för bevisvärdering i 

brottmål. Dessa kommer vi att beskriva senare i denna rapport. Det är upp till 

domstolen att fritt värdera den bevisning som föreläggs inför den, vilket har en 

direkt koppling till utfallet på domen. 

 

I detta fall så har de två rättsliga instanserna valt att se på bevisvärderingen utifrån 

två olika metoder. Utfallet av detta blir två olika domar som paradoxalt står i rak 

motsats till varandra. Vi har tagit del av förundersökningen i detta ärende och vi 

har funnit det anmärkningsvärt hur en sån omfattande och grundligt genomförd 

förundersökning kan få så stora differenser vid en rättslig prövning. De luckor där 

man ej lyckats fastställa vad som har verkligen har inträffat, är enligt vårt tycke så 

små att detta inte borde föranleda en sådan oenighet gällande skuldfrågan. Vi 

anser att det definitivt är klarlagt bortom all rimligt tvivel att gärningsmannen i 

fråga begått de gärningar som denne prövades för.   
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1.1 Syfte 

Syftet med rapporten är att uppmärksamma och belysa de problem, som vi anser 

att det medför när man har olika metoder att värdera bevisning.  

 

1.2  Frågeställningar 

Inverkar valet av metod för bevisvärdering på utfallet av domen? 

Är det av vikt att vi inom svenskt rättsväsende får en enhetlig metod för hur man 

ska värdera bevisning? 

  

1.3 Avgränsningar 

Eftersom syftet inte riktar in sig på att granska de olika bevisvärderingsmetoderna 

var för sig, och kontrollera deras effektivitet så har vi avgränsat oss genom att 

studera hur metoderna konkret används. Utgångspunkt för våran studie har varit 

ett rättsfall från Sundsvall 2004, vilket vi i väsentliga delar har jämfört med det så 

kallade ”Ultunamordet” i Uppsala som ägde rum ett år tidigare. Vi har också tittat 

på det så kallade ”Malinmordet” som ägde rum i Husum 1997. 

 

Bevisvärdering finns beskriven i litteratur, tillämpad i otaliga rättsfall som praxis 

och tolkad i doktriner. Avgränsningen har gett oss ett mer konkret angreppssätt på 

våra frågeställningar, vilka vi i rapporten arbetat med att få en diskussion kring.  

  

1.4 Tillvägagångssätt 

Vi har inledningsvis läst in oss på tingsrättens respektive hovrättens dom på 

rättsfallet från Sundsvall. I syfte att förstå händelseförloppet bättre så läste vi efter 

det in oss på förundersökningen. Efter att ha gjort detta och fått en bild av  
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händelseförloppet reagerade vi på att Hovrätten gjort den bedömning man gjort, 

då denna skiljde sig från såväl vår som Tingsrättens uppfattning. 

 

Nu blev vi intresserade av att fördjupa oss i litteraturen kring bevisvärdering, för 

att på så sätt få en fördjupad kunskap och förståelse när det gäller rättens sätt att se 

på bevisning. Vi läste in oss på de olika metoderna som finns för att värdera bevis, 

och på vilket sätt dessa fungerar som verktyg för rätten när det gäller att ta 

ställning till skuldfrågan i brottmål.  

 

I samband med en föreläsning i kriminalteknik som gavs av kriminalteknikern Bo 

Andersson på polisutbildningen fick vi kännedom om ”Ultunamordet”. Med 

anledning av vad som framkom vid föreläsningen kunde vi anta att rättens 

bedömning i detta fall hade direkt bäring mot det som vi avsåg att studera i 

rapporten. 

 

Under arbetet med vår rapport fick vi höra talas om ”Malinmordet” som skedde i 

Husum år 1997. Vi läste in oss på fallet, och förstod att det hade relevans på grund 

av vad domstolen hade kommit fram till i skuldfrågan, och hur domstolen 

resonerat kring vad som ansågs bevisat. 

 

För att angripa problematiken på ett bättre sätt, öka vår förståelse och få en bild av 

vad andra aktörer i rättskedjan anser om ämnet så tog vi under arbetets gång 

kontakt med ett flertal personer. Dessa representerades av chefen för 

länskriminalen i Västernorrlands län, Börje Öhman, vice chefsåklagare vid 

åklagarkammaren i Sundsvall, Bertil Månsson, kriminaltekniker och polislärare, 

Bo Andersson samt kammaråklagare och lärare i juridik vid Polisutbildningen i 

Umeå, Anna-Karin Henning-Mäki. 
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2 Teori 

Här ska vi närmare gå in på de olika modeller för bevisprövning som används i 

Sveriges domstolar i dag. Vi ämnar inte gå in djupare på att förklara dessa 

modeller då det inte är det som är själva kärnfrågan i rapporten. Vi förklarar 

istället väldigt övergripande vad de innebär med utgångspunkt från våran 

förståelse och kunskap. 

 

Förr i tiden så använde man sig av den så kallade legala bevisteorin. Med denna 

var endast vissa typer av bevis tillåtna, och bevisningen skulle värderas på ett 

lagreglerat sätt. Detta underlättade kontrollen av domstolens bevisvärdering, en av 

orsakerna till detta var att man inte helt litade på domarens omdöme. För att styrka 

ett visst bevistema så krävdes full bevisning vid en rättegång. Det parterna 

försöker styrka med sina bevis kallas bevistema, ofta kan det finnas en mängd 

bevisteman vid en rättegång. Detta innebar att gärningsmannen hade erkänt, eller 

att två samstämmiga vittnen skulle ha sett det påstådda. Det är ju väldigt sällan två 

vitten ser samma sak, så man var ofta tvungen att få till stånd ett erkännande. Ofta 

kom inte detta erkännande frivilligt utan man valde då att tvinga fram det genom 

tortyr. Denna form av bevisvärdering avskaffades genom praxis runt det förra 

sekelskiftet. (Borgerud, 2001) 

 

Fri bevisvärdering infördes i Sverige 1948. Tanken var att denna skulle användas 

utan några regler. Fri bevisvärdering innebär parterna får åberopa vilken bevisning 

de vill med vissa undantag. Den fria bevisprövningen innebär att domstolen kan 

pröva den förelagda bevisningen efter vad den anser den vara värd. Det som har 

en omedelbar relevans kallas för rättsfakta. Man kan bland annat åberopa 

indiciebevisning. Med ordet indicium så menar man ofta teknisk bevisning eller 

bevisning som inte består av en utsaga, det vill säga omständigheter som inte 

direkt kan styrkas på det ena eller det andra sättet. (Borgerud, 2001) 
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Vid metodisk bevisprövning är det en bärande princip att de olika bevisdelarna 

bedöms före helhetsförloppet. Själva avgörandet får inte vila på helhetsintrycket 

av det materiel som föreligger. ”Bevisvärdering handlar om att bedöma ett 

påstående om ett mänskligt beteende i det förflutna och de spår som finns av 

denna  händelse  i syftet att försöka att fastställa att denna händelse också har 

utspelat sig i verkligheten.” ( Diesen, Björkman, Forssman, Jonsson, 1997, sid. 

14). 

 

Temametoden innebär att man prövar sannolikheten för att en viss händelse har 

utspelat sig med ett givet visst bevis. Om man ska förenkla det ytterligare kan 

man säga att det är en förutsägelse av ett troligt utfall som baseras på de bevis och 

erfarenhet man har. Ju fler bevis domstolen kan ta med i sin bedömning, desto 

säkrare blir också resultatet. Man ser med temametoden en kedja av händelser  

som är satt i ett sammanhang, och denna kedja blir starkare ju mer bevisning man 

kan tillföra den. ( Diesen, Björkman, Forssman, Jonsson, 1997 ). 

 

Värdemetoden innebär att man prövar varje enskilt bevis utan ta någon hänsyn till 

vad övrig bevisning säger. När sedan alla bevis har blivit värderade var för sig så 

sker en sammanvägning av vad man kan anse vara bevisat eller inte. Först efter 

denna sammanvägning kan bevistemats sannolikhet bedömas. Vad man med 

denna specifika metod vill säkerställa är att själva händelsen och inget annat 

faktiskt förhållande har orsakat just beviset. ( Diesen, Björkman, Forssman, 

Jonsson, 1997 ). 

 

Hypotesmetoden är en modell som börjat vinna allt mer mark utomlands. Här 

försöker domstolen att fastställa att den föregivna bevisningen baserat på själva 

händelseförloppet utgör den enda rimliga förklaringen till fakta i målet. Det är 

först när alla andra möjligheter till att förklara händelseförloppet kan uteslutas 

som bevisningen kan anses vara säkerställd. Här värderar man precis som vid 

temametoden helheten av fallet, man sammanväger samtlig bevisning. För att 
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utfallet ska bli en friande dom så behövs det bara en falsifierad hypotes som ställs 

emot åklagarens gärningsbeskrivning, kan vinna något logiskt stöd gentemot fakta 

i målet. Precis som fallet med de andra metoderna värderas de enskilda bevisen, 

men man gör dock inte detta vid sidan av den slutgiltiga prövningen, det är en 

förutsättning för denna. ( Diesen, Björkman, Forssman, Jonsson, 1997). 

 

De teoretiska modeller som vi beskrivit ovan har en hög abstraktionsnivå. Vi har 

som vi tidigare sagt valt att beskriva dem väldigt ytligt. Om man studerar dem på 

djupet inser man att de är väldigt komplexa och invecklade. Detta innebär att de 

blir svåra att använda sig av rent praktiskt. Domstolen kan därför välja att se på 

värderingen av bevis ur ett mer praktiskt perspektiv och istället förlita sig på 

praxis och sunt förnuft.  

 

Inom den rättsvetenskapliga doktrinen så strävar man efter att lyckas ta fram en 

metod som fungerar universellt och som skall vara lätt och praktiskt att tillämpa. I 

praxis har man inte riktigt samma strävan, man väljer att istället ta till sig det man 

anser vara bra och som fungerar. Som vi sagt ovan, så anser man det till och med 

vara en fråga om sunt förnuft. 

 

3                Resultat 

Inget av de rättsfall som vi studerat har någon direkt bevisning. Det vill säga det 

saknas bevisning som direkt binder den tilltalade vid gärningen. Bevisningen får 

då istället formen av så kallad kringbevisning. Detta innebär ett krav på åklagaren 

att med hjälp av stödbevisning klargöra de väsentliga delarna av 

händelseförloppet, och på så sätt positivt knyta den tilltalade vid brottet. 

 

Problemet med att föra, och framförallt att tolka en sådan indiciebevisning är att 

den ger upphov till ett större antal alternativa hypoteser. Detta faktum ställer höga 

krav på den som ska värdera bevisningen. 
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”Allmänt sett så anses det för en fällande dom i ett indiciemål krävas att det skall 

kunna klarläggas, förutom att ett brott verkligen begåtts, att den misstänkte 

gärningsmannen befunnit på eller i åtminstone närheten av brottsplatsen, att 

denne haft möjlighet att utföra gärningen och att en annan gärningsman kan 

uteslutas.” (RH 1998:88) 

 

I vårt utgångsfall ”Skönsbergsmordet” har man som tidigare nämnts i Tingsrätten 

valt att betrakta bevisningen i sin helhet. Man har sett kedjan av bevisning så 

stark, att den inte lämnar något utrymme för ett alternativt händelseförlopp till 

åklagarens gärningsbeskrivning. Hovrättens sätt att bryta ner indiciekedjan och 

låta dem var för sig bevisa sitt tema är en annan metod att värdera bevisningen. 

Man har frångått helheten och försöker efter det att man styckat upp bevisningen, 

visa att det finns luckor som man inte lyckats utreda. Detta skulle innebära att det 

finns utrymme för en alternativ hypotes inom ramen för det som framkommit. 

Man menar att en alternativ gärningsman inte kan uteslutas och att begreppet 

”ställt utom allt rimligt tvivel”, det vill säga med över 95 procents sannolikhet inte 

kan anses vara uppfyllt. Båda dessa metoder att värdera bevisning är enligt 

högsta domstolens praxis vedertagna. (Borgerud, 2001, sid. 18) 

 

Vad man har anfört i målet är bland annat den tilltalades närvaro på brottsplatsen, 

och från att det offret hittats dödligt skadad, så kan det inte ha gått lång tid då 

offret fortfarande levde. Bara den tilltalade fanns i lägenheten vid tidpunkten när 

man anträffade offret. Personen som fann offret uppgav att den tilltalade skall ha 

stått med en yxa i sina händer och sagt något i stil med: ”Vad har jag gjort?” Att 

det hela rör sig om ett familjedrama är förmodligen en tänkbar förklaring till att 

utsagorna tenderar ändra sig efterhand. Den tilltalade har hela tiden lämnat 

osammanhängande uppgifter och ljugit om att ha varit i offrets lägenhet. Detta är 

endast några av de omständigheter som använts för att visa att någon annan än den 

tilltalade inte kan ha varit på plats och utfört dådet. Hovrätten motiverar den 

friande domen med att det har setts människor i anslutning till fastigheten innan 
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tiden för dådet, samt att man inte tillräckligt har utrett offrets politiska kontakter 

och hans påstådda affärsverksamhet. ( Hovrätten nedre Norrland Mål B 613-04 

rotel 17, Sundsvalls tingsrätt,  mål B 425-04) 

 

En jämförelse av domskälen i det uppmärksammade ”Malinmordet” i Husum 

1997 ger ytterligare förståelse för hur bevisning värderas som bygger på 

omfattande kringbevisning, och där själva händelseförloppet inte är helt klarlagt. I 

detta fall kunde man inte med säkerhet fastställa den exakta plasten för brottet, 

inte heller den direkta dödsorsaken. Man hade inte heller bevisning som direkt 

kunde binda någon gärningsman vid dådet, men det rådde inga tvivel om att den 

unga kvinnan bragts om livet av en annan person. Den rättsmedicinska 

undersökningen fastställde att tillvägagångssättet varit särskilt grymt och 

sadistiskt, hennes död hade också föregåtts av sexuellt våld. 

 

En ung man i trakten blev misstänkt och en mängd kringbevisning eller 

strukturalbevisning presenterades som framstod som graverande för mannen. 

Mannen hade setts på samma plats som kvinnan försvann. Vid en husrannsakan i 

hans hem fann man dockor som bundits på samma sätt som kvinnan var bunden 

när hon hittades. Mannen berättade i förhör detaljer som en person som inte 

befunnit sig vid brottsplatsen med största sannolikhet inte kunde veta. Han uppgav 

att han tagit av kvinnan hennes trosor, som han senare kastade i vattnet från en 

bro. När kvinnan hittades saknade hon trosor. Fibrer från kvinnans mycket 

ovanliga tröja återfanns i mannens hem, man hittade också tejp undangömd som 

stämde överens med den tejp som använts för att binda kvinnan. Han ljög under 

flera polisförhör och försökte anpassa sin historia till polisens utredning. Vid en 

rekonstruktion av händelsen sade han också att han inte kunde utesluta att det var 

han som begått gärningen. Mannen visade också under rekonstruktionen detaljer 

som väl överensstämde med de observationer som gjorts på kvinnans kropp.       ( 

Svea Hovrätt, Mål B 375-98) 
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         Detta är en del av alla de indicier som åklagaren använde sig av för att visa att det 

inte är sannolikt att någon annan begått gärningen. Utfallet blev även i detta fall 

att mannen friades från ansvar för brottet, då man enligt Hovrätten inte kunde 

utesluta en annan gärningsman, eller att det skulle ha varit flera gärningsmän. De 

enskilda bevisen eller indicierna plockades ner och granskades separat och vissa 

utav dem var inte helt övertygande. Bland annat har ett antal observationer gjorts 

av en kvinna vid tidpunkten för försvinnandet som skulle kunna ha varit Malin. 

Än en gång står vi inför det faktum att en sådan indiciekedja inte håller om den 

plockas ner och granskas länk för länk, eller som Hovrätten väljer att uttrycka det 

i sin dom: ”Det skall praktiskt taget kunna anses uteslutet att någon annan än den 

tilltalade begått den med åtalet avsedda gärningen. Föreligger tvivel i angivet 

hänseende kan åtalet inte vinna bifall”. (Svea Hovrätt, mål B 375-98.) 

 

Utan att fastställa händelseförloppet och utan en direkt bevisning så kommer ett 

stort antal indicier att värderas. Flera av dessa är också förenade med 

sannolikhetsbedömningar. I sådana mål måste självfallet försiktighet iakttas vid 

bevisvärderingen.  

 

Ett tredje fall som vi studerat, det som vi kallar ”Ultunamordet” är ett mål där 

bevisningen bygger på ett visst påstått händelseförlopp, där man antar att den 

tilltalade är den som begått gärningen. Rättens uppgift var att pröva om de indicier 

som pekade mot den tilltalade var tillräckliga för att det skall kunna anses ställt 

utom allt rimligt tvivel att det var mannen i fråga som begått mordet. Åklagarens 

gärningsbeskrivning skulle komma att prövas mot alternativa hypoteser.  

 

Kvinnan som mördades och den tilltalade var bekanta, och det fanns många 

omständigheter som talade för att man funnit gärningsmannen. Några av de 

indicier eller bevisteman som fördes fram var förutom det som sades under 
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förhören, en teknisk undersökning i form av en skospårsundersökning som pekade 

mot den tilltalade. Dörren till lokalen för brottet var låst på ett sådant sätt som 

tydde på att den tilltalade var den som sist befunnit sig där. Kvinnan hade den 

tilltalades DNA under sina naglar i form av hudavskrap. En symbolisk markering 

gjordes också på den döda kvinnans kropp som hade en koppling till 

gärningsmannens motiv till brottet. Den tilltalade betedde sig tiden efter dådet 

irrationellt på ett flertal sätt. Detta var några av de starkare indicier som fördes 

fram under förhandlingen. (Svea hovrätt, mål B 4794-04) 

 

Till skillnad mot de ovan nämnda fallen så ansåg rätten här att indicekedjan av 

bevis som åklagaren åberopade var tillräckligt stark för att fälla den tilltalade. Det 

fanns många omständigheter eller bevisteman som pekade på den tilltalade som 

gärningsman, och dessa bevisteman ansågs också utesluta andra gärningsmän. 

Rätten kom fram till att det var ställt utom all rimligt tvivel att den tilltalade hade 

begått gärningen och han dömdes för mord till livstids fängelse. Gärningsmannens 

advokat Ola Nordström ansåg inte att bevisningen var tillräcklig, han sade efter att 

Hovrätten meddelat sin dom: ”Det finns alltför många svaga länkar i 

indiciekedjan mot min klient för att hans skuld ska vara visad bortom varje rimligt 

tvivel.” ( Uppsala nya tidning, 2004-08-28). 

                         

3.1        Resultatsammanfattning 

För den som inte är insatt i de fall som vi tar upp i rapporten rekommenderar vi att 

läsa igenom domarna och domskälen. Med rapporten så kan man förstå att det 

ligger en stor utredningsbörda på polis och åklagare när man saknar det direkta 

eller bindande beviset. Det blir helt enkelt svårare att få en gärningsman fälld i 

rätten om man endast har tillgång till kringbevisning eller strukturalbevisning som 

det även kallas. Men det är det är under inga omständigheter omöjligt. 

I den rättsvetenskapliga doktrinen har det framhållits det förhållande att om 

alternativ till åklagarens gärningspåstående inte anses kunna uteslutas kan detta 
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grunda en friande dom, medan en brist på alternativ sällan kan grunda en fällande 

dom utan kausal bevisning för åklagarens påstående. (P. Fitger, Rättegångsbalken 

3, sid.35:40).  

 

Detta motiveras i en dom från högsta domstolen, NJA 1991 s.56, ”Bevisvärdering 

i mål om ansvar för misshandel och vållande till annans död”, en dom vilken 

Hovrätten hänvisar till i domskälen från mordet i Skönsberg. 

 

Rättssäkerheten är något som väger tungt inom det svenska rättsväsendet. Man 

ska inte bara för att vi presenterar tre rättsfall där skuldfrågan till en början kan te 

sig klar, tro att det är något som är fel i systemet. Ett bevis har oftast till syfte att 

bevisa en del av hela bevistemat, ofta rör det sig om ett av de brottsrekvisit som 

paragraferna är uppbyggda av. En uppdelning kan därför vara effektiv för att på så 

sätt kunna se vad som egentligen är utrett. Högsta domstolen uttrycker sig på 

följande sätt: ”Ett avgörande i ett brottmål får emellertid inte grundas enbart på 

totalintrycket av det föreliggande materialet” ( NJA II 1993 s. 445). 

 

Något som vi har uppmärksammat med vårat utgångsfall från Sundsvall är att man 

i rätten efter det att man styckat upp bevisningen, försöker att förklara det 

inträffade med en alternativ hypotes. Denna alternativa hypotes skall grunda sig 

på i målet framkomna fakta. Frångår rätten detta står man som åklagare inför en 

övermäktig uppgift när det gäller att bevisa ett gärningspåstående. 

 

Målsättningen borde alltså vara att man med hjälp av så kallad strukturalbevisning 

kan bevisa det som kallas brottets subjektiva rekvisit. Där kan man till exempel 

nämna brottsplatser, farerekvisit och orsaksförhållanden, och inte de objektiva 

gärningsmomenten i brottmål. 
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4            Diskussion 

I Sverige så har vi fri bevisvärdering. Detta kan utgöra ett problem med  avseende 

på rättssäkerheten. Detta eftersom det är upp till domstolen att avgöra vilken 

metod som skall användas för att värdera bevisen. Det är inte garanterat att en 

metod ens används istället för att gå efter sitt ”sunda förnuft”. Domstolen kan 

välja att se bevisningen som en kedja av indicier, eller välja att lyfta ut delar i 

bevisningen och granska dem var för sig och på så sätt komma till en slutsats 

angående skuldfrågan. ”Med hänsyn till ideal som likhet, förutsebarhet och 

rättssäkerhet får bevisvärdering i domstol inte utföras på ett renodlat 

känslomässigt och subjektivt sätt. Värderingen får inte byggas på enbart 

personlig övertygelse utan ska kunna motiveras och kontrolleras. Endast 

värderingar, slutsatser och skäl som kan förmedlas till och accepteras av andra 

”förnuftiga” personer ska godtas.”  ( Diesen, Björkman, Forssman, Jonsson 

1997, sid.13). 

 

Enligt våran uppfattning är det anmärkningsvärt att samma bevisning i ett och 

samma fall, kan resultera i två helt skilda domar beroende på vilken metod man 

använder. Vi anser att det måste arbetas fram ett enhetligt synsätt på hur man ska 

värdera bevis, detta för att kunna tillförsäkra alla medborgare den höga 

rättssäkerhet som vi i Sverige säger oss ha. 

 

”Men den stora svårigheten inom straffrättsskipningen är att bedöma det 

sammanvägda bevisvärdet av en stor mängd omständigheter för och emot. Detta 

kan ej ske enligt några strikta regler, utan det kommer ytterst an på en 

skönsmässig, intuitiv värdering. En sådan kan utövas säkrare av den som har 

långvarig erfarenhet av att bedöma omfattande bevismaterial. Genomsnittligt är 

domarna härvidlag bättre lottade än nämnde männen.”  (  Ekelöv, 1996) 
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Vid prövning med en alternativ hypotes mot åklagarens gärningsbeskrivning, är 

det av vikt att denna hypotes grundar sig på i målet framkomna fakta. I målet om 

”Skönsbergsmordet” är vi av den uppfattningen att Hovrätten försöker öppna för 

alternativa händelseförlopp på lösa grunder. Vi har varken i förundersökningen 

eller i rättens förhandling funnit något av vikt som skulle kunna stödja en 

alternativ hypotes. Vår uppfattning är därför att man inte kan använda sig av just 

denna förklaring när man motiverade sitt domslut. 

 

När man har en mängd bevisning som inte är direkt bindande till ett brott, och 

denna bevisning sammanlagd utgör en övertygande beviskedja så borde man 

enligt våran uppfattning kunna döma en person för det brottet. I ” Malinmordet” 

så anser vi att de olika bevisen trots att de var för sig inte kunde binda 

gärningsmannen till brottet, tillsammans tydligt klarlade händelseförloppet. Vi 

anser att den sammanlagda bevisningen också tydligt ställde utom all rimligt 

tvivel vem som begått gärningen. Här ser man tydligt hur en uppstyckning av 

bevisning samt enskild prövning av densamma kan påverka utfallet av en 

bedömning. Att man kan nå en fällande dom med denna typ av bevisning framgår 

enligt oss klart och tydligt när man läser domskälen i ”Ultunamordet”.  

 

Något som vi har uppmärksammat under arbetes gång är sammansättningen av 

domstolen i Tingsrätt kontra Hovrätt. Tingsrätten med en domare och resten 

lekmän fungerande som nämndemän medan Hovrättens sammansättning består till 

huvuddelen av lagfarna domare. Vi tror att denna konstellation i Tingsrätten ger 

ett mer praktiskt synsätt där man har lättare att ta till sig helhetsintrycket i 

kombination med vad som är bevisat. I Hovrätten så har man ett mer utpräglat 

juridiskt synsätt, där man gärna styckar ner bevisningen i dess delar. Risken med 

detta kan bli att de förlorar sin helhetssyn då de i hög utsträckning väljer att 

fokusera på små juridiska detaljer. Nackdelen med detta synsätt är att det lilla 

beviset enskilt kan framstå som något svagt, medan om man väljer att se beviset 

som en länk i en kedja av bevisning, så är kedjan i sin helhet ofta väldigt stark.  
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Detta resonemang som vi fört ovan, tror vi till viss del ligger till grund för de 

kontroversiella domar som vi tagit med i våran rapport.  

 

På frågan av en juridikstudent (Annica Borgerud) som till sin rapport om 

bevisvärdering frågade domare om vad de tänkte vid överläggningen när de ska 

värdera bevisning så fick hon till svar: 

 ”Domen skall vara försvarlig. Om någon frågar efteråt vad jag 

gjorde/tänkte/dömde si eller så och det verkligen var så bra, skall jag kunna svara 

att jag tycker domen är försvarlig om man ser det från detta eller detta 

perspektivet.” 

 ”Jag använder min erfarenhet av hur andra människor resonerar, med en viss 

marginal.”  

”För att fälla skall det inte finnas alternativa handlingssätt som är rimliga, i så 

fall har man uppnått rimligt tvivel.” 

”Utsagan värderas utifrån vad som är normalt handlande”.  

(Borgerud, 2001, sid.53). 

 

4.1 Slutsatser och förslag 

En fördel med att ha fri bevisvärdering är att domstolen ges ett större utrymme att 

kunna värdera bevisen. En tänkbar nackdel med att utforma en universell metod 

för bevisvärdering är att man låser domstolen i sin bedömning. Följden blir att 

man får ett fastställt sätt att se på bevisningen, detta kanske inte är tillämpligt i 

alla mål.  

 

En svårighet med att ta bort den fria bevisvärderingen och införa ett enhetligt och 

lagstadgat sätt att värdera bevis är att man måste få till stånd en lagändring. Den 

fria bevisvärderingens grund står i dag inskriven i Rättegångsbalkens 35:e kapitel. 

Vidare måste domare och annan personal som jobbar inom rättsväsendet med 
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lagskipning utbildas så att alla får samma grundsyn, vilket inte är fallet som det 

ser ut i dag. I dagens läge så har poliser, åklagare och företrädare för domstolarna 

ofta olika syn på vad som krävs för att ett bevistema skall anses vara uppfyllt.  

 

Vi har precis som vi nämnt inledningsvis i rapporten, förstått att bevisvärdering är 

ett komplext och tämligen abstrakt område inom juridiken. Ofta så hänvisar man 

till olika avancerade matematiska sannolikhetskalkyler som för en lekman kan 

tyckas vara svårtolkade. 

 

Vi anser att det inte är tillämpbart att applicera en matematisk formel på ett 

mänskligt beteende. Människor är oförutsägbara och det finns allt för många 

subjektiva variabler att ta hänsyn till för att kunna bedöma ett agerande och ta 

ställning till skuldfrågan genom att använda sig av matematik. Matematiken 

grundar sig på vetenskapligt fastställda lagar som varken förändrar sig i tid eller 

rum, vilket människor gör i allra högsta grad.  

 

Vi har under arbetets gång förstått att domstolarna i dag inte alltid använder sig 

utav de metoder som finns tillgängliga. De använder sig av andra referensramar 

när de värderar bevisning. De utgår från sitt ”sunda förnuft” och från praxis, vilket 

ibland kan resultera i vad man kan tycka häpnadsväckande differenser i domsluten 

mellan de olika instanserna.  

 

En annan observation som vi har gjort är att domstolarna tycks ibland använda sig 

av olika metoder att värdera bevisning i samma mål. De kan i ett led använda sig 

av till exempel värdemetoden för att ”stycka upp” bevisningen, för att sedan 

använda sig utav hypotesmetoden i syfte att skapa ett alternativt händelseförlopp. 

Vi har inte under arbetet med rapporten lyckats hitta något stöd för ett sådant 

agerande, metoderna är framtagna att användas i sin helhet. Det förefaller som om 

domstolarna ibland blandar ihop metoderna och använder sig utav den modell som 
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passar för stunden, för att kunna styrka sitt domslut. Detta tycker vi syns i flera av 

domarna och speciellt i domskälen i ”Skönsbergsmordet”.  

 

Innan vi påbörjade arbetet med denna rapport trodde vi att domstolen hade ett 

fastställt sätt att värdera bevisning och att denna var reglerad i lag. Vi hade 

föreställningen att domstolarna hade ett homogent tankesätt när de överlade för 

sina domslut. Nu har vi insett att vår föreställning står i rak motsats till hur det 

egentligen förhåller sig. Vi har förstått att kunskapen om bevisvärdering hos 

gemene man, däribland polisen är relativt inskränkt. Det finns generellt en väldigt 

begränsad insyn i hur man inom domstolsväsendet värderar och ser på bevisning. 

Detta har en direkt bäring mot oss som blivande poliser i vårt arbete med 

förundersökningar.  

 

Vi kan bara konstatera följande, en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk, 

oavsett hur stark denna kedja är. Avslutningsvis citerar vi Svea rikes lag med 

rättegångsbalkens 35 kapitel 1 §: ”Rätten skall efter samvetsgrann prövning av 

allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat. Vad om verkan av visst slag 

av bevis är stadgat vare gällande.” 
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