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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Förhållandet mellan sakkunniga och domstolen har under de senaste åren varit ett åter-

kommande diskussionsämne inom den juridiska doktrinen.1 På flera håll har det vittnats 

om en övertro hos svenska domstolar till sakkunnigas bedömningar. Framförallt inom 

brottmål och forensisk bevisning, där vissa menar på att domstolarna saknar ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot sakkunnigutlåtanden och i många fall godtar yttranden från sak-

kunniga utan någon ytterligare bedömning.2 Även ett flertal resningsfall har under de sen-

aste åren lyfts där tidigare domstolar mer eller mindre accepterat rena spekulationer från 

sakkunniga som grund för sina domstolsbeslut.3 Med detta som bakgrund har denna upp-

sats som avsikt att utforska förhållandet mellan domstolen och sakkunniga genom att stu-

dera det forensiska området blodbildsanalys. Blodbildsanalys är en metod för brottsre-

konstruktion där blodet som återfunnits på brottsplatsen undersöks utifrån storlek, form 

och mönster. Grundprincipen är att påverkan på blod av yttre krafter går att förutse och 

därmed också rekonstrueras.4 Anledningen till att just blodbildsanalys valts som forensisk 

bevisning för att studera förhållandet mellan sakkunniga och domstolen är den kritik som 

vuxit fram under senare år. Inom internationell forskning har det uppdagats att slutsat-

serna som dras från blodbildsanalys är många gånger överdrivna och saknar vetenskapligt 

stöd.5 Detta, i kombination med att grunderna för blodbildsanalys är förhållandevis enkla 

att förstå, ger domstolarna stora möjligheter att förhålla sig kritisk gentemot de slutsatser 

som sakkunniga gör. Därav utgör blodbildsanalys ett bra exempel på forensisk bevisning 

där domstolen bör ha ett kritiskt förhållningssätt. En ytterligare anledning till att området 

bör studeras är dess frekventa användning inom svenska mordfall. Det finns ingen syste-

matisk forskning kring hur vanligt förekommande metoden är, men under 2018 använde 

sig hovrätterna av blodbildsanalys i 18 av 52 morddomar.  En sådan siffra motsvarar un-

gefär 33 % av alla mordfall. Även om detta endast gäller utifrån ett år och baseras på 

urvalet för denna uppsatsstudie är det en indikation på hur vanligt förekommande 

 
1 Se bl.a. Wahlberg (2009/10) s. 889, Nordh (2019) s. 90, Nordgaard & Rasmusson (2017/18) s. 228.  
2 Nordh (2019) s. 90. Se även Diesen (2015) s. 280.  
3 Bl.a. Ö 1459–12 och Ö 4066–17. Flera sådana rättsfall även listas i JK (2006) s. 450.  Se även Diesen  

  (2015) s. 282.  
4 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 2.  
5 Se del 5.8.  
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metoden är. Uppsatsen är dels är en rättsdogmatiskt studie där förhållandet mellan sak-

kunniga och domstolen undersöks utifrån de rättsliga ramarna, dels en empirisk kvalitativ 

studie av alla hovrättsdomar med tillhörande tingsrättsdomar under 2018 där blodbildsa-

nalys fick spela en avgörande roll på domslutet.6 Syftet med att göra en empirisk studie 

är att få en inblick i hur domstolen hanterar sakkunnigutlåtanden om blodbildsanalys i 

praktiken. Förhoppningen är därmed att kunna ge någon form av empirisk substans till 

den diskussion som förs inom den juridiska doktrinen kring domstolens förhållningssätt 

till sakkunniga.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka blodbildsanalysens användningsområde som 

bevisning i brottmål, bevisvärderingen av blodbildsanalys och blodbildsanalytikernas 

egna slutsatser i förhållande till bevisvärdering. De tre områdena reflekteras också i de 

tre frågeställningar som uppsatsen avser besvara. Dessa tre frågeställningar är:  

1. Vilket användningsområde har blodbildsanalys som bevisning i brottmål?  

2. Hur bevisvärderar domstolar blodbildsanalyser?  

3. Vilka typer av slutsatser kommer blodbildsanalytikerna fram till?  

Syftet med den första frågan är att undersöka blodbildsanalysens funktion som bevis i 

svenska domstolar. Eftersom området är så pass outforskat är det viktigt med en grund-

läggande förståelse för dessa praktiska användningsområden. Den andra frågan kopplar 

ihop bevisvärderingsteorier med blodbildsanalys som forensisk vetenskap. Den sista frå-

gan belyser vilka slutsatser som blodbildsanalytikerna själva drar, vilket också kopplas 

till teorier som presenteras inom doktrinen.7 Innan studien presenteras kommer ett kapitel 

av uppsatsen kommer behandla bevisvärdering. Syftet med detta är att ge en förståelse 

för de grundläggande rättsliga ramarna för bevisvärdering enligt svensk rätt. Eftersom fri 

bevisvärdering råder, är det av vikt att ge en inblick i diverse teorier samt grundläggande 

begrepp. Likaså behandlar ett kapitel sakkunnigas roll inom domstolsväsendet. Även här 

förklaras vissa bevisvärderingsteorier eftersom den fria bevisvärderingen innebär att den 

rättsliga regleringen inte ger en tydlig vägledning för hur sakkunnigas utlåtanden skall 

bedömas. För att ge läsaren en förståelse för vad blodbildsanalys grundas på och dess 

 
6 Begreppet ”avgörande roll” och studiens grunder kommer diskuteras vidare i 1.5. 
7 Framförallt Dahlman (2018) s. 287. 
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tillvägagångssätt presenteras ett kapitel som beskriver olika benämningarna för blodspår 

och vilka variabler som kan påverka ett blodspårs utformning. Även kritiken som råder 

mot blodbildsanalys berörs.  

1.3 Metodval 

I den här uppsatsen används två olika metoder. I den ena delen, som behandlar bevisvär-

dering och sakkunnigutlåtande utifrån de rättsliga ramarna, används en rättsdogmatisk 

metod. Dogmatiska metoder kännetecknas av studier med en viss uppsatt eller förutbe-

stämd ram. I rättsdogmatiken är dessa ramar rättskälleläran vilket innefattar lagstiftning, 

förarbeten, praxis och doktrin. Syftet med sådan metod är att redogöra, systematisera och 

tolka gällande rätt.8 Eftersom uppsatsen även presenterar grunderna för blodbildsanalys 

finns det även inslag med naturvetenskapliga ansatser. Frågan är sedan huruvida den em-

piriska undersökningen skulle kunna anses tillhöra rättsdogmatiken. Eftersom praxis är 

en del av rättskälleläran och rättsfallsanalyser är naturlig del av rättsdogmatiken skulle en 

undersökning av en större samling rättsfall som studerats utifrån vissa juridiska principer 

också kunna klassas som rättsdogmatik.9 Ifall sådana argument inte kan godtas, bör denna 

uppsats anses bygga på två olika metoder, en rättsdogmatisk och en empirisk.   

  Den empiriska undersökningen baseras på beslut av tingsrätt och hovrätt 

samt protokoll från blodbildsanalys som presenterats i domstolarna. Eftersom uppsatsen 

studerar formuleringar och argumentation hos domstolen är den empiriska undersök-

ningen i huvudsak kvalitativ. Det går att diskutera huruvida studien även är kvantitativ 

eftersom resultatet baseras på frekvensen av vissa typer av bedömningar som domstolarna 

gör. Dock är inte frekvensen av dessa bedömningar viktigast för studien, utan snarare 

sättet som domstolarna gör sin bedömning och den processen som ligger bakom blod-

bildsanalysens roll vid bevisvärderingar.10 Även om resultatet i viss mån har kvantifierats 

i form av tabeller, är studiens fokus på den kvalitativa analysen. Skiljelinjen mellan kvan-

titativa och kvalitativa textanalyser är dock inte alltid glasklar, vilket gör att en och samma 

studie också kan anses inneha moment av båda delarna.11  

Alla empiriska studier ska arbeta utifrån tre viktiga begrepp; replikerbarhet, 

reliabilitet och validitet. 12  Replikerbarhet innebär att studien kan påvisa vilket 

 
8 Sandgren (2009) s. 118.  
9 Sandgren, (2009) s. 120.  
10 Jfr här med Esiasson m.fl. (2017) s. 212.  
11 Esiasson m.fl. (2017) s. 231.  
12 Bryman & Bell (2005) s. 63. Jfr. med Esiasson m.fl. (2017) s. 59.  
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tillvägagångssätt som används för att uppnå studiens resultat. Detta för att utomstående 

ska kunna genomföra samma metod på samma material och uppnå samma resultat. Reli-

abilitet innebär frånvaro av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser som kan påverka 

resultatet. För att öka replikerbarhet och reliabiliteten för studien presenteras dels ett tyd-

ligt tillvägagångssätt för den empiriska delen, dels bifogas även en bilaga i slutet av upp-

satsen. Denna bilaga har exakta sidhänvisningar i respektive domstolsdom för varje del 

av bedömningen.13 Validitet kan delas upp i intern och extern validitet. Den interna vali-

diteten handlar om orsakssamband mellan metoden och urvalet. Extern validiteten hand-

lar om huruvida resultatet från en undersökning kan generaliseras på annat än det speci-

fika området som undersökningen avser. För att säkerställa den interna validiteten har jag 

undersökt rättsfallen med bakgrund av den teoribildningen som skett i den svenska dokt-

rinen och rättspraxis. Sådan operationalisering gör att eget inflytande över studiens resul-

tat minimaliseras. Dock förutsätter metoden i sig, att det är författaren som analyserar, 

varför subjektiva inslag ej helt kan uteslutas. Den externa validiteten diskuteras kort mot 

slutet av uppsatsen. 

1.4 Urval och tillvägagångssätt  

För att en studie skall kunna replikeras är det av vikt att urvalet och urvalsprocessen pre-

senteras. Den empiriska undersökningen för den här uppsatsen grundas på domslut från 

alla Sveriges hovrätter under 2018 där utgången i målet antingen blev mord eller dråp och 

där blodbildsanalys fick en påverkan på domslutet. Data för den här studien, det vill säga 

rättsfallen och blodbildsanalyserna, inhämtades på allmän begäran från domstolarna. 

Rättsfallens mängd har dubbelkontrollerats med den mängd mordfall som anges per år i 

domstolarnas listor på huvudförhandlingar. Vid begäran av rättsfall som involverar mord 

eller dråp från alla hovrätter hamnade slutantalet domar på 53. Av dessa 53 förekommer 

en blodbildsanalys i 18 fall. Av dessa 18 rättsfall valdes 15 för att användas för studien. 

Anledningen till att tre av fallen inte kunde väljas är för att i dessa fall fick blodbildsana-

lysen en förhållandevis liten påverkan på bevisbedömningen. Det är rättsfall där blod-

bildsanalysen inte ens nämns i domslutet, trots att de var en del av åklagarens bevisning.14 

Detta hänger ihop med syftet för min uppsats. I de fallen där domstolen inte presenterar 

sin bedömning eller slutsatser kring blodbildsanalysen i domskälen, går det inte att an-

vända dem för en analys. Protokollen för blodbildsanalyserna har insamlats genom allmän 

 
13 Bryman & Bell (2005) s. 63. 
14 Göta HR  B 2295-18, HR för Skåne och Blekinge B-679-18, HR för övre Norrland 617-18.  
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begäran från domstolarna. I några av fallen har det inte varit möjligt att få tag i dessa på 

grund av att de omfattas av sekretess. De 15 hovrättsfallen respektive de 15 tingsrättsfal-

len och tillhörande blodbildsanalyser, har studerats utifrån tre olika frågeställningar. Re-

sultaten redovisas dels i tabellform dels genom en beskrivning och diskussion. Hela rätts-

fallen har lästs och analyserats, men fokus har legat främst på förhör av sakkunniga och 

den bedömning av blodbildsanalysen som gjorts och redovisats i domskälen. Protokollen 

har analyserats främst med syfte att redogöra för vilken slutsats som den sakkunnige själv 

har dragit.  

1.5 Forskningsläge och material   

När det gäller blodbildsanalys inom svensk rätt är det tillgängliga forskningsmaterialet 

mycket begränsat. Inom svensk juridisk forskning finns det inga studier kring blodbilds-

analyser som bevismedel. Samma sak gäller inom den svenska forensiska litteraturen. De 

svenska brottsplatsutredares och blodbildsanalytikers utbildning baseras i praktiken på 

utländsk litteratur och kunskaper från erfarna kriminaltekniker.15 För att kunna beskriva 

grunderna har jag använt främst amerikansk litteratur, särskilt Stuart, Kish & Suttons om-

fattande bok16 kring grunderna för blodbildsanalys. Den har kompletterats med andra stu-

dier när vissa specifika områden presenteras. För att beskriva de svenska metoderna har 

vissa Internetkällor och faktablad från Polisen och NFC använts i brist på annan litteratur. 

Jag har även intervjuat den mycket erfarna svenska kriminalteknikern Sonny Björk17 med 

syfte att få en ökad förståelse för blodbildsanalys i allmänhet och arbetsmetoderna inom 

den svenska blodbildsanalysen i synnerhet. Sonny Björk har läst uppsatsen och godkänt 

de få delar där hans kunskaper används som källa. Det finns viss internationell, kritisk 

forskning om blodbildsanalyser, men då oftast som en del av ett större forskningsprojekt 

där även annan forensisk bevisning undersöks.18 Däremot finns en del forskning kring 

förhållandet mellan sakkunniga och domstolen inom både svensk och utländsk litteratur. 

För att beskriva dessa delar och bevisvärdering inom svensk rätt har sedvanlig juridisk 

doktrin använts.19 

 

 
15 Kriminalteknik 2 (2018) s. 6. Även intervju med Sonny Björk, 2019-12-12. 
16 Stuart, Kish & Sutton (2005).  
17 Sonny Björk har varit aktiv som brottsplatsutredare i nästan 40 år och varit delaktig i flera medialt stora  

    fall såsom polismorden vid Malexander och Lasermannen.  
18 Se 4.7. Bland annat National Scenetific Council (2009).   
19 Bland annat Dahlman (2018) Lindell m.fl. (2005), Ekelöf m.fl. (2009), Edelstam, (1991).  
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1.6 Begränsningar 

Denna uppsats har ett antal begränsningar. Den rättsdogmatiska delen har begränsats till 

grunderna inom bevisvärdering och sakkunnigas roll i domstolsväsendet. Den empiriska 

studien avser endast blodbildsanalyser genom sakkunniga. Annan forensisk bevisning 

kommer inte att undersökas. Tillvägagångssätt inom svensk blodbildsanalys kommer inte 

presenteras i en omfattande grad. Detta beror i huvudsakligen på en brist på användbara 

källor. En ytterligare orsak är att framställningen av blodbildsanalysen syftar främst till 

att ge läsaren en grundläggande uppfattning om området. Därav passar de omfattande 

amerikanska studierna bättre som grund. Urvalsprocessen för den empiriska studien har 

redogjorts ovan, och också den grundas på en rad olika begränsningar. Studien omfattar 

endast ett år, närmare bestämt hovrättsdomar från 2018, med tillhörande tingsrättsdomar. 

Denna begränsning har varit en avvägning mellan vad som varit görbart inom en exa-

mensuppsats, men med bibehållen representativitet. Något prejudikat från Högsta Dom-

stolen (HD) om bedömning av blodbildsanalyser har inte gått at hitta, vilket är logiskt 

med hänsyn till den mycket restriktiva rollen som HD har avseende bedömning av sak-

frågor. Genom att studera hovrätternas domslut och medföljande tingsrättsbeslut ges en 

inblick i hur bevisvärderingar görs i rättspraxis. Likaså ges en inblick i hovrättens korri-

gerande effekt i förhållande till tingsrätten. En ytterligare begränsning är vilken typ av 

domar som undersökts. Blodbildsanalys är absolut vanligast bland morddomar. Detta be-

ror inte endast på det faktum att det krävs blod för att göra en blodbildsanalys, utan även 

för att vid andra brottsformer som involverar blod som till exempel misshandel kan offret 

själv vittna om brottets händelseförlopp. Som tidigare nämnt undersöker också studien 

endast fall där blodbildsanalys fick en viss påverkan på fallet.   

1.7 Disposition  

Efter detta inledande kapitel följer i kapitel 2 en beskrivning av grundläggande begrepp, 

regler och principer avseende bevisvärdering i svensk rätt. Också olika bevisvärderings-

teorier kommer att presenteras. Därefter, i kapitel 3 beskrivs de legala förutsättningarna 

för sakkunnigutlåtanden och teorier från doktrin kring domstolens förhållande till sak-

kunniga. I kapitel 4 redogörs grunderna för blodbildsanalys tillsammans den kritik som 

presenteras i den amerikanska litteraturen. I kapitel 5 kommer resultatet av den kvalitativa 

studien presenteras, både i tabellform och genom en skriftlig beskrivning och diskussion. 

I kapitel 6 analyseras och diskuteras resultaten utifrån ett kritiskt perspektiv, vilket 
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utmynnar i ett antal problemformuleringar. Avslutningsvis ges en blick mot framtiden där 

eventuella lösningar på de problem som studien har funnit diskuteras.  
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2  Om bevisvärdering  

2.1 Den fria bevisprövningen  

I 35 kap 1 § Rättegångsbalken (SFS 1942:740) (RB) stadgas den fria bevisprövningens 

princip. Där står att ”rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, 

avgöra, vad i målet är bevisat”. Den fria bevisprövningen består av två delar. Dels den 

fria bevisföringen som innebär att det inte finns några legala begränsningar för vilka kun-

skapskällor som får läggas fram till domstolen för prövning. Dels den fria bevisvärde-

ringen som innebär att det inte finns några legala hinder för hur domstolen skall värdera 

de bevis som presenterats under rättegången.20  

Den fria bevisprövningen är dock inte absolut, utan måste uppfylla ett antal 

rationalitetskrav.21 För det första föreligger ett objektivitetskrav, vilket betyder att dom-

stolens slutsatser och övertygelser måste grundas på skäl som är godtagbara för andra 

förståndiga människor. För det andra föreligger en redovisningsskyldighet som innebär 

att ledamöternas slutsatser måste redovisas så att dessa kan kontrolleras av andra perso-

ner. För det tredje föreligger ett analyskrav, som innebär att domstolen inte får göra en 

bedömning endast på helhetsintrycket av bevisningen som lagts fram, utan varje bevis 

måste värderas separat. För det fjärde får domstolen enligt 30 kap. 2 § RB och 17 kap 2 

§ RB endast grunda sin dom på det som framkommit i målet. Endast notoriska fakta är, 

enligt 35 kap 1 § st. 1 RB, undantagna från denna så kallade omedelbarhetsprincip. No-

toriska fakta kan utgöra såväl bevisfakta, hjälpbevisfakta och allmänna erfarenhetssatser. 

Vad som utgör notoriska fakta är inte bestämt, utan är relativt och kan växla i tid.22 Erfa-

renhetssatser, som är en del av notoriska fakta, är ett påstående kring sambandet mellan 

två företeelser och där påståendet gäller generellt för dessa. Ett exempel kan vara hur 

läkemedel A orsakar symptom B. Genom induktion går det att det att konstatera att det 

finns ett samband mellan dessa två företeelser. Denna generalisering kan vara mer eller 

mindre vetenskapligt grundad.23  

2.2 Centrala begrepp 

I en brottmålsprocess skall åklagaren, genom att lägga fram en gärningsbeskrivning och 

tillhörande bevisfaktum, försöka bevisa att bevistemat är uppfyllt. Bevistema är med 

 
20 Lindell m.fl. (2005) s. 397.  
21 SOU 1938:44 s. 38 samt 377f. 
22 Lindell (2007) s. 60 f.  
23 Ekelöf m.fl. (2009) s. 281.   
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andra ord de omständigheter som innebär att rekvisiten för ett visst brott är uppfyllda. 

Oftast är bevistemat synonymt den gärningsbeskrivning som åklagaren lägger fram.24 

Ibland kan bevisning som åklagaren lägger fram styrka en viss del av gärningsbeskriv-

ningen. Till exempelvis ett skoavtryck som bevisar att den tilltalade var på platsen visar 

på en viss del av gärningsbeskrivningen, men inte att den tilltalade begått brottet. Sådana 

delar av bevistemat kallas för deltema och syftar till en uppdelning av bevistemat där 

vissa delar styrks av vissa bevis.25  

Bevisfaktum är de bevis som åklagaren lägger fram för att bevisa att ett 

bevistema är uppfyllt. Till detta finns även hjälpbevisfaktum. Hjälpbevisfaktum är sådana 

omständigheter som antingen försvagar eller förstärker ett bevisfaktum, men som inte har 

en påverkan för bevistemat i sin helhet. Sikten på en brottsplats bevisar till exempel inte 

vem som har misshandlat en viss person, men kan ha påverkan för ett vittne (bevisfakta) 

som pekar ut gärningsmannen. Hjälpbevisfaktum kallas även ibland för stödbevisning 

eller indirekta bevis.26 Det finns även motbevisfaktum, som är de bevisfaktum som talar 

emot åklagarens gärningsbeskrivning. Dessa presenteras oftast av försvaret.  

Beviskravet är det krav som ställs på den bevisning som läggs fram för att 

bevistemat skall anses vara uppfyllt, med andra ord att den åtalade begått den gärning 

som åklagaren presenterat. Inom svensk rätt är det åklagaren som har bevisbördan, vilket 

innebär att åklagaren är den som skall bevisa att den åtalade är skyldig och den åtalade 

behöver inte som utgångspunkt bevisa sin oskuld.27 Nära besläktat med detta är reglerna 

från Europakonventionen kring oskyldighetspresumtionen, som innebär att den åtalade 

endast är skyldig ifall åklagaren visat att bevistemat är uppfyllt och måste frias ifall detta 

inte görs.28  

Åklagaren är inte fri att framföra vilket bevistema som helst, utan enligt 45 

kap 3 § RB skall gärningsbeskrivningen ange ”den brottsliga gärningen med uppgift om 

tid och plats för dess förövande och de övriga uppgifter som behövs för dess känneteck-

nande”. Inom detta räknas därmed de moment som krävs för rekvisiten i en brottsrubri-

cering och den personliga skulden, till exempel uppsåt. Till detta hör också principen om 

 
24 Ekelöf m.fl. (2009) s. 15.  
25 Dahlman (2018) s. 204.   
26 Diesen (2015) s. 210.  
27 Ekelöf m.fl. (2009) s. 82. 
28 Ekelöf m.fl. (2009) s. 150.  
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in dubio pro reo som innebär att när bevisning läggs fram vars riktighet det råder tvek-

samhet kring, får dessa inte användas mot den tilltalade.29  

2.3 Beviskravet  

I praxis och inom doktrin finns det olika sätt att beskriva beviskravet. Eftersom det rör 

sig om sannolikheten för bevistemats sanningshalt går det att utrycka beviskravet seman-

tiskt eller numeriskt. Semantiskt innebär att det utrycks i någon form av ord, medan nu-

meriskt beskriver beviskravet i siffror. Det går även att uppställa beviskravet negativt 

eller positivt. Ett vanligt positivt numeriskt beviskrav är att åklagarens gärningsbeskriv-

ning ska med 95–98% sannolikhet vara sann. Ett negativ numeriskt beviskrav skulle där-

med vara motsatsen, dvs. att det inte får finnas mer än 2-5% sannolikhet att bevistemat är 

falskt. 30 Det numeriska beviskravet har kritiserats med anledning av att definitionen är 

intetsägande och att det inte framgår hur en sådan numerisk bedömning skall ske i prak-

tiken. Ett problem är till exempel att uppfattningen kring vilken styrka på bevisningen 

som anses utgöra 95 % sannolikhet kan skilja sig mellan olika domare.31  

I rättegångsbalken förekommer beviskrav ofta i form av semantiska yttryck, 

till exempel sannolika skäl. HD har genom NJA 1980 s. 725 anslutit sig till att kravet 

skall uppställas semantiskt negativt, nämligen att det ska ”ställas utom rimligt tvivel” att 

den tilltalade hade begått den handlingen som anges i gärningsbeskrivningen. Detta ut-

tryckssätt för beviskravet är också vanligt förekommande i europeisk rätt och i anglosax-

iska rättssystem. Beviskravet ska gälla för alla brottmål, oavsett svårighetsgrad och 

brottstyp. Även i fall där det föreligger vissa bevissvårigheter, såsom till exempel narko-

tikabrott eller sexualbrott, ska beviskraven enligt HD vara desamma.32 Det har dock dis-

kuterats inom doktrin kring ett differentierat beviskrav, där vissa omständigheter såsom 

brottets grovhet och den tilltalades inställning, bör sänka beviskravet. En sådan uppdel-

ning av beviskravet har dock ännu inte accepterats av HD.33 Däremot finns det, enligt 

HD, ett lägre beviskrav för åklagaren kring invändningar mot nödvärnssituationer. Spe-

ciellt i sådana situationer där åklagaren skall bevisa icke-existensen av ett faktum, till 

exempel att offret attackerade den tilltalade först. I sådana fall har HD uttalat att det endast 

räcker med att åklagaren bevisar att den tilltalades invändning anses var obefogad.34 

 
29 Ekelöf m.fl. (2009) s. 150. 
30 Diesen (2015) s. 141.  
31 Diesen (2015) s. 143.  
32 Dahlnman (2018) s. 164.  
33 Diesen (2015) s. 148.   
34 Ekelöf m.fl. (2009) s. 155.  
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Syftet med ett negativt semantiskt beviskrav som ”ställd utom rimligt tvivel” är att mini-

mera eller utesluta all risk för felaktigt fällande domar. Det som medför rimligt tvivel är 

möjligheten till andra händelseförlopp än vad som presenterats genom bevistemat. Ifall 

det går att påvisa andra möjliga händelseförlopp än vad som presenterats genom beviste-

mat skall den åtalade frias. Det räcker med andra ord inte att åklagarens gärningsbeskriv-

ning framstår som mer sannolik än den tilltalades oskuld, utan den måste därmed utesluta 

andra möjliga händelseförlopp.35 Det finns två fall från HD som kan sägas utgöra någon 

form av ”nedre gräns” för beviskravet.36 I NJA 1991 s. 56 diskuterades ifall så kallade 

negativa omständigheter var tillräckligt för fällande dom. Åklagaren kunde i fallet bevisa 

att det inte var möjligt att någon annan än den tilltalade och offret befann sig på den ön 

där gärningen inträffat. HD menade att det var endast i undantagsfall som sådana negativa 

omständigheter kan innebära en fällande dom. I dessa specialfall, menade HD, att de ne-

gativa omständigheterna också måste styrkas av bevisfaktum som klargör de väsentliga 

delarna av händelseförloppet och positivt knyter den tilltalade till brottet.37 I ett annat fall, 

NJA 1999 s. 480 avgjorde HD huruvida strukturella bevis kunde vara tillräckligt för en 

fällande dom. Med strukturella bevis menas bevisföring som bygger på ett antal stödbevis 

som beskriver omständigheterna i fallet, men som saknar orsakssamband gentemot gär-

ningen. HD fastslog att endast strukturell bevisning aldrig kan vara tillräckligt för en fäl-

lande dom, men att omständigheter av sådana slag kan påverka bevisvärderingen.38    

2.4 Bevisvärderingsteorier 

Eftersom fri bevisvärdering råder i svensk rätt finns det inga legala regler kring vilken 

sorts metod domstolen ska använda för att avgöra huruvida bevistemat har uppfyllts eller 

inte.39 Däremot finns det en utbredd vägledning inom doktrin. En metod är den av Ekelöf 

m.fl. föreslagna värdemetoden. Den utgår från ett kausalt förhållande mellan bevistemat 

och bevisfaktumet. Bevistemat är ett givet faktum som beskrivs med en variabel med ett 

motbevistema som dess motsats. Anses bevistemat vara uppfyllt så anges det till exempel 

som en etta, och dess motsats blir därmed en nolla. Varje bevisfaktum värderas därmed 

var för sig och adderas på varandra. Ifall bevisvärdet av alla bevisfaktum når över ett 

kommer bevistemat anses vara uppfyllt. Ekelöf betonar att det inte behöver vara ett 

 
35 JK (2006) s. 41.  
36 JK (2006) s. 42.  
37 NJA 1991 s. 56, st. 7.  
38 NJA 1999 480, st. 3. 
39 Diesen (2015) 119.  
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numeriskt förhållande mellan bevistemat och bevisfaktumet. Det är endast en ungefärlig 

uppskattning för att förstå bevisfaktumens värde i förhållande till varandra. Matematiska 

formler är inte tänkta att tillämpas i verkligheten, utan det är det kausala förhållande mel-

lan bevistemat och bevisfaktumen som är avgörande. 40  En annan metod är temametoden, 

som också bygger på ett frekvensresonemang och en objektiv syn på bevisvärdering. 

Skillnaden mellan denna metod och värdemetoden gäller främst kring kausalförhållandet 

mellan bevistemat och bevisfaktumen. Temametoden ställer inte upp krav på orsakssam-

band mellan bevisfaktum och bevistema på samma sätt som värdemetoden.  Den största 

skillnaden är att temametoden utgår från att det finns en ursprungssannolikhet för bevis-

temat, och att denna får beaktas vid bevisvärderingen.41  

En annan metod som är vanligt förekommande och som förespråkas bland 

annat av Diesen är hypotesmetoden. Till skillnad från värde- och temametoden fokuserar 

denna metod inte på sannolikhetsteorier eller numeriska beviskrav. Denna metod bygger 

istället på att värdera bevisningen genom att testa eller bedöma huruvida det finns alter-

nativa hypoteser för händelsen. Diesen själv menar att det inte är en ny bevisvärderings-

metod, utan snarare en systematisering av de bevisprövningar som gjords av HD under 

de senaste 30 åren. Metoden utgår från rimligt tvivel och bygger på att falsifiera andra, 

alternativa hypoteser än den som åklagaren presenterat. När domstolen kan göra detta, då 

har bevisprövningen fulländats och den tilltalade kan dömas, eftersom det då inte återstår 

något rimligt tvivel.42 Metoden arbetar utifrån en flerstegsprocess. Först fastställs bevis-

temat och därefter bedöms bevisningen i målet för att klargöra relevans och kausalitet. 

Sedan bedöms huruvida utredningskravet kan anses vara uppfyllt och om så är fallet görs 

en bevisvärdering för och mot bevistemat. Till sist prövas om alternativa hypoteser kan 

falsifieras, dvs. om beviskravet har uppfyllts.43 Det ställs, enligt Diesen, även krav på de 

alternativa hypoteserna. De måste ha karaktären av ett bevistema, vara till den tilltalades 

fördel, vara rimliga och överensstämma med de bevisfaktum som åklagaren presenterat.44 

I sin bedömning ska domstolen sedan värdera den alternativa hypotesens rimlighet, vilket 

kopplas till att ”rimligt tvivel” ska innebära en friande dom.  

Till sist ska även vägledning från praxis beröras. På grund av frånvaron av 

legal bevisprövning har HD haft ett försiktigt förhållningssätt till att bilda prejudikat för 

 
40 Ekelöf m.fl. (2009) s. 171.  
41 Diesen (2015) s. 36. 
42 Diesen (2015) s. 197.  
43 Diesen (2015) s. 199.  
44 Diesen (2015) s. 246f.  
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bevisvärdering. Trots att HD har fastslagit beviskravet ”utom rimligt tvivel” har dess vi-

dare innebörd inte konkretiserats. Vid flera tillfällen har HD tagit upp bevisfrågor för 

prövning, men oftast befästat att grundformen ska tillämpas snarare än hur den ska till-

lämpas. Metoderna som presenteras i doktrinen verkar också leva ett skilt liv från de som 

domstolarna använder sig av. Det finns få fall där de begrepp och metoder som presente-

ras i doktrin återspeglas i avgöranden från HD.45  Ett framstående fall, som enligt vissa, 

är nedslag från HD kring hur bevisvärderingen skall gå till, är NJA 2015 s. 702 (Balkong-

fallet). Domstolen konstaterar här att det inte finns någon universell bedömningsgrund 

för hur bevisvärdering skall ske, utan att det är beroende av målets typ och brottets ka-

raktär. Samtidigt så är bedömningen inte skönsmässig, utan domstolen betonar de krav 

som nämns i förarbetena. Endast rationella skäl får inverka på bedömningen och analysen 

skall vara objektivt grundad samt utföras strukturerat.46 Utöver dessa krav, fastställde HD 

en allmän metod för hur bevisvärdering kan göras, åtminstone i vissa typfall. Först ska 

varje bevisfaktum som åklagaren ställer fram värderas gentemot bevistemat. Ifall bevis-

temat anses vara styrkt, värderas också motbevisfaktumen. Här vägs motbevisningen som 

finns i fallet in och domstolen ska bedöma huruvida dess kraft rubbar slutsatsen kring 

åklagarens bevisning i förhållande till bevistemat.47 Ifall det fortfarande kan anses att 

åklagarens bevisning är styrkt går domstolen vidare och bedömer huruvida det kan före-

ligga en alternativ hypotes som kan väcka rimligt tvivel. Ifall ett sådan alternativ inte 

anses förekomma i fallet, skall gärningsbeskrivningen anses vara ställt utom rimligt tvivel 

och bevistemat därmed också uppfyllt.48 Även om balkongfallet inte ska ses som en mall 

för bevisvärdering, har dess prejudicerande verkan fått en viktig betydelse för bevisvär-

deringsmetoder.49 En viktig punkt i Balkongfallet, men även för tidigare rättsfall från HD, 

är elimineringen av alternativa hypoteser. Som Torkel Gregow uttalade är när det ”prak-

tiskt sett skall framstå som uteslutet att den åtalade är oskyldig” som det går att döma 

skuld. I detta krävs därmed också att utesluta andra alternativa händelseförlopp.50  

 

 

 
45 JK (2006) s. 471.  
46 NJA 2015 s. 702 p. 20.  
47 NJA 2015 s. 702 p. 22.  
48 NJA 2015 s. 702, p. 30.  
49 Agnafors (2019) s. 358. Se även Diesen (2015) s. 678.  
50 Gregow (1996) s. 510 
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3. Sakkunnigbevisning 

3.1 Rättslig grund  

Erfarenhetssatser, som förklarar sambandet mellan två olika företeelser, används av dom-

stolen för att skapa en brygga mellan bevisfaktum och bevistema. Ifall till exempel en 

brottsform innehar rekvisitet vårdslöst är det erfarenhetssatser som avgör huruvida den 

handlingen som fallet gäller uppfyller rekvisitet.51 För sådana bedömningar krävs gene-

rellt sett att domstolarna använder sig av allmänna erfarenhetssatser, det vill säga de er-

farenhetssatser som är notoriska fakta och därmed även allmänt erkända.52 Dock behövs 

i vissa fall information som ligger utanför allmänt vedertagna kunskaper. Ifall till exempel 

domstolen ska avgöra ifall en person begått ett brott under påverkan av en psykisk stör-

ning, krävs kunskaper som ligger utanför vad som är allmänt kända. I sådana situationer 

krävs särskilda erfarenhetsatser och domstolen tar hjälp av en sakkunnig, som fyller ut 

kunskapsluckan som finns hos domstolen. Särskilda erfarenhetssatser kännetecknas av 

kunskaper som kräver studier av ett visst kunskapsområde.53 Det behöver inte heller vara 

precisa kunskaper som sakkunnig presenterar, utan det kan även vara slutsatser som denne 

drar utifrån de särskilda erfarenhetssatser hen innehaver.54  

  Sakkunniga kan bidra i domstolen på två sätt, antingen genom ett skriftligt 

sakkunnigutlåtande eller genom att sakkunnige hörs i domstolen. Det skriftliga utlåtandet 

som bevisning sker enligt 35 kap. 14 § p.1 RB. Förhöret sker utifrån 40 kap. 8 § RB. Det 

är vanligt att sakkunnige hörs i samband med sitt uttalande, eftersom innehållet i sakkun-

nigutlåtandet innefattar sådan information som många gånger behöver förklaras.55 En 

sakkunnig kan antingen inkallas av domstol (domstolssakkunnig) eller av ena parten 

(partssakkunnig). En domstolssakkunnig utsetts av domstolen enligt 40 kap 1 § RB och 

är antingen en tjänsteman på myndighet, någon som på förhand utsetts till sakkunnig eller 

annan ”för redbarhet och skicklighet inom området kända personer”. Domstolssakkun-

niga skall inte vara jäviga och partnerna bör tillfrågas på förhand kring valet av domstols-

sakkunnig.56 En partssakkunnig som åberopas av parterna i sin bevisföring förhörs av 

ombuden enligt 40 kap. 19 § RB tillsammans med 36 kap. 17 § RB. Utlåtanden från till 

 
51 Edelstam (1991) s. 115.  
52 Ekelöf m.fl. (2009) s. 20.  
53 Edelstam (1991) s. 117.  
54 Ekelöf  m.fl. (2009) s. 284.  
55 Dahlman (2018) s. 285.  
56 Ekelöf, m.fl. (2009) s. 284.  
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exempel Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), åberopas i regel av åklagarsidan och är 

därmed att anses som partssakkunniga.57 I 40 kap. 8 § RB ställs vissa krav för förhör av 

partssakkunniga. Dels ska förhöret inte sakna betydelse, det vill säga att domstolen måste 

finna förhöret nödvändigt. I samma paragraf stadgas även att om utlåtandet görs av någon 

från ämbetsverk, akademi eller offentligt samfund får inte muntligt förhör hållas om inte 

rätten finner det ”oundgängligen nödvändigt”. Enligt förarbetena hänger detta samman 

med de kostnaderna som förhör med offentliga organ innebär. Denna del av 40 kap. 8 § 

RB har dock kritiserats och vissa menar att den borde avlägsnas från rättegångsbalken.58 

Andra menar dock på att detta inte är ett problem i praktiken eftersom kraven för ”ound-

gängligen nödvändigt” ställts lågt.59  

 Utöver reglering i 40 kap. RB kan sakkunniga även förhöras i egenskap 

som vittne enligt reglerna i 36 kap. RB. De två regelverken skiljer sig från varandra bland 

annat till hänsyn till kravet på närvaro vid rättegång och ersättningsnivåerna. Under vissa 

omständigheter hörs sakkunnig i form av vittne enligt 36 kap. RB och ibland i form av 

sakkunnig enligt 40 kap. RB. Det är rimligt att anta att en sakkunnig hörs enligt 36 kap. 

när de beskriver de observationer de gjort och enligt 40 kap. när de drar slutsatser utifrån 

de vetenskapliga erfarenhetssatserna de har. 60 Samtidigt kan denna gränsdragning vara 

svår, eftersom en sakkunnig kan under en rättegång höras kring båda delarna. En rättslä-

kare till exempel kan höras både kring de observationerna som gjorts under obduktionen 

(vittne) men samtidigt också vilka slutsatser hen drar utifrån dessa observationer (sak-

kunnig). Viss doktrin menar att förekomsten av att en expert lämnar uppgifter av båda 

slagen inte problematiserats tillräckligt hög grad och att rättegångsbalken inte är anpassad 

för att hantera sådana skillnader i sakkunnigas utlåtanden på ett tillfredställande sätt.61  I 

den här uppsatsen refererar sakkunnig både till fall där den sakkunniga hörts enligt 36 

kap. RB eller enligt 40 kap. RB och även de fall där sakkunnigutlåtandet endast skett 

skriftligen enligt 35 § kap. RB. Sakkunnigutlåtanden refererar både till det skriftliga ut-

låtandet och utlåtanden under rättegången. 

 

 

 
57 Dahlman (2018) s. 284.  
58 Elwing (1963) s. 627, Edelstam (1991) s. 320 f. 
59 Dahlman (2018) s. 282. 
60 Dahlman (2018) s. 285.  
61 Edelstam (1991) s. 186-211 samt Dahlman (2018) s. 286.   
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3.2 Hjälpvetenskapernas plats i rättssalen 

Eftersom syftet med sakkunniga är att bidra med särskilda erfarenhetssatser kan domsto-

len introduceras till andra vetenskaper än rättsvetenskap. Eftersom fri bevisvärdering rå-

der, finns det inga regler i RB som påvisar några specifika krav på kvalitén för dessa 

hjälpvetenskaper. Beskrivningen ”för redbarhet och skicklighet inom området kända per-

soner” i 40 kap 1 § RB skulle kunna vara en möjlig reglering av kvalitén på vetenskap. 

Dock tar detta lagrum sikte på den sakkunniga, snarare än vetenskapen som sakkunniga 

grundar sina slutsatser på.  

Heuman till exempel är av uppfattningen att hjälpvetenskapernas plats inom 

bevisvärderingen är beroende av formuleringar i lagen och hjälpvetenskapernas formella 

status. Det är ett synsätt där bedömningen av hjälpvetenskaper sker utifrån juridiska ut-

gångspunkter, där hjälpvetenskapen ”tillrättalagts för rättstillämpningen”. Det är i fall där 

lagformuleringen baseras på ”målsättningar och avvägningar” som hjälpvetenskaperna 

får en betydelse för bevisvärderingen, medan i fall där lagformulering är precist formule-

rad så saknar hjälpvetenskaper betydelse. Likaså finns det hierarkisk uppdelning mellan 

olika vetenskapers rättskällestatus, där vissa vetenskaper får en större betydelse.62  

Gräns däremot, menar att det först och främst inte går att göra en sådan 

hierarkisk uppdelning mellan olika vetenskaper.63 Hon menar på att språklig precisering 

inte är avgörande för behovet av hjälpvetenskaper, utan snarare kunskapens relevans för 

tolkningen av lagtexten som påverkar dess roll i rättsvetenskapen. Gräns betonar också 

skillnaden mellan sakfrågor och rättsfrågor. Grunden för att använda sig av hjälpveten-

skaper härstammar inte från att 35 kap 1 § RB (fria bevisprövningens princip) är allmänt 

hållen, utan från domstolarnas skyldighet att genomföra bevisvärdering på ett objektivt 

sätt och förmedla materiellt riktiga domar. Domstolarna ska särskilt tillvarata rättssäker-

het och att den tilltalade inte blir dömd på vaga grunder. Inom detta ligger därmed att 

undersöka sanningshalten i de påståenden som åklagaren lagt fram. Det innebär att dom-

stolen måste göra en noggrann undersökning av all den bevisning som framkommit i må-

let. Ledamöternas egna erfarenhetssatser och allmänbildning är många gånger otillräck-

liga för att göra sådan bedömning. Därav får hjälpvetenskaperna sin formella status. 64 

Gräns argumenterar också för att det finns skäl att ställa krav på kompetensen hos dom-

stolarna att kunna göra bedömningar av vetenskaplig kunskap, när sådan presenteras. 

 
62 Heuman (2005/06) s. 789.  
63 Gräns (2005/06) s. 788. 
64 Gräns (2005/06) s. 789 ff.  
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Speciellt i hänsyn till tillförlitligheten i sådana bedömningar eftersom vetenskapen enbart 

kan producera sannolikheter för huruvida två eller flera omständigheters har en kausal 

relation gentemot varandra. Sådan bedömning är alltid behäftad med viss felmarginal, 

och domstolens uppgift är därmed att undersöka risken för sådan felmarginal.65 

Nordgaard & Rasmusson menar, som forensiker hos NFC, att vetenskapliga 

bedömningar av bevisning ligger hos forensiker och inte hos domstolen. Den kritik som 

framförs mot sakkunnigbevisning är överdriven och stora missuppfattningar råder. För-

fattarna erkänner att rättssäkerheten kan riskeras ifall utredningen bygger subjektiva vär-

deringar som används för att bekräfta en redan existerande uppfattning, men betonar 

också att NFC utses som en neutral komponent för att utföra professionella analyser av 

bevisfaktumen. NFC arbetar utifrån alternativhypoteser och endast uttalar sig utifrån san-

nolikhetskalkyler som baseras på objektiva fakta. Domstolen borde inte i för stor grad 

göra bedömningar som inskränker på de sannolikhetsresonemang som forensiker ska 

göra. Detta kan, enligt författarna, äventyra rättssäkerheten eftersom de saknar kunskaper 

inom området. 66 

 Wahlberg andra sidan sett, betonar risken för vad hon kallar för ”Typ III-

fel”. Dessa fel grundas på epistemologiska respektive ontologiska skillnader mellan na-

turvetenskapen och juridiken. Det förstnämnda innebär skillnader kring de krav som ställs 

på en viss slutsats och de sistnämnda skillnader kring värderingen av de entiteter som 

rättsvetenskap respektive naturkunskapen påstår existera. Typ III-fel sker när domstolen 

applicerar de naturvetenskapliga premisserna vid domstolsförfarandet, istället för rättsve-

tenskapens epistemologi och ontologi (till exempelvis beviskrav).67 När naturvetenskap-

liga slutsatser appliceras inom juridik ska den vara underordnad den rättsliga logiken som 

ofta kräver andra hänsynstaganden än vad naturvetenskapen gör. Detta för att säkerställa 

materiellt korrekta domar. 68 

3.3 Sakkunniges roll 

Den sakkunniga ska i sin utredning och framställning förhålla sig opartisk. Detta gäller 

även i brottmål där den sakkunnige allt som oftast har uppdrag från åklagaren. Vid dessa 

fall tillhör inte den sakkunnige på något sätt åklagarsidan, utan ska presentera de 

 
65 Gräns, (2005/06) s. 790 f.  
66 Nordgaard & Rasmusson (2017/18) s. 228 ff.  
67 Wahlberg (2009/10) s. 890–895. 
68 Wahlberg (2009/10) s. 899. 
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observationer och erfarenhetssatser på ett objektivt och opartiskt sätt.69 Som tidigare 

nämnts, finns det två sidor i sakkunskapen som den sakkunniga bidrar med. Dels handlar 

det om att vittna kring de observationer som sakkunniga gjort av ett visst bevisfaktum, 

dels att bidra med sina erfarenhetssatser till vilka slutsatser som kan dras utifrån dessa 

observationer. Observationerna kan ha utförts av en sakkunnig och en annan sakkunnig 

drar slutsatser utifrån sina egna erfarenhetssatser kring innebörden av observationerna. 

Inom fältet blodbildsanalys innefattar observationerna de blodspår som påträffades på 

brottsplatsen. När sakkunniga sedan till exempel uttalar sig om vad för bakomliggande 

kraft som gett upphov till spåren eller från vilken vinkel blodet träffat ett objekt, använder 

sig hen av sina särskilda erfarenhetssatser.   

  Det finns inga legala regler kring vad sakkunniga ska och inte ska uttala sig 

om. Däremot har det i doktrin presenterats flera synpunkter kring de uttalanden som sak-

kunniga gör. Det är viktigt att den sakkunnige endast uttalar sig inom sitt område eller 

inom det uppdraget som den utfört. När en sakkunnig sitter inför en domstol och får frågor 

ställda från parterna kan det vara lockade att vara behjälplig inom andra områden som 

ligger utanför ens sakkunskap. Ett exempel på detta är Catrine Da Costa-fallet där rätts-

läkare uttalar sig om gärningsmannens psykologiska tendenser utifrån skadorna på offret, 

trots att detta ligger inom rättspsykologi och inte inom de patologiska kunskaperna som 

den sakkunnige hade tillkallats för. 70  Flera liknande sådana fall har funnits där sakkun-

niges bristande omdöme kring sin roll i rättssalen bidragit till felaktiga domar.71 Det är 

ett allvarligt fel, inte bara på grund av att den sakkunniga uttalar sig utanför sitt kunskaps-

område, utan även eftersom det finns en ökad risk för att domstolen missuppfattar speku-

lationen som vetenskaplig fakta.  

   Att en sakkunnig inte ska uttala sig utanför sin expertis innefattar också att 

hen inte ska göra bedömningar som åligger domstolen. Framförallt gäller detta att den 

sakkunniga inte gör bedömningar som ligger inom domstolens bevisvärdering. Den sak-

kunnige ska använda sina särskilda erfarenhetssatser för att uttala sig om beviskraften hos 

ett visst bevisfaktum i förhållande till ett visst deltema. Ifall den sakkunnige uttalar sig 

om sannolikheten för hela deltemat i sig, har den sakkunnige gjort en bedömning som 

ligger inom domstolens bevisvärdering. 72   På samma grund ligger det långt utanför 

 
69 Dahlman (2018) s. 288. 
70 Stockholms tingsrätt målnr B 8-11-88, se även Dahlnman (2018) s. 288. 
71 JK (2006) s. 447 f.  
72 Dahlman (2018) s. 287.  
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sakkunnigas roll att uttala sig kring bevistemat i sin helhet.73 Detta kan lättare förklaras 

med ett exempel. Låt oss anta att domstolen ska avgöra tillvägagångssättet för det dödliga 

våldet på en brottsplats. Deltemat kan då till exempel vara att offret dog till följd av våld 

från trubbigt föremål. På brottsplatsen har vissa blodspår upptäckts och domstolen ska 

därmed värdera sannolikheten för att blodspåret bevisar att sådant våld har förekommit. 

Domstolen saknar kunskaper för att bedöma sannolikheten för att blodspåret som åter-

funnits är ett resultat av våld med trubbigt föremål. Därför använder de en sakkunnigs 

särskilda erfarenhetssatser. Den sakkunniga ska då uttala sig kring sannolikheten kring 

beviskraften av att blodspåret (bevisfaktum) kan associeras med mönster som skapas på 

grund av våld med trubbigt föremål (deltemat). Ifall den sakkunnige uttalar sig om san-

nolikheten för hela deltemat, i detta fall att våldet har uppkommit genom våld med trub-

bigt föremål, arbetar den sakkunnige utanför sin roll och gör bevisvärdering som åligger 

domstolen. Likaså, ifall den sakkunniga uttalar sig kring huruvida den tilltalade är skyldig 

till att utfört våldet med det trubbiga föremålet är detta långt innanför domstolarnas be-

visvärdering.74  

  Det kan verka som att det är en hårfin skillnad kring huruvida den sakkun-

niga uttalar sig om sannolikheten för att blodspårets kan associeras med en viss typ av 

kraft och att blodspåret garanterat har uppkommit genom en typ av kraft. Dock finns det 

flera anledningar för att en sådan distinktion upprätthålls. Först och främst för att det rent 

teoretiskt ligger inom domstolens bevisvärdering att göra bedömningen kring korrelat-

ionen mellan ett bevisfaktum och ett deltema.75 I detta fall är det domstolens uppgift att 

göra bedömningen att våld med trubbigt föremål har förekommit på brottsplatsen. Det 

finns också risker för felbedömning ifall sakkunniga intar en allt för central del i bevis-

värderingen. Bland annat eftersom det råder osäkerhet kring vilka grunder en sådan be-

dömning skulle göras. Ett exempel är att inom naturvetenskap tenderar forskning utgå 

från en sannolikhet på 50% ex ante, någonting är enligt hypotesen eller någonting är inte 

enligt hypotesen. Inom bevisvärderingen föreligger däremot oskyldighetspresumtion, vil-

ket gör att domstolen utgår från 0% sannolikhet ex ante. Ifall sakkunniga gör en bedöm-

ning kring deltemat i sin helhet, kan de utgå från en helt annorlunda sannolikhetsgrund 

än vad domstolen gör. 76 Likaså, ifall den sakkunniga uttalar sig kring sannolikheten för 

 
73 Dahlman (2018) s. 287.  
74 Dahlman (2018) s. 285. 
75 Edelstam (1991) 378.  
76 Dahlman (2018) s. 291.  
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ett helt deltema kan det föreligga andra bevisfaktum som sakkunniga saknar kunskaper 

kring. I ovanstående exempel kanske det skulle finnas ett vittne som pekar åt ett annat 

tillvägagångssätt för mordet, för vilka domstolen har kunskap om, men som inte varit i 

den bedömningsgrund som sakkunniga betraktat.77 På liknande grunder skulle det därmed 

vara långt utanför den sakkunniges område att uttala sig om bevistema i sin helhet. Det 

är inte olämpligt endast på grund av att det ligger långt utanför sakkunnigas roll och tyd-

ligt inom domstolarna bevisvärdering, utan även för att det skulle innebära att sakkunniga 

har gjort hela bevisvärderingen. På samma sätt som de föreligger information som inte 

nått den sakkunnige finns det även här alternativhypoteser som den sakkunniga inte har 

kunskaper kring. Sådana bedömningar kan innebära en stor risk för felaktiga domar och 

äventyra rättssäkerheten.78  

3.4 Värdering av sakkunnigutlåtanden  

Eftersom fri bevisvärdering råder, finns det inga legala regler för hur domstolarna skall 

värdera det som sakkunniga framför. Oavsett om sakkunnige agerar som ett vittne enligt 

36 kap. RB eller som sakkunnig enligt 40 kap. RB, ska dess utlåtande bevisvärderas av 

domstolen som all övrig bevisning. Detta gäller både för de observationer som sakkun-

niga gjort och för de särskilda erfarenhetssatser som sakkunniga använder.79 Som tidigare 

nämnts, bör också domstolen förhålla sig kritisk gentemot de slutsatser som sakkunniga 

gör för att säkerställa materiellt riktiga domar. Frågan är dock hur en sådan bevisvärde-

ringen skall gå till i praktiken. Det går att argumentera för att det finns en inneboende 

paradox i domstolarnas förhållande till sakkunniga. Domstolen förväntas att kritiskt be-

visvärdera den kunskap som sakkunniga för fram, trots att domstolen själv saknar kun-

skap inom området. De skall därmed bedöma tillförlitligheten i den kunskapen som de 

också efterfrågar. 80     

Det finns även en potentiell risk för misskommunikation mellan sakkunniga 

och domstolen. Dels på sådant sätt som Wahlman presenterar kring typ III-fel, det vill 

säga att domstolen och sakkunniga utgår från olika grunder i sin bedömning kring sanno-

likhet. Det finns även en risk för vad Dahlman beskriver som dubbelräkning och dubbel-

negligering. Dubbelräkning sker när domstolen uppfattar att den sakkunniga inte har be-

aktat en viss omständighet i sin bedömning. Domstolen övervärderar därför i sin 

 
77 Dahlman (2018) s. 290.  
78 Dahlman (2018) 289. 
79 Ekelöf m.fl. (2009) s. 285.  
80 Nordh (2019) s. 89, Gräns, (2005/06) s. 790 f. 
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bevisvärdering slutsatserna som sakkunniga presenterat eftersom de även räknar in den 

omständigheten. Dubbelnegligering är motsatsen, det vill säga när domstolen undervär-

derar erfarenhetssatsen för de antar att en viss omständighet har beaktats av den sakkun-

nige när så inte skett.81  

  Att domstolarna saknar kunskap kring området som de också skall bevis-

värdera, behöver nödvändigtvis inte innebära att bevisvärdering av utlåtandet omöjlig-

görs.  Inom doktrin har det presenterats flera förslag kring hur domstolen kan säkerställa 

vetenskaplighet i de slutsatser som sakkunniga drar. Nordh föreslår till exempel tre punk-

ter som domstolen ska kontrollera för att försäkra att vetenskapen bakom slutsatserna är 

korrekt. Först ska domstolen undersöka att sakkunniges slutsatser inte grundas på något 

annat material än det som domstolen har att bevispröva. Detta hänger samman med att 

domstolen endast får pröva sådant som utgör processmaterial. Därefter skall tillförlitlig-

heten i den erfarenhetssats som sakkunniga stödjer sin slutsats på kontrolleras. Detta 

handlar i huvudsak om att se till vilket forskningsstöd och annat underlag som den sak-

kunnige hänvisar till. Till sist skall tillämpligheten av denna erfarenhetssats på sakfrå-

gorna i målet kontrolleras. Att en studie har hög tillförlitlighet inom ett visst område, 

innebär inte att erfarenhetssatsen från denna studie kan appliceras på sakfrågorna i fallet. 

Det gäller att bedöma hur slutsatserna förhåller sig till forskningsstödet samt till den rå-

dande bevissituationen.82 Nordh menar på att det finns stora luckor inom denna bedöm-

ning och att det är sällan som domstolar uttalar sig kritiskt gentemot utlåtanden från rätts-

läkare eller NFC, om det inte läggs fram annan motbevisning.83  

  Dahlman pekar på att domstolen ska söka efter indikationer på tillförlitlig-

het hos den sakkunniga. Att hen är välrenommerad och arbetar för ett laboratorium som 

är ackrediterat är två sådana indikationer. Att experten argumenterar logiskt och struktu-

rerat är en annan indikator. Ifall däremot experten hänvisar till egna studier eller har ett 

personligt intresse i frågan, bör utlåtandet värderas med större försiktighet. Det är också 

viktigt, enligt Dahlman, att se till robustheten i slutsatserna som dras.84  

  Ekelöf m.fl. menar på att vid sakkunnigbevisning så görs en bevisvärdering 

två gånger. Först så bevisvärderar den sakkunniga bevisfaktumen och därefter bevisvär-

derar rätten den sakkunnigas slutsatser och bevisfaktumen. För att lösa problemet kring 

 
81 Dahlnman (2018) s. 287.  
82 Nordh (2019) s. 90.  
83 Nordh (2019) s. 91.  
84 Dahlman (2018) s. 299 f. 
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domstolens bristande kunskaper i den andra bevisvärderingen kan domstolen ta in fler 

sakkunniga som i sin tur kontrollerar de erfarenhetssatser som dragits.85 Detta förslag har 

även diskuterats inom utländsk litteratur. Framförallt i en fokusgruppstudie bland domare, 

advokater och åklagare av Champagne tas olika argument upp för och emot att domstolen 

använder egna sakkunniga. Slutsatsen i denna studie var att argumenten som talade för 

en sådan process var ökad grad av självständighet, ökad legitimitet och minimerad risk 

för partiskhet. Motargumenten pekade på risker med en utveckling där använd expertis 

blir mindre kvalificerade, att parterna förlorar kontroll över processen och att argumenten 

som förs fram riskerar att bli för snäva.86  

  Justitiekanslern, i sin rapport Felaktigt dömda, föreslår att möjligheterna för 

försvaret att anlita egna experter och få detta bekostat av det allmänna borde utökas. Så 

som regleringen ser ut idag, får försvaret sina utgifter bekostade ifall de kan anses vara 

skäliga. Ifall försvarets sakkunniga når samma slutsatser som åklagarens sakkunnig, är i 

regel dessa utgifter inte skäliga och försvaret får inte ersättning för detta.87  

 

  

 
85 Ekelöf m.fl. (2009) s. 285.  
86 Champagne m.fl. (2001) s. 182.  
87 JK (2006) s. 451.  
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4. Om blodbildsanalys  

4.1 Inledning  

Blodbildsanalysen kan sägas ha som mål att försöka svara på tre frågeställningar: Vad 

som har hänt, hur det har hänt och var det har hänt. Blodbildsanalysens huvudsakliga 

funktion är att rekonstruera brott.88 Att kunna rekonstruera en händelseutveckling är na-

turligtvis mycket viktigt för en polisutredning, eftersom den oftast även utgör en grund-

läggande del i åklagarens gärningsbeskrivning. Ett annat vanligt användningsområde är 

att ge stöd för vittnesuppgifter. Att binda förhör med teknisk bevisning är ett sätt för åkla-

gare att stärka vittnets tillförlitlighet. Blodbildsanalyser kan även användas som motbevis 

för till exempel vittnesutsagor eller utsagor från den tilltalade. Det är inte helt ovanligt att 

den tilltalade erkänner att hen begått de våldsamma handlingar som lett till offrets död, 

men påstår att hen agerat i nödvärn. Blodbildsanalysen kan då ge information som talar 

emot detta påstående. Ett annat vanligt användningsområde är att avgöra huruvida offret 

avled av naturliga orsaker eller inte. Ifall till exempel obduktionen av offret inte ger några 

tydliga svar, kan blodspår påvisa eller stödja att våldsamma handlingar skett och därmed 

utesluta en naturlig död. 89 

  Tre generella punkter som en blodbildsanalytiker undersöker för att klassi-

ficera blodspåret är storlek, form och mönster.90 Det finns en mängd variabler som påver-

kar dessa tre punkter. Dels finns det variabler som är beroende av vilken yttre kraft som 

påverkar blodet. Dels finns det variabler som påverkar blodspårets utformning oavsett 

vilken kraft som påverkar blodet. Storlek, form och mönster påverkas av hastighet på 

blodet, bloddroppens volym, ifall det träffar en slät eller skrovlig yta, ifall ytan absorberar 

fläcken eller inte och lutning på den ytan som blodet träffar.91 På släta, hårda och icke-

absorberande ytor kommer bloddroppen att anta formen av en cirkulär fläck oavsett från 

vilken höjd bloddroppen föll. Om blodet däremot träffar skrovliga ytor kommer den cir-

kulära formen på fläcken brytas ut och anta en mer spikig formation runt kanterna på 

cirkeln.92 På absorberande ytor kan fläckens form förändras betydligt beroende på hur 

mycket ytan absorberar vätska.93 När en fritt fallande bloddroppe träffar en lutande yta 

 
88 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 2. 
89 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 4.  
90 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 99 
91 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 71.  
92 Kim, m.fl. (2016) s. 179.  
93 Agrawal (2017) s. 240.  
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kommer formen på fläcken vara beroende av ytans lutning. Desto brantare lutningen är 

desto mer oval form kommer fläcken anta. Bortsett från variabler som är beroende av 

ursprungskraften till blodspåret är dessa grundläggande faktorer avgörande för blodbilds-

analysen. 94 

4.2 Blodspår med yttre påverkan 

När blod utsätts för tillräckligt mycket yttre kraft kommer blodet att brytas upp i mindre 

droppar. Dessa droppar kommer att flyga i luften i mindre formationer till dess att de 

träffar en yta. När detta sker bildas ett mönster som kallas för blodstänksmönster. Karak-

täristiskt för blodstänk är att det är ett blodspår som har uppkommit genom en yttre kraft. 

Det är genom att studera blodets storlek, form och mönster som en blodbildsanalytiker 

kan nå slutsatser kring vilken typ av kraft som ligger bakom blodspårets uppkomst.95  

    En kategori av blodstänk är de som uppkommer genom våld med ett trub-

bigt föremål såsom knytnävar eller tillhyggen. Det som är karaktäristiskt för blodspårs-

mönster som uppkommit på detta sätt är att det ofta rör sig om färre antal, men större 

fläckar än andra former av stänk där bloddropparna har en högre hastighet. När ett trub-

bigt objekt träffar en horisontal blodig yta kommer blodspåren att flyga upp bort från 

objektet. Ju längre ifrån objektet träffytan är, desto större kommer spridningen mellan 

fläckarna vara. 96 Vilken mängd blod som kommer från ett slag och vilken storlek varje 

individuell fläck kommer ha är varierande från fall till fall. Enligt litteraturen går det inte 

att peka på exakta, tydliga drag hos blodspåren som visar skillnad mellan våld med vasst 

föremål gentemot trubbigt, bortsett från att slag med trubbigt föremål oftast genererar fler 

blodfläckar än vassa föremål.97 Vassa föremål kan även generera mer blod. Bortsett från 

de grundläggande faktorer som nämnts ovan påverkas också dessa blodspår av formen på 

vapnet, vapnets längd och tyngd, antalet slag, hur stor kraft som har används, riktningen 

på slagen, var på kroppen slagen har kommit, hur offret rört sig under attacken och hur 

stor mängd som funnits på kroppen vid attacken.98  

  Blodspår kan också komma från själva mordvapnet som används för våldet 

i fråga. Dessa blodspår kallas för avkastat blod och uppkommer genom att blod avlägsnas 

från en blodig källa och träffar en annan yta, utan att de två ytorna får någon kontakt. Det 

 
94 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 123.  
95 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 119 
96 Attinger (2018) s. 650f.  
97 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 119.  
98 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 129.  
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är alltså när verktyget blir blodigt och därefter lyfts för ett ytterligare slag som dessa 

blodspår kan uppkomma. Storleken på blodspåren kan variera beroende på storlek och 

form på vapnet, mängden blod på vapnet, kraften på slaget och med vilken vinkel vapnet 

svingats.99 Generellt sett kan det sägas att ju mer kraft som ligger bakom svingen, desto 

fler fläckar och mindre storlek.100 Ifall det går att bedöma att fläckar har olika ursprunglig 

kraft så är det möjligt att även bedöma det minsta antal slag som har utdelas. Sådant av-

görande bygger på tanken att antalet mönster som hittas motsvarar ett minst antal slag. 

Till den här kategorin hör även blodspår som avsatts genom att rörelsen från ett blodigt 

vapen plötsligt avstannat när det träffat marken eller offret. Det kan också ge vägledning 

till hur till exempel en misshandel har gått till. 101 

  När en person blir träffad i en skottlossning kommer blodstänk uppkomma 

på två olika sätt. Antingen kommer blodspår flyga mot skottets riktning (bakstänk) eller 

i riktning som skottet går (framstänk). Generellt kan sägas att blodspår från framstänk ger 

upphov till många, men mycket små fläckar. Det kan skapas ett spraymönster eller moln-

liknande formationer. Detta beror på den starka hastighet som blodet färdas med.102 Bort-

sett från de grundläggande variablerna påverkas storlek, mönster och form också av vil-

ken sorts vapen som används, vilken sorts kaliber på ammunition, avstånd mellan pipa 

och objekt, hur många skott som avlossats, den anatomiska uppbyggnaden på objektet 

som träffas och förekomsten av blockerande objekt såsom hår, huvudbonader eller andra 

kläder som offret bär.103   

  Även avsaknaden av spår kan ge information för brottsplatsundersökaren. 

Ifall det finns ett område som har en avsaknad av spår som inte ”passar in” i övriga mönst-

ret kallas det för avskärmning och kan vara en indikator på att någonting stått i vägen för 

projektionen av blod. Ifall undersökaren inte hittar någonting i rummet som förklarar av-

skärmningen, kan det vara en person som varit positionerad där, vilket är värdefull in-

formation för brottsutredaren. 104 

4.3 Blodspår utan yttre påverkan  

Blodspår kan även uppkomma utan påverkan av någon yttre kraft. Dels kan det vara blod-

spår som uppkommit genom krafter från offret själv, men dels också från gravitationen. 

 
99 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 169. 
100 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 118.  
101 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 120.  
102 Sui m.fl. (2017) s. 1116 f. 
103 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 131 
104 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 210. 
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Först och främst kan droppmönster på en brottsplats ge information kring hur offret eller 

gärningsmannen förflyttats. Här kan form, storlek och mönster avslöja i vilken riktning 

offret eller gärningsmannen rört sig.105 Även i de fall där en större artär skadats kan blod-

spår uppkomma, vilka benämns som sprutbilder. Blodmönstret som oftast associeras med 

sådana här projektionsmekanismer är en typ av sprayfläckar som visar på att det har skett 

ett pulserat sprutande av blod. Dessa typer av pulserad projektion kan skapa avlånga 

mönster som är tjockare på vissa ställen och därefter smalnar av. Även på vertikala ytor 

kan sådana mönster förekomma.  Då påvisar mönstret att större mängder blod har runnit 

längs den vertikala ytan med en pulserande kraft.106 Till denna grupp hör även mönster 

som beror på att offret utandats blod. Detta är blodspår som uppkommit när offret hostat, 

spytt, nyst eller spottat ut blod. Bortsett från de ordinära omständigheter som påverkar 

blodspårsmönster påverkas dessa mönster även av var på kroppen skadat skett, hur all-

varlig skadan är, mängden blod, blockadeffekt från vävnad eller kläder, offrets position, 

ifall offret rört sig efter skadan, ifall det rör sig om en eller multipla skador och påverkan 

från mediciner.107 

   Ifall ett offer förlorar stora mängder blod kan det bildas blodpölar. Blodpö-

lar karakteriseras av väldigt stora formationer av blod som oftast kan associeras till ex-

tensiva blödningar från offret. Om blodet inte absorberas in i ytan kommer det tillslut att 

koagulera och torka, vilket kan skapa en tjockare ansamling blod. Dessa blodspår kan ge 

värdefull information om var majoriteten av en blodsutgjutelse har skett. Därmed kan 

också information fås om till exempel var den största skadan mot offret skedde.108 Ifall 

blodpölar samlas på en absorberande yta kommer blodet att absorberas in i ytan istället 

för att flyta ut. Detta kan ibland ge viss information om hur blodformationens initiala 

formande, men ibland kan absorberandet även förstöra information som skulle vara till-

gänglig ifall absorberandet inte skett. Detta kan även ske till exempel vid omfattande 

blödning som sedan utplånar andra fläckar som varit av intresse. 109  

               Ibland när stora mängder blod rinner ut från offret kan det skapas avlånga möns-

ter. Dessa kallas för rinningsmönster och kan ge värdefull information om offrets posit-

ionering. Ifall rinningar har avvikande riktningar kan detta betyda att offret har förflyttats. 

 
105 Stuart, Kish & Sutton (2005) s.151. 
106 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 151.  
107 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 152.  
108 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 87.   
109 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 88.  
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Likaså kan rinningar i neråtgående eller sidledes riktning kan ge information kring 

huruvida offret stått upp eller legat ner under attacken.110 

4.4 Alternerat blodspår  

Med alternerat blodspår avses en mängd olika blodspår som har påverkats på sådant sätt 

att deras ursprungliga form, storlek eller mönster har förändrats. Det finns ett antal kate-

gorier inom denna grupp varav den första som tas upp här är avsatt blod. Med begreppet 

avsatt blod menas generellt blod från en blodig yta som kommit i kontakt med en icke-

blodig yta, där blod avsatts på den icke-blodiga ytan. Det är alltså en kontakt mellan två 

olika typer av ytor, en blodig och en icke-blodig yta. Dessa är ett viktigt spår, eftersom 

de kan ge information om aktiviteter från offret eller förövaren under eller efter at-

tacken.111  

  En undergrupp inom avsatt blod är smetningar och svep. Smetningar är en 

kontakt mellan två ytorna men ingen rörelse som indikerar riktning. Svep indikerar en 

rörelse mellan de två ytorna vilket ger ett mönster åt det håll den ena ytan har rört sig. 

Svep kan ge viss information om åt vilket håll kontakten har skett, beroende på vissa 

karaktäristiska drag såsom förekomsten av mer blod på ett ställe av spåret.112 Avtorkning 

är en ytterligare underkategori av transferering som innebär att en yta rör sig igenom en 

redan existerande blodfläck och därmed alternerar formationen på fläcken. Vad som skil-

jer en sådan mot ett drag eller smetande är att det är den icke-blodiga ytan som påverkar 

den blodiga ytan. Sådana spår kan upptäckas genom att de inte liknar de övriga spåren 

och kan till exempel kopplas till ett annat föremål i rummet som har blodavsättningar på 

sig.113 En ytterligare underkategori är drag som innebär att blodspår har alternerats ge-

nom att den originella blodkällan dragits eller släpats vilket skapar ett spår av blod. Såd-

ana blodspår kan ibland ge information om hur den originella blodkällan har flyttats.114  

En annan kategori av alternering är åldrandet av blod. När blod åldras så 

koagulerar det och tillslut torkar. Koagulerandet kan ge vägledning kring hur lång tid som 

har passerat mellan att blodet utgjutits till att det undersökts. I vissa studier har man för-

sökt skapa en form av tabell som kan påvisa exakta tidmönster, men litteraturen varnar 

 
110 Stuart, Kish & Sutton (2005) s.71. 
111 Stuart, Kish & Sutton  (2005) s. 182. 
112 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 89.  
113 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 92.  
114 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 212.  
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för att dra allt för stora slutsatser kring sådana studier eftersom variablerna för hur blod 

torkar är för många. 115 

4.5 Konvergensområde och konvergenspunkt 

För att svara på frågan var blodsutgjutelsen skett som gett upphov till blodspåret använder 

sig blodbildsanalytikern av konvergensområde och konvergenspunkt. Målet är att hitta 

ursprunget till kraften som skapat blodmönstret. Varje enskild bloddroppes färdriktning 

bedöms genom att ett streck dras från varje ovala fläcks yttersta två punkter, det vill säga 

där blodfläckens diameter är som längst. Där flera fläckars streck korsas kommer vara 

ursprunget för kraften som gett upphov till mönstret, vilket är konvergensområdet.116 

Därefter kan undersökaren koppla vinkeln till konvergenspunkten för att därmed avgöra 

vid vilken höjd kraften har sitt ursprung. För att avgöra vinkeln använder undersökaren 

sig av grundläggande geometri. Genom att beräkna bloddroppens höjd och bredd i en 

sinusskala går det att avgöra från vilken höjd som blodet kommit från. Genom att kombi-

nera konvergensområdet och konvergenspunkt är tanken att det går att räkna ut en viss 

plats som är blodspårets ursprung.  

4.6 Arbetsmetoder inom svensk kriminalteknik  

Inom svensk forensik finns det olika tillvägagångssätt för att utföra blodbildsanalyser. 

NFC och Polisen arbetar utifrån två olika metoder för att avgöra sannolikheter kring blod-

spårets uppkomst. Blodbildsanalytiker från Polisen använder en utredande undersökning, 

medan blodbildsanalytiker från NFC använder sig av en värderande undersökning. 

  I den utredande undersökningen byggs hypoteser utifrån de blodbilder som 

identifieras. Därefter graderas dessa utifrån en skala. Den säkraste är ”visar att” vilket 

innebär att det är omöjligt att det gått till på annat sätt än utifrån den slutsats som dragits. 

”Ger starkt stöd för” innebär att det inte är omöjligt men synnerligen märkligt ifall det 

gått till på annat sätt än slutsatsen. Med ”ger stöd att” menas att det inte är förväntat att 

det skulle se ut som det gör om det gått till på annat sätt än slutsatsen som dragits. Lägst 

på skalan är ”talar varken för eller emot, vilket anses innebära att det motsvarar en skala 

på 50% sannolikhet att det gått till på det sätt som dragits från slutsatsen.117  

En värderande undersökning däremot bygger på att det görs två olika hypo-

teser som baseras på omständigheterna i fallet. Därefter undersöks blodspåren och 

 
115 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 182.  
116 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 184.  
117 Kriminalteknik 2 (2018) s. 6.  
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jämförs med hypoteserna. Utifrån undersökningen värderas sannolikheten för resultaten 

utifrån om den ena eller andra hypotesen kan vara gällande.118  

Ett sätt att säkerställa kvalitén inom forensik är ackreditering genom 

SWEDAC. SWEDAC är en svensk myndighet som arbetar med att bemyndiga olika typer 

av organisationer och varor. Inom forensik handlar detta om att arbetsmetoden som an-

vänds ackrediteras för att möta vetenskapliga krav och minska risken för subjektivt infly-

tande. EU har beslutat att alla laboratorier som hanterar DNA och fingeravtryck måste 

vara ackrediterade. Brottsplatsundersökningar ackrediteras generellt sett i en begränsad 

skala. Detta på grund av att bedömningarna inom en brottsplatsundersökning är svåra att 

detaljreglera.119  Blodbildsanalys som forensisk bevisning har inte blivit ackrediterad av 

SWEDAC. Däremot har själva processen kring fotografering av blodspår ackrediterats 

för NFC Stockholm, Syd och Väst.120  

4.7 Kritiken mot blodbildsanalys  

4.7.1 Brist på vetenskapligt stöd 

Under 2009 publicerade USA:s National Scientific Council en rapport (NAS-rapporten) 

vars syfte var att undersöka vetenskapligheten hos forensiska fält inom amerikansk rätt. 

Här fick blodbildsanalys stark kritik på flera punkter, bland annat på grund av den relativt 

stora mängd variabler som kan påverka resultatet. Rapporten underströk att blodspår som 

hittas på en brottsplats kan vara komplexa och tolkningen är i många fall svår om inte i 

vissa fall omöjlig. Utifrån en empirisk studie som låg till grund för rapporten, kunde slut-

satsen dras att flera erfarna blodbildsanalytiker drog slutsatser som saknade vetenskapligt 

stöd och snarare byggde på bedömning utifrån personliga uppfattningar.121 Även i annan 

litteratur har det framhållits att blodbildsanalys inte har sitt ursprung i vetenskapliga stu-

dier, utan snarare härstammar från slutsatser som erfarna blodbildsanalytiker dragit. 122  

Samtidigt ska det betonas att grundprinciperna inom blodbildsanalys har 

prövats i fleras olika laboratoriestudier där variabler har kunnat kontrolleras. Till exempel 

genom att slå en blodig yta med ett trubbigt föremål med hög kraft så går det att se att 

kommer formas på ett visst sätt. Eller när ett blodigt föremål beskjuts med ett eldvapen 

 
118 Nordgaard & Rasmusson (2017/18) s. 229. Se även NFC:s utlåtandeskala på www.nfc.polisen.se/tjans 

      ter/utlatandeskala.    
119 Swedacs hemsida, https://www.swedac.se/amnesomraden/kriminalteknik/.  
120 NFC, Standardförfarande som NFC använder vid forensiska undersökningar. https://nfc.poli  

      sen.se/tjanster/standardforfaranden-och-metoder. 
121 National Scenetific Council (2009) s. 178 f.  
122 Taylor m.fl. (2016) s. 922.   
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kommer ett spraymönster bildas. Detta är också egentligen grundläggande fysiska anta-

ganden kring blodets funktion. Syftet med blodbildsanalys är att rekonstruera situationen 

med dessa kunskaper, problemet ligger dock i att det finns en mängd variabler utanför 

den externa kraften som kan påverka blodspårets utformning.  

Bortsett från de grundläggande faktorerna som påverkar blodspår, finns det 

också variabler inom varje typ av kraft. Till dessa variabler skall det tilläggas att blodspå-

rets storlek, form och mönster påverkas av träffytan. Flera slag mot huvudet kan ge upp-

hov till andra typer av fläckar än vad slag mot annan kroppsdel kan ge. På samma sätt 

kommer blodspåret se annorlunda ut ifall det rör sig om ett ytligt skärsår gentemot en 

skadad artär eller förlorade kroppsdelar. De flesta brottsplatser liknar inte heller labora-

toriemiljöer, vilket innebär att det finns flera variabler som inte kan kontrolleras. Det går 

med andra ord inte att skapa ett tydligt orsakssamband mellan en viss typ av ursprungs-

kraft med en viss typ av vapen och det eventuella blodspåret som kan uppkomma. Ef-

tersom tydliga orsakssamband inte kan bekräftas, finns det en risk för att blodbildsana-

lyser saknar viss validitet. Detta innebär att även om det går att i ett laboratoriesamman-

hang peka ut vissa tydliga tendenser, är det problematiskt att applicera dessa på en brotts-

plats eftersom variablerna för blodets utformning är för många. 123 En sådan brist skulle 

kunna lösas genom en tydlig metodik för bedömningen av blodspår, men en sådan tydlig 

metod som gäller för alla bedömningar saknas.124 Enligt NAS-rapporten är det framför 

allt just slutsatserna som sakkunniga gör som saknar vetenskapligt stöd. Det går att dra 

vissa slutsatser utifrån blodspår som baseras på logiska slutsatser och grundläggande fy-

sik. Det går även att dra vissa slutsatser kring ett blodspår med stöd av de laboratoriestu-

dier som har gjort kring blodbildsanalys. Däremot måste de bakomliggande variablerna 

alltid beaktas. 

4.7.2 Risker för subjektiva värderingar  

Inom brottsmål handlar ofta frågan som ställs i koppling till den forensiska bevisningen 

om individualisering av bevismaterial. Ett annat ord som ibland används är matchning av 

bevisning. Ett exempel på detta är DNA där man försöker individualisera fynden på 

brottsplatsen mot den misstänkte. Ett annat exempel skulle kunna vara att ett skoavtryck 

skall individualiseras till den sko som återfunnits i den misstänktes hus. Bortsett från 

kärn-DNA finns det dock inte en forensisk metod som med tillfredställande säkerhet 

 
123 Gardner (2006) 549–57, Taylor m.fl. (2016) s. 922. 
124 Arthur m.fl. (2018) s. 875. 



31 
 

uppvisar koppling mellan bevisningen och en specifik individ.125 Med andra ord bygger 

bedömningen för majoriteten av forensisk bevisning på forensikerns subjektiva uppfatt-

ning av fyndet i förhållande till erfarenhetssatser.126 Hur denna bedömning går till ser 

olika ut beroende på vilken typ av forensisk bevisning det rör sig om. Viss typ av foren-

sisk bevisning baseras på standardiserade undersökningar medan andra ger ett större ut-

rymme för expertens egen subjektiva uppfattning.  

Att det saknas en standardiserad vetenskaplig metod för bedömningen av 

blodspår gör att risken är hög för att blodbildsanalys är beroende av analytikerns egen 

uppfattning av hur ett blodspårs storlek, form och mönster bör klassificeras. När analyti-

kern förenar sådana klassificeringar med bedömning av ett blodspårs ursprung och hän-

delseförlopp, blir resultatet i hög grad beroende av hens egen bedömning.  Detta gör att 

det finns stora subjektiva inslag i bedömningen av blodspår. Att flera delar av blodbilds-

analysen bygger på sådana subjektiva bedömningar innebär att dess reliabilitet som ve-

tenskapligt grundad metod sjunker. Likaså ökar risken för felaktiga bedömningar, och i 

slutändan med felaktiga domar.  

4.7.3  Risken för konfirmeringsbias    

Under senare år har forskning presenterats om riskerna för konfirmeringsbias inom foren-

sisk analys.127 Konfirmeringsbias handlar om att människor tenderar att söka, uppfatta 

och värdera ny bevisning på ett sätt som ger stöd för en viss uppfattning, samtidigt som 

information och bevisning som talar mot en sådan uppfattning ignoreras eller antas ha ett 

endast begränsat värde. Inom forensisk bevisning handlar detta om att forensikern påver-

kas av tidigare rådande uppfattningar, förväntningar och kontextuell information som hen 

erhållit vid uppsamlingen eller tolkningen av de fynden de görs på brottsplatsen. För-

handsinformationen kan påverka resultatet och därmed leda till felaktiga slutsatser. 

Forensikern kan i sådana lägen påverkas av konfirmeringsbias och fokusera på vissa delar 

som styrker en redan rådande uppfattning och bortser från bevisning som talar emot den 

uppfattningen. Forskning inom detta område har visat på att det finns en stor risk för 

sådana former av bias inom en rad områden inom brottsutredningar som även får en effekt 

på domstolar.128  

 
125 National Research Council (2009) s. 7.  
126 National Research Council (2009) s. 7.  
127 Kassin, Dror & Kukucka (2013) s. 44.  
128 Kassin, Dror & Kukucka (2013) s. 45.   
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För blodbildsanalys är kontextuell information viktig, och ibland helt avgörande för be-

dömningen av blodspår. Litteraturen har betonat vid upprepade tillfällen vikten av att 

blodbildsanalytikern även arbetar med information som fås utanför blodbildspåret.129 

Detta gäller information från obduktionsprotokoll, rapporter från vittnen med mera. Or-

saken är att blodbildsanalysens uppgift att rekonstruera brottshändelsen. Dessa två saker, 

klassifikation av blodspåret och rekonstruktion av brottshändelsen överlappar 

varandra.130 Detta gör att blodbildsanalys underkastas en speciellt stor risk för att påver-

kas av förhandsinformationen, vilket ökar risken för konfirmeringsbias. Om till exempel 

forensikern på förhand fått information om att en pistol beträffats på brottsplatsen, kan 

det finnas en överhängande risk att hen tolkar in fler blodspår som resultat från en skott-

skada, än om forensikern inte fått den informationen presenterats på förhand.  

I en studie om konfirmeringsbias vid blodbildsanalyser fick flera hundra 

forensiker se olika typer av blodspår. Försökspersonerna delades i två olika grupper som 

fick olika slags förhandsinformation, den ena gruppen fick information som pekade åt ett 

i sammanhanget felaktigt resultat, den andra gruppen fick information som pekade åt rätt 

resultat. Testet visade att antalet rätta blodbildsanalyser ökade i gruppen som fick inform-

ation som pekade åt det rätta resultatet. Mer intressant var dock att antalet felaktiga ana-

lyser ökade i gruppen som fick information som pekade åt det felaktiga hållet. 131 Denna 

felmarginal är speciellt framstående beträffande fall som berör blodbildsanalys på absor-

berande ytor.132 Även i NAS-rapporten betonades riskerna för olika bias när det gäller 

blodbildsanalys. De skriver att detta gäller speciellt i förhållandet mellan olika parter 

såsom sakkunniga och åklagaren eller sakkunniga och försvaret. Sakkunniga tenderar att 

göra slutsatser som därmed stödjer den sida som de anser sig representera. Hur detta kan 

generaliseras på svensk rätt går dock att diskutera eftersom det råder en helt annorlunda 

rättskultur än inom amerikanska rätt.133 

  

 
129 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 40. 
130 Dahlman (2018) s. 291. 
131 Taylor m.fl. (2016) s. 927. 
132 Taylor m.fl. (2016) s. 930.  
133 National Research Council (2009) s. 179. 
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5   Empirisk rättsfallsstudie 

5.1 Inledning  

Nedan följer en sammanfattning av de rättsfall som ligger till grund för den här studien. 

Alla rättsfallen presenteras var för sig utifrån i tre olika tabeller som representerar var del 

av mina tre uppsatsfrågor. De tre frågorna är (1) vilket användningsområde blodbildsa-

nalys har som bevis i brottmål, (2) hur domstolen bevisvärderar blodbildsanalyser och (3) 

vilka typer av slutsatser blodbildsanalytikerna kommer fram till. För att kunna replikera 

min studie har en bilaga till tabellerna bifogats. Denna bilaga är tänkt att fungera som en 

referens till vilka sidor i rättsfallen som ligger till grund för varje del av undersökningen. 

I de två första tabellerna där både hovrätt och tingsrätt bedöms anges tingsrättens diarie-

nummer först och under följer hovrättens. För att tydligt se vilket diarienummer som till-

hör vilken domstol har hovrätten angetts med fet stil. I den tredje tabellen anges endast 

hovrättsdomen. Detta eftersom denna tabell inte utgår från domstolens bedömning utan 

från protokollet som getts till både hovrätten och tingsrätten. Även om blodspåret före-

kom i båda instanserna, har för enkelhetens skull endast hovrättens diarienummer angetts. 

I de fall där hovrätten instämt med tingsrättens slutsatser och inte bedömt blodbildsana-

lysen anges det med ett streck. Samma sak gäller för de protokoll som av sekretesskäl 

inte getts ut.  

5.2 Blodbildsanalysens användningsområde  

Syftet med den här delen av undersökningen är att kartlägga olika användningsområden 

för blodbildsanalys. Resultatet presenteras utifrån en tabell med fyra olika kolumner som 

representerar fyra olika användningsområden. Som teoretisk utgångspunkt för denna del 

har jag fokuserat på de fyra vanligt förekommande användningsområden som presenteras 

i litteraturen, nämligen som ett direkt bevis till händelseförloppet, som stödbevisning till 

ett vittnesmål, som motbevisning för nödvärnsrätt eller som ett bevisfaktum för att offret 

inte dog av naturliga orsaker.134 Genom att studera och presentera blodbildsanalysen uti-

från dessa fem vanligt förekommande användningsområden är förhoppningen att kunna 

koppla teori med praktik. Även att se vilka användningsområden som de facto finns med 

i mitt rättsfallsmaterial och vilket eller vilka användningsområden som ter sig som van-

ligast. Den första kolumnen består av fall där blodbildsanalys har använts som direkt 

 
134 Stuart, Kish & Sutton (2005) s. 2. Se även i 5.2.  
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bevisning för hela händelseförloppet eller någon del eller delar av ett händelseförlopp. 

Den andra kolumnen består av fall i vilka domstolen har använt blodbildsanalysen som 

en stödbevisning i relation till ett vittnesmål i en situation i vilken vittnesmålet har använts 

som bevis för händelseförloppet eller delar av ett händelseförlopp. Den tredje kolumnen 

består av fall, i vilka domstolen har använt blodbildsanalysen som motbevis till den till-

talades nödvärnsinvändning. Slutligen, den fjärde och sista kolumnen avspeglar fall i 

vilka blodbildsanalysen har använts som bevisning för att brottsoffret har bragts om livet 

genom någon annan, och således inte dött av någon naturlig orsak. I vissa fall har blod-

bildsanalysen haft flera användningsområden, vilket är orsaken till att de listats inom flera 

olika kolumner.  

Tabell 1: Blodbildsanalysens användningsområde  

Rättsfall Direkt bevis till 

händelseförloppet 

Stödbevisning till 

vittnesmål  

 

Motbevis för 

nödvärnsrätt  

Bevisfaktum för 

inte naturlig död 

B 2248-17 X    

B-1499-18 - - - - 

B 1081-18 X    

B 2219-18 X   X 

B 588-18  X   

B 2725-18   X X  

B 1071-17 X    

B 292-18  - - - - 

B 2202-17 X   X 

B-502-18 - - - - 

B 1402-17  X    

B 1678-18 X   X 

B 3619-17 X    

B 2384-18 - - - - 

B 7824-17 X    

B 2201-18 - - - - 

B 3885-17 X    

B 10849-17 - - - - 

B 2557-17 X    

B 1641-18 - - - - 

B 555-18  X   

B 3988-18      

B 46-18   X  

B 2256-18   X  

B 811-17   X  

B 3488-17 - - - - 

B 5769-17   X  

B 6541-18   X  

B 554 -18   X  

B 8065-18 - - - - 
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Tabell 1 visar att de användningsområden som presenteras i litteraturen även reflekteras 

i det material som denna uppsats undersökt. Det finns dock skillnader mellan vilka typer 

av användningsområden som är vanligast. Det viktigaste användningsområdet för blod-

bildsanalyser är som ett oberoende och direkt bevis, för att beskriva händelseförloppet på 

brottsplatsen.  Exempel på detta är att domstolen utifrån blodbildsanalysen dragit slutsat-

ser om att en viss typ av våld har använts, på en viss plats eller vissa platser och/eller att 

det finns en viss ordning mellan olika våldsamma handlingar som har inträffat, hur gär-

ningsmannen och offret har rört sig i relation till varandra etc. Det näst vanligaste använd-

ningsområdet är att blodbildsanalyser använts som ett hjälpbevisfaktum för att stödja ett 

vittnesmål. I dessa fall har således ett vittne kunnat berätta om händelseförloppet, varefter 

blodbildsanalysen har använts för att bekräfta vad vittnet har berättat. I fem fall där en 

nödvärnsinvändning hade gjorts, användes blodbildsanalysen som direkt motbevisning 

mot sådana invändningar. I tre av fallen användes blodbildsanalysen som ett bevisfaktum 

för att visa att offret inte dog av naturliga orsaker. 

5.3 Domstolarnas bedömning av sakkunnigutlåtandet  

Den andra frågan handlar om domstolarnas bedömning av blodbildsanalysen. Som tidi-

gare nämnt i kapitel 3 finns det inga legala regler för hur domstolen skall värdera sakkun-

nigutlåtanden. Däremot betonar doktrin att sakkunnigutlåtanden bevisvärderas som all 

annan övrig bevisning och att domstolen bör ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot slut-

satserna som sakkunniga gör. Blodbildsanalys presenteras nästintill alltid av åklagaren 

för att stödja upp gärningsbeskrivningen. Så har det även varit fallet för denna studies 

urval. För att inte i allt för stor grad förlita sig på det som sakkunniga presenterar bör 

domstolen därmed också värdera sanningshalten för blodbildsanalysen utanför åklagarens 

gärningsbeskrivning. Det vill säga att domstolen inte helt godtar sakkunnigas slutsatser 

utan även gör någon form av ytterligare bedömning. För att undersöka detta har jag ana-

lyserat domstolars bevisvärdering utifrån tre olika förhållningssätt. I den första kolumnen 

placeras de fall där domstolen presenterar slutsatserna av blodbildsanalysen utan något 

ytterligare yttrande eller ett yttrande som styrker gärningsbeskrivningen. Det är med 

andra ord rättsfall där domstolen godtagit att blodbildsanalysen stödjer gärningsbeskriv-

ningen, utan att ha gjort någon vidare bedömning. Inom den andra kolumnen placeras de 

fall där domstolen beaktat blodbildsanalysen och gjort ett annat yttrande som inte bekräf-

tar gärningsbeskrivningen. Det kan röra sig om fall där domstolen på egen hand bedömer 

blodbildsanalysen utanför gärningsbeskrivningen eller utifrån en invändning från 
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försvaret. Under den tredje kolumnen placeras de fall där domstolen förhåller sig kritiskt 

till slutsatserna som sakkunniga gjort. Detta gäller både för fall där domstolen förhåller 

sig kritisk till själva sakkunnigutlåtandet i sig och fall där domstolen förhåller sig kritisk 

till blodbildsanalysen i sin helhet. Kravet för vad som bedöms som kritiskt har ställts lågt. 

För att uppfylla detta kriterium behöver domstolen inte ge några anledningar eller föra 

några längre resonemang. Det räcker med att domstolen  på ett eller annat sätt uttrycker 

ett kritiskt förhållningssätt mot blodbildsanalysen. Skillnaden mellan den andra och tredje 

kolumnen är att den andra kolumnen inte behöver innebära att utlåtande som förhåller sig 

kritisk mot slutsatserna i blodbildsanalysen. Till exempelvis faller de situationer där dom-

stolen bedömer blodbildsanalysen utifrån en nödvärnsinvändning från försvaret in under 

den andra tabellen. Detta eftersom domstolen därmed har gjort en bedömning som inte 

bekräftar gärningsbeskrivningen, men ändå inte förhållit sig kritiskt mot de slutsatser som 

sakkunniga gjort.  

Tabell 2: Domstolarnas bedömning av sakkunnigutlåtandet  

Rättsfall Bedömning utan ytterli-

gare yttrande  

Bedömning med ytterligare 

yttrande  

Kritiskt förhållningssätt  

B 2248-17 X   

B 1499-18 - - - 

B 1081-18 X   

B 2219-18 X   

B 588-18 X   

B 2725-18  X  

B 1071-17  X  

B 292-18 - - - 

B 2202-17 X   

B-502-18 - - - 

B 1402-17 X   

B 1678-18 X   

B 3619-17 X   

B 2384-18 - - - 

B 7824-17  X  

B 2201-18 - - - 

B 3885-17 X   

B 10849-17 - - - 

B 2557-17 X   

B 1641-18 - - - 

B 555-18 X   

B 3988-18 - - - 

B 46-18  X  

B 2256-18  X  

B 811-17  X  

B 3488-17 - - - 

B 5769-17  X  

B 6541-18  X  

B 554 -18  X  

B 8065-18  -  
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I tabell 2 syns tydligt att domstolar accepterar blodbildsanalyser som ligger i linje med 

åklagarens gärningsbeskrivning, utan någon kritisk analys över huvud taget. Trots att rib-

ban för när en domstol ansetts gjort en kritisk analys av en sakkunniges slutsatser hade 

ställts mycket låg, hittades inga sådana fall. I elva av fallen gjorde inte domstolen någon 

ytterligare bedömning av blodbildsanalysen eller en bedömning som styrker gärningsbe-

skrivningen. Detta kan jämföras med de nio fall där domstolen gör en ytterligare bedöm-

ning av blodbildsanalysen som inte stärker gärningsbeskrivningen. Det innebär att det 

finns en överrepresentation av fall där domstolen inte ser till alternativa bedömningar än 

åklagarens gärningsbeskrivning jämfört med fall där domstolen gör en sådan alternativ 

bedömning. Det skall också tilläggas att i övervägande majoritet av de fall där domstolen 

sett till alternativa bedömningar har detta varit en undersökning av nödvärnsinvändning 

från försvaret. I sju av fall var den alternativa bedömningen i koppling till nödvärnsan-

språk. 135 Detta i jämförelse med två fall där den alternativa bedömningen inte hade en 

nödvärnsinvändning som grund.136
 Därmed är det ytterst få fall där domstolen gör en be-

dömning som inte bekräftar åklagarens gärningsbeskrivning och där detta inte är på grund 

av försvaret har gjort en nödvärnsinvändning. Med andra ord är det ovanligt att domstolen 

på eget initiativ undersöker andra möjliga bedömningar av blodbildsanalysen än den som 

åklagarens presenterat.   

  Möjlig kritik mot resultatet i tabell 2 resultat är att ett kritiskt förhållnings-

sätt kan uppkomma under rättegångsförfarandet. Det vill säga att domstolen hypotetiskt 

sett skulle ifrågasatt slutsatserna från blodbildsanalysen under domstolsförfarandet, men 

att detta inte lyfts i domen. Detta är enligt min mening inte troligt. Som tidigare nämnts 

föreligger redovisningsskyldighet vilket innebär att domstolen måste redovisa de omstän-

digheter som varit avgörande i målet och de skäl som ligger till grund för domslutet. 

Eftersom kritiken som finns mot blodbildsanalys kan ha en avgörande effekt på bedöm-

ningen av resultatet borde sådan diskussion i sådana fall varit en del av domslutet. Om 

inget annat så skulle något sådant även finnas med under sammanfattningen av förhöret 

med sakkunniga, vilket inte skett i några av fallen. Att domstolen lyft sådan kritik i alla 

30 rättsfallen, men att detta inte antecknats i domen, är enligt min mening, osannolikt. 

Det är dock viktigt att läsaren förstår att detta perspektiv har beaktats under utförandet av 

studien.    

 
135 B 2725, B 46–18, B 2256, B 811–17, B 5769–17, B 6541–18 och B 554–18 
136 B 1071–17 och B 7824–17 
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5.4 Slutsatser från blodbildsanalyserna  

Tabellen nedan presenterar resultatet av de sakkunnigutlåtandet som varit en del av urva-

let. Denna del syftar till att besvara den tredje frågeställningen för uppsatsen, nämligen 

vilka typer av slutsatser blodbildsanalytikerna kommer fram till. Sakkunnigutlåtandena 

bedöms utifrån tre olika kriterier. Den teoretiska utgångspunkten är diskussioner i den 

juridiska doktrinen kring sakkunnigas roll i förhållande till bevisvärderingsteorier. Fram-

förallt Dahlmans arbete kring vad som ligger inom domstolens uppgifter i bevisvärde-

ringen och vad som ligger inom sakkunnigas roll.137 De tre typer av sakkunnigutlåtanden 

som presenteras har placerats in som tre olika kriterier. Därefter har rättsfallen placerats 

inom den typ av bedömning som sakkunniga gjort i sitt undersökningsprotokoll. Den 

första kolumnen rör de slutsatser då blodbildsanalytikern bedömt bevisfaktas styrka i för-

hållande till ett deltema. Ett exempel är att blodbildsanalytikern menar att så som blod-

mönstret är utformat ger stöd för att spåret har uppkommit genom trubbigt våld. Andra 

kolumnen berör de slutsatser då blodbildsanalytikern har bedömt sannolikheten för ett 

helt deltema i sig. Ett exempel kan vara då blodbildsanalytikern gör ett uttalande att blod-

spåret har uppkommit genom våld med trubbigt föremål. Den sistnämnda tabellen är fall 

då blodbildsanalytikern uttalat sig om bevistemat i sin helhet. Ett exempel är att blod-

bildsanalytikern uttalar sig om händelseförloppet, var det har hänt och vem som begått 

handlingarna.  

Tabell 3: Slutsatser från blodbildsanalyserna 

FALL Bevisfakta mot deltema  Hela deltemat  Bevistemat 

B-1499-18 - - - 

B 2219-18   X 

B 2725-18 X   

B 292-18 - - - 

B 502-18  X  

B 1678- 18 X   

B 2384-18 - - - 

B 2201-18 X   

B 10849-17 - - - 

B 1641-18 X   

B 3988-18  X  

B 2256-18  X  

B 3488-18 - - - 

B 6541-18  X  

B 8065-18  X  

 

 
137  Se kapitel 3.3. Dahlman (2018) s. 287. 
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I tredje tabellen går det att utläsa att det är något vanligare för blodbildsanalytiker att 

uttala sig kring hela deltemat än att uttala sig för sannolikheten kring ett bevisfaktum i 

förhållande till ett deltema (4 fall gentemot 6 fall). I ett av fallen uttalar sig blodbildsana-

lytikern kring hela bevistemat. I detta fall, B 2219–18, beskriver blodbildsanalytikern hela 

händelseförloppet och pekar även ut den då misstänkte som gärningsmannen för brottet.  
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6. Analys 

6.1 Värdering av sakkunnigutlåtanden   

Som tidigare nämnt innebär den fria bevisvärderingen att det finns få regler inom svensk 

rätt som styr domstolen i sin bevisvärdering av den informationen som sakkunniga pre-

senterar. Regleringarna i rättegångsbalken är vagt utformad och ger inte någon vidare 

förklaring kring vilka kvalifikationskrav som skall ställas på sakkunnigutlåtanden. Lag-

rummen ger inte heller någon vägledning kring vilka krav som ska ställas på hjälpveten-

skaperna i sin helhet. Utan någon specifik vägledning från lagen ligger bedömningen av 

sakkunnigas kvalifikation i domstolens händer. Samtidigt har domstolen en skyldighet att 

upprätthålla vissa krav på sakkunniga och hjälpvetenskaperna för att inte riskera materi-

ellt felaktiga domar. Den empiriska studien över rättsfall under 2018 som ligger till grund 

för denna uppsats visar tydligt att domstolarna tenderar att inte göra någon egen kritisk 

bedömning av blodbildsanalyser. Trots att kraven för vad som kan betraktas som ett kri-

tiskt förhållningssätt satts lågt fanns det inget rättsfall utifrån det studerade urvalet som 

uppfyllde det kravet. Tvärtom, utifrån det urval som undersökts påvisas istället en tendens 

hos domstolarna att presentera blodbildsanalysen för att styrka åklagarens gärningsbe-

skrivning, utan att någon ytterligare bedömning görs kring dess tillämplighet för reste-

rande delarna av fallet.  

 Det är givetvis svårt att med denna studie som grund uttala sig kring bakom-

liggande orsaker till domstolarnas okritiska förhållningssätt. Det skulle kunna bero på 

misskommunikation mellan domstolarna och sakkunniga. Till exempelvis skulle en möj-

lig förklaring kunna ges genom Dahlmans teorier kring dubbelräkning. Det vill säga att 

domstolen felaktigt antar att den rådande kritiken eller den mängd variabler som är för-

knippade med blodspår har beaktats i analysen. En annan möjlig förklaring skulle kunna 

vara så som Wahlberg diskuterar kring Typ III-fel. Med andra ord att domstolen godtar 

sannolikheten för blodspårets uppkomst utifrån de premisser som blodbildsanalytikern 

arbetar utifrån, utan att själva bedöma sannolikheten utifrån den juridiska grunden kring 

bevisvärdering. Det skulle också kunna förhålla sig så att domstolen helt enkelt saknar 

kunskaperna för att genomföra en kritisk analys och därmed förlitar sig på de slutsatser 

som sakkunniga gör.  

Oavsett vad som är den bakomliggande orsaken till domstolens tilltro till 

sakkunnigbevisningen är domstolens nuvarande bedömning av sakkunnigas slutsatser 

inom blodbildsanalys, enligt min mening, förenad med stora risker. Det går att fråga sig 
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huruvida domstolarna upprätthåller sin skyldighet att säkerställa materiellt riktiga domar 

när de dels inte i en tillfredställande grad undersöker sanningshalten i de påståenden som 

åklagaren lagt fram, dels allt som oftast inte undersöker andra förklaringar till blodbilds-

analysen än den som bekräftar gärningsbeskrivningen. Slutsatsen från tabell 2 är att de 

allra flesta fall kommer domstolen inte att göra någon ytterligare bedömning av sakkun-

nigutlåtandet kring blodsspårsanalys om inte försvaret, genom en nödvärnsinvändning, 

förmanar domstolen att göra en sådan bedömning. Eftersom sakkunniga och den veten-

skap som de presenterar kan få en avgörande roll i domslutet, bör det vara av stor vikt för 

rättssäkerheten att domstolen upprätthåller ett kritiskt förhållningssätt gentemot sakkun-

nigbevisning, eller åtminstone gör en bedömning av den forensiska bevisningen som inte 

bekräftar gärningsbeskrivningen. Det okritiska förhållningssättet som påvisas i denna stu-

die utgör en risk för felaktiga domar, både fällande och friande, eftersom all vetenskap 

kan vara behäftad med en viss felmarginal. Ifall domstolen endast ser på sakkunnigas 

slutsatser utifrån att den bekräftar gärningsbeskrivningen, undersöks inte risken för denna 

felmarginal i sakkunnigas bedömning.  Detta i sin tur ökar risken för att åtalade döms på 

ovetenskapliga grunder, vilket kan leda till materiellt felaktiga domar. Som tidigare 

nämnts, finns det flertalet resningsfall där just sådan bristande vetenskap hos sakkunniga 

inneburit sådana felaktiga domar.138 I materialet som undersökts finns två fall som utmär-

ker sig som särskilt riskabla i detta hänseende. Dessa kommer nu att som exempel belysas 

noggrannare.  

 I ett av fallen, Svea Hovrätt B 1678–18, var blodbildsanalysen viktig bevis-

ning för att avgöra brottets händelseförlopp. Den tilltalade erkände brott mot griftefriden, 

men förnekade mordanklagelserna. Enligt den tilltalades egna vittnesmål begick han grif-

tefridsbrott på uppdrag av offret efter att denne begått självmord. Hovrätten och tingsrät-

ten bedömde fallet på liknande sätt och med samma utgång, men blodbildsanalysen fick 

en mer avgörande roll i hovrätten än tingsrätten. Blodbildsanalysen användes tillsammans 

med obduktionsprotokollet som bevisning för att offret inte dog till följd av självmord 

och för att offret dog till följd av våldshandlingar. Följande slutsats är taget från hovrät-

tens domskäl:   

”Med utgångspunkt i det nu anförda menar hovrätten att resultatet av blodbildsanalysen 

med styrka talar för att [offrets namn] befann sig i lägenheten – i närheten av soffbordet 

och åtminstone i något skede på låg höjd, t.ex. liggande på den närbelägna sängen – när 

han utsattes för våldet mot huvudet.”139 
 

138 Flera sådana rättsfall listas i JK (2006) s. 450. Se även Diesen (2015) s. 282. 
139 Svea Hovrätt B 1678-18 s. 32. 
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I detta fall hade insamlingen av teknisk bevisning försvårats på grund av att brottsplatsen 

renoverats efter mordtillfället. Undersökningsmaterialet som blodbildsanalysen bygger 

på är ett enstaka blodspår hade anträffats på ett av bordsbenen. Av detta enskilda blodspår 

gör blodbildsanalytikern bedömningen att det inte kan röra sig om avkastat blod och att 

detta måste skett från en höjd lägre än 20 cm. Det har uppkommit, enligt blodbildsanaly-

tikern, till följd av att blod på en yta har utsatts för en ny energi (stänkmönster). En möj-

lighet till blodstänkets uppkomst är slag på en redan blodig yta. Utifrån detta har domsto-

len därefter dragit ovanstående slutsats. Detta rättsfall är, enligt min mening, ett talande 

för en avsaknad av kritisk analys från domstolen. Domstolen har tolkat blodbildsanalysen 

för att dra slutsatsen att blodspåret är bevis för att offret dog vid denna plats till följd av 

trubbigt våld. En sådan slutsats kan kritiseras på flera punkter.    

  Först det första är materialet som blodbildsanalytikern har att arbeta med är 

ytterst begränsat, vilket gör att det är tveksamt ifall några slutsatser överhuvudtaget kan 

göras. 140 Denna omständighet uppmärksammandes varken av tingsrätten eller hovrätten. 

För det andra gör domstolen antagandet att uppkomsten av blodspåret har ett direkt sam-

band med offrets död. Det finns ingenting som skulle stödja ett sådant antagande. Blod-

mängden är inte så pass omfattande att det skulle inneburit offrets död, utan endast en 

mindre stänkbild. Teoretiskt sett skulle blodspåret kunnat uppkomma vid ett helt separat 

tillfälle som inte har med offrets död att göra. För det tredje drar domstolen slutsatsen att 

blodspåret har uppkommit till följd av dödligt våld. Även detta är en långtgående slutsats 

av blodspåret. Det flera andra teoretiskt möjliga alternativ som skulle kunna förklara blod-

spårets uppkomst. Enligt till exempel den tilltalades egen utsaga har han hanterat kroppen 

efter att offret begått självmord. Blodspåret skulle rent teoretiskt kunna uppkommit i sam-

band med detta hanterande av kroppen. Trots de stora möjligheterna för alternativa tolk-

ningar av blodspåret, väljer domstolen istället att tillämpa blodbildsanalysen som bevis-

ning för att styrka gärningsbeskrivningen som presenterats från åklagaren att offret avled 

till följd av trubbigt våld.  

  I detta fall har domstolen, enligt min mening, med hänsyn till den ovanförda 

kritiken misslyckats i sin uppgift att upprätthålla ett kritiskt förhållningssätt gentemot 

sakkunnigbevisning. Trots att det finns starka anledningar för domstolen att ifrågasätta 

 
140 Detta fall har visats för Sonny Björk som instämde att det är tveksamt om några slutsatser kan dras  

      av så litet material. Intervju med Sonny Björk, fd. forenisker hos Polisen, genomförd 2019-12-12.  
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värdet av slutsatsen som blodbildsanalysen baseras på gör inte domstolen någon sådan 

bedömning överhuvudtaget. Detta fall är också, enligt min mening, ett exempel på hur 

domstolen övervärderar blodbildsanalysens betydelse. De slutsatser som blodbildsanaly-

tikern har dragit är begränsade till att blodspåret kan ha uppkommit genom att ny energi 

tillförts på en redan blodig yta. En möjlighet är slag på en redan blodig yta. Istället för att 

bedöma dessa osäkra utlåtanden från sakkunniga med försiktighet väljer domstolen istäl-

let att använda blodbildsanalysen som bevis för händelseförloppet.  

  Ett liknande fall är Göta Hovrätt B 2219–18. Även i detta fall hade den 

tilltalade erkänt brott mot griftefridslagen, men förnekar mordanklagelserna. Enligt den 

tilltalades vittnesmål hade han druckit stora mängder alkohol och därefter vaknat upp till 

att offret låg död i hans hus. Av rädsla för att åtal eldade han upp liket. Det var därmed 

inte möjligt att genomföra en obduktion och annan teknisk bevisning som binder den 

tilltalade till mordet saknades. Hovrätten och tingsrätten gjorde liknande bedömningar av 

blodbildsanalysen. Blodbildsanalysen användes för att konstatera att offret inte dog till 

följd av naturliga orsaker. Därefter konstaterades den tilltalades skuld genom hans eget 

vittnesmål och negativa omständigheter i form av avsaknaden av andra personer vid 

mordplatsen.141 Till sist använder domstolen sig av blodbildsanalysen för att konstatera 

den tilltalades uppsåt. Även i detta fall kritiserar inte domstolen slutsatserna av från blod-

bildsanalysen. Till skillnad från Svea Hovrätt B 1678–18 uttalar sig här inte blodbildsa-

nalytikern med samma försiktighet i sina slutsatser. Bland annat uttalar sig blodbildana-

lysen med stark säkerhet kring hur händelseförloppet har gått till, men bedömer även att 

den då misstänkte mannen är gärningsmannen bakom mordet.142 I detta fall borde, enligt 

min mening, domstolen ha ett mer kritiskt förhållningssätt gentemot slutsatserna kring 

blodbildsanalysen. Inte endast utifrån sin skyldighet att säkerställa materiellt riktiga do-

mar, utan framförallt på med tanke på de långtgående slutsatser som den sakkunniga gör 

kring vem som är gärningsmannen. Domstolen gör inte en sådan kritisk bedömning, utan 

låter istället blodbildsanalysen få en avgörande roll för fastställandet av händelseförloppet 

och bedömning av uppsåt. I detta fall fanns även en särskild risk för materiellt felaktig 

dom eftersom en övervägande del av den resterande delen av bevisningen i fallet bygger 

på negativa omständigheter. Som tidigare nämnt, har HD uttalat i NJA 1991 s. 56, att 

negativa omständigheter endast kan tillåtas som bevisning ifall de kan styrkas av bevis-

faktum som klargör de väsentliga delarna av händelseförloppet och positivt knyter den 

 
141 Göta Hovrätt B 2219–18 s. 6 och s. 32. 
142 Detta diskuteras vidare i 7.3.  
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tilltalade till brottet. Det är i allra högsta grad tveksamt ifall blodbildsanalysen i detta fall 

klargör de väsentliga delarna av händelseförloppet eftersom det råder stor tveksamhet 

kring de slutsatser som blodbildsanalytikern gör.  

  Syftet med att lyfta dessa rättsfall från urvalet är inte att med säkerhet påvisa 

att domstolen dömt tilltalade på felaktiga grunder. Snarare är syftet att ge exempel från 

urvalet där domstolarna brister i sitt kritiska förhållningsätt gentemot slutsatserna som 

dragits av blodbildsanalysen. Gemensamt för de två fallen är att blodbildsanalysen hade 

en mer avgörande roll när annan teknisk bevisning saknades. Detta är även förekom-

mande i flertalet andra fall i undersökningen, även om det inte är lika tydligt som i dessa 

två fall.143 Rimligtvis borde förhållandet vara tvärtom, att när det saknas annan teknisk 

bevisning som styrker åtalet bör domstolen förhålla sig mer kritiska mot blodbildsanaly-

tikerns slutsatser.  I dessa två fall väljer domstolen inte den vägen utan låter istället blod-

spåren få en mer avgörande roll för i sin bevisvärdering. En hypotetisk förklaring till detta 

skulle kunna vara att domstolen, när det saknas annan bevisning, försöker stärka domslu-

tet med blodbildsanalys som teknisk bevisning. Vad som talar för en sådan hypotes är 

förekomsten av andra fall i urvalet, där blodbildsanalysen inte fick lika avgörande roll, 

präglades av annan stark bevisning. 144 Oavsett vilken förklaring som kan anses ligga 

bakom denna typ av förfarande exemplifierar de två fallen en risk för övertro från dom-

stolarna gentemot blodbildsanalysens funktion. Även om inget av fallen troligtvis inne-

burit att en person har blivit dömd på felaktiga grunder, innebär övertron i sig enligt min 

mening en ökad risk för att rättssäkerheten äventyras. 

6.2 Sakkunniga kan få en stor roll för bevisvärderingen  

Denna studie visar, vilket framgår från tabell 3, att det är något mer vanligt bland sakkun-

niga att uttala sig kring ett deltema i sin helhet än sannolikheten för ett bevisfaktum i 

relation till deltemat. Utifrån Dahlmans teorier tenderar därmed sakkunniga i denna studie 

att göra utlåtanden som ligger inom domstolens bevisvärdering. Exempel på detta kan 

vara att sakkunniga påvisar offrets positioner vid mordet145 eller händelseförloppet för 

mordet146. Även om uttalanden ligger inom blodbildsanalysens användningsområden vi-

sar inte blodbildsanalytikerna i dessa fall att blodspåren endast ger stöd för en sådan slut-

sats. Snarare presenteras bedömningen i dessa fallen som att blodbildsanalysen slutsats 

 
143 Till exempelvis Svea HR B 2384-18, Svea HR B 2201-18 Svea HR B 10849-17, B 1641-18.  
144 Till exempelvis Göta HR B-1499-18 Övre Norrland HR B-502-18 Nedre Norrland HR - B 292-18. 
145 Hovrätten för Västra Sverige B-3988-18  
146 Göta Hovrätt B-2256-18.  
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är bevisat. Detta är, åtminstone på ett teoretiskt plan, domstolens uppgift att bedöma ef-

tersom det är en bedömning kring deltemat i sin helhet. I urvalet fanns även ett fall, Göta 

Hovrätt B 2219–18, där blodbildsanalytikern gör en bedömning kring hela bevistemat. 

Detta fall är detsamma som också diskuterats i kapitel 6.1. Följande citat är taget från 

slutsatsen i undersökningsprotokollet.  

”Den sammantagna bedömningen är att [misstänkts namn] orsakat [offrets namn] död 

genom våld som skett i hallen. Därefter har kroppen flyttats till en plats bakom utedasset 

där den placerats i en eldningstunna.”147 

I detta fall har sakkunniga uttalat sig kring var brottet begåtts, tillvägagångssättet men 

även vem som är gärningsmannen. Denna bedömning innefattar därmed större delen av 

bevistemat vilket är långt utanför området som sakkunniga skall uttala sig kring. Det är 

också anmärkningsvärt att sakkunniga gör sådana utlåtanden kring den tilltalade eftersom 

han vid tillfället för undersökningen endast var misstänkt.  

Att sakkunniga gör utlåtanden som ligger inom domstolens bevisvärdering 

är inte endast felaktigt utifrån ett teoretiskt plan utan kan även få konsekvenser i prakti-

ken. Som det går att utläsa från tabell 2 tenderar domstolen att inte ifrågasätta slutsatserna 

som sakkunniga gör utan snarare använda dem för att styrka gärningsbeskrivningen. 

Kombinationen av att sakkunniga uttalar sig inom domstolens område för bevisvärdering 

och domstolen i sin tur godtar sådana slutsatser utan att göra egna bedömningar är särskilt 

riskabelt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Detta eftersom det kan innebära en risk för 

att bevisvärderingen i allt för stor grad utförs av den sakkunniga. Detta förhållande mellan 

sakkunniga och domstolen kan även få praktiska konsekvenser för bevisvärderingen. Dels 

på grund av att den sakkunniga utgår från en annorlunda ursprungssannolikhet än dom-

stolen (som utgår från oskuldpresumtionen). Dels för att blodbildsanalytikerna saknar 

kunskap kring alla omständigheter i rättsfallen vilket ökar risken för att deras bedöm-

ningen av helheten, det vill säga bevistemat, blir felaktig. Ett sådant förhållandet mellan 

sakkunniga och domstolen innebär stora risker för materiellt felaktiga domslut. Detta kan 

i sin tur givetvis innebära en ökad risk för att tilltalade döms på felaktiga grunder. 

6.3 Blodbildsanalys som stödbevisning 

Det skulle kunna gå att argumentera för att rättssäkerheten inte alls riskerar att äventyras 

eftersom blodbildsanalysen i de flesta fall inte är den enda bevisningen som presenteras 

 
147 Aktbilaga 44 i undersökningsprotokoll för Göta Hovrätt B 2219 s. 52. 
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under en rättegång. Ur studiens urval är till exempel blodbildsanalysen i flera fall stödbe-

visning i förhållande till vittnesmål eller som motbevisning i förhållande till en nödvärn-

sinvändning. I dessa fall finns därmed en annan bevisning som domslutet också grundas 

på. Givetvis är det ett gott tecken att domstolen i de flesta av fallen inte gör domslut som 

helt baseras på blodbildsanalys som bevisning. Det ska dock betonas att bara för att blod-

bildsanalys stödjer upp annan bevisning innebär detta inte per automatik att bevisningen 

för hela bevistemat har stärkts. Ifall till exempel en vittnesutsaga inte bedöms som tro-

värdig, innebär det inte att trovärdigheten kommer öka av en blodbildsanalys vars säker-

het inte kontrollerats av domstolen. Utifrån denna studies resultat går det att se en stark 

tendens att domstolen inte genomför sådana kontroller. Detta innebär därmed att rättssä-

kerheten inte kommer garanteras endast för att blodbildsanalysen agerar som stödbevis-

ning. Det finns också, enligt min mening, en ytterligare risk för att använda blodbildsa-

nalys som stödbevisning när dess slutsatser inte kontrolleras. Ifall det föreligger en risk 

för domstolen till en övertro på slutsatserna som sakkunniga gör, finns det även en risk 

för att domstolen använder blodbildsanalysen för att stärka annan svag bevisning. Teknisk 

bevisning kan många gånger uppfattas som ”starkare” bevisning än till exempel vittnes-

mål eftersom de många gånger bygger på vetenskapliga grundsatser. Denna uppfattning 

kan leda till att domstolarna låter blodsspårsanlysen ”smitta av” till att även annan svag 

uppfattas som starkare än vad som objektivt sett kan motiveras.  

6.4 Några goda exempel  

Även om det inte fanns några rättsfall i urvalet som hade ett kritiskt förhållningssätt gente-

mot blodbildsanalysen, finns det exempel i urvalet utgör goda exempel för hur förhållan-

det mellan domstolen och sakkunniga i kan se ut. Två av dessa skall lyftas här. Anled-

ningen till att dessa väljs ut särskilt är för att domstolen i dessa fall, även ser till andra 

möjliga bedömningar än den som presenterats av den sakkunniga. Ett av dessa är Göta 

Hovrätt B-2725 där tingsrätten använde blodbildsanalysen i huvudsak för att stödja upp 

ett vittnesmål. Tingsrätten drog slutsatsen att blodbildsanalysen gav betydande stöd för 

ett vittnesmål, till skillnad från den tilltalades utsaga, utan att någon vidare bedömning 

gjordes. Hovrättens bedömning däremot, var att blodsspåranalysen kunde ge stöd för vitt-

nesmålet, men betonade den delen av blodbildsanalysen som påpekade att en persons 

placering i rummet inte med säkerhet kunde avgöras. Därmed var bedömningen inte till-

räckligt säker, för att utesluta den tilltalades version av vad som skett. I jämförelse med 

ovan diskuterade rättsfall användes inte endast de slutsatser från sakkunniga som 
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påvisade gärningsbeskrivningen, utan även den delen som talade för den tilltalades vitt-

nesmål belystes. Anledningen till att slutsatsen inte bedömdes som kritiskt förhållnings-

sätt berodde på att det var sakkunnigas slutsatser som påpekade att det inte gick med 

säkerhet att visa hur personer var placerade i rummet, och inte domstolens. Ett annat 

rättsfall från urvalet i vilket det också gjordes en bedömning av blodbildsanalysen utifrån 

två perspektiv är Svea HR B 6541–18. På offret upptäcktes lodräta rinningar. Detta tol-

kade tingsrätten som ett bevis för att den tilltalade legat på rygg under attacken, vilket var 

avgörande för försvaret nödvärnsinvändning. Hovrätten däremot, betonade att slutsatsen 

från blodbildsanalytikern var att offret kan ha legat ner eller haft sitt huvud något ovanför 

soffan som denne låg i. Detta behövde inte enligt hovrätten nödvändigtvis talar emot den 

tilltalades nödvärnsinvändning, utan kunde även ge stöd för den tilltalades version av 

händelseförloppet. Hovrättens bedömning i detta fall bygger på ett helhetsperspektiv där 

bedömningen även inkluderar hur slutsatserna från blodbildsanalysen kan tala för den 

tilltalades nödvärnsinvändning. Genom att hovrätterna i dessa fall ser blodbildsanalysen 

utifrån två olika perspektiv, bedöms även alternativa förklaringar till blodspårets upp-

komst, vilket i sin tur även minskar riskerna för materiellt felaktiga domslut.  
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7  En blick mot framtiden… 

7.1 Förslag från doktrin 

Avslutningsvis ska några sidor tillägnas för en diskussion kring möjliga lösningar för den 

problematik som avhandlats ovan. Som tidigare nämnt finns det inom doktrin flera förslag 

på hur domstolen skall hantera sakkunnigbevisning. Ett förslag, som bland annat Dahl-

man föreslår, är en kontroll av sakkunnigas professionella bakgrund. I vilken grad dom-

stolen gör sådana bedömningar är inte någonting som har undersökts i den här studien, 

men enligt min mening innebär en sådan kontroll inte nödvändigtvis en lösning på pro-

blematiken. Givetvis är fler sådana förhållningssätt välkomna, eftersom det ökar möjlig-

heten för domstolen att se brister hos sakkunnigas slutsatser. Däremot är det inte en ga-

ranti för att minska risken för felaktiga slutsatser från sakkunniga. I flera rättsfall som 

finns i urvalet görs blodbildsanalysen av kriminaltekniker som genomgått specialutbild-

ning.148 Trots det visar den här studien att sakkunniga i majoriteten av fallen tenderar att 

uttala sig innanför domstolens område för bevisvärdering. Likaså återstår fortfarande 

blodbildsanalysen tveksamma vetenskapliga grund, oavsett den sakkunnigas erfarenhet 

inom området. Ett tydligt exempel på hur sådan kontroll nödvändigtvis inte fungerar är 

Svea Hovrätt B 2219-18 som diskuterats flera gånger ovan. Här undersökte även domsto-

len den sakkunnigas bakgrund i samband med den sakkunnigas vittnesmål.149 Trots denna 

kontroll är Svea Hovrätt B 2219-18 det fall där den sakkunniga uttalat sig om hela bevis-

temat och där domstolen drar långtgående slutsatser från sakkunnigutlåtandet.  

Ekelöfs förslag till lösning bygger på att slutsatserna kontrolleras gentemot 

en ytterligare sakkunnig. I urvalet finns också fall som påvisar att sådana kontroller inte 

heller garanterar minskad risk för felaktiga slutsatser. Utöver en undersökning av sakkun-

nigas bakgrund kontrollerades även, i Svea Hovrätt B 2219–18, sakkunnigas slutsatser av 

två andra blodbildsanalytiker. Trots det var utlåtandet behäftat med fel.150 En sådan lös-

ning väcker också frågan kring vem som skall utse ytterligare sakkunnig. En tanke är att 

domstolarna utser en egen sakkunnig som kontrollerar slutsatser som tas fram inom foren-

sisk bevisning. Ett sådant förslag skulle dock kunna innebära problem utifrån kostnads- 

 
148 Som exempel se vidare i Svea Hovrätt B 1678–18, Svea Hovrätt B 1678,  HR B 2201-18, Svea HR B  

      6541-18. 
149 Svea Hovrätt B 2219-18 s. 27.  
150 I detta fallet gjordes blodsbildsanalysen med övervakning från en mer erfaren blodbildsanalytiker.  

     Slutsatserna hade även genomlästs av en tredje kriminaltekniker i enlighet med NFC:s rutiner för att  

     säkerställa kvalitet. Svea Hovrätt B 2219-18 s. 27. 
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och effektivitetsfrågor. Likaså finns det en risk att försvaret uppfattar domstolen som par-

tisk ifall den sakkunniga i regel stödjer åklagarens sakkunniga.  

Ett annat förslag är, såsom JK föreslår, att öppna upp möjligheterna för för-

svaret till att ta fram egna sakkunniga genom att bekosta detta av staten. Frågan är dock 

ifall detta är något som ligger i försvarets intresse och kommer utnyttjas. Utifrån försva-

rets perspektiv finns det en risk att en ytterligare sakkunnig bekräftar de slutsatser från 

den sakkunniga som presenterats av åklagaren. Detta kan då kan stärka åklagarens sak-

kunniga, vilket givetvis inte är fördelaktigt för försvaret.   

7.2 Lagteknisk översyn  

En annan fråga som aktualiseras är huruvida det finns fog för en lagändring i rättegångs-

balken som ställer högre krav på domstolen att kvalitetssäkra sakkunnigas slutsatser. En 

sådan lagteknisk översyn har även förslagits av både Justitiekanslern och Riksåklagarens 

förtroendegrupp.151 Utifrån studiens resultat skulle det gå att argumentera för att domsto-

len misslyckas i sitt kritiska förhållningssätt och i allt för stor grad godtar slutsatserna 

som sakkunniga gör. Detta skulle kunna ge fog för att skapa lagstiftning som styr dom-

stolen i sin bevisvärdering av sakkunnigutlåtanden. Situationen kan jämföras med till ex-

empelvis sjukvårdens regleringen enligt 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) som 

stadgar att allt arbete inom vården ska ske i överensstämmelse med vetenskap och beprö-

vad erfarenhet. Frågan som går att ställa här är varför det skulle ställas lägre krav på 

vetenskaplighet när det gäller domstolens skyldighet att leverera materiellt riktiga do-

mar.152 Samtidigt skulle en lagändring som styr domstolen i sin bevisvärdering innebära 

en inskränkning på den fria bevisprövningen. Denna princip är central för den straffrätts-

liga processen och att lagstifta inom specifikt detta område kräver goda grunder. En möj-

lig kompromiss mellan dessa två avvägningar skulle kunna vara ett förtydligande av 40 

kap 1 § där högre kvalitetskrav ställs kring vetenskaplighet för slutsatser som sakkunniga 

presenterar. Ett annat alternativ vore att HD, likt Balkongfallet, genom prejudikatbildning 

förtydligar domstolarnas förhållande gentemot sakkunnigbevisning. Enligt min mening 

vore en sådan lösning fördelaktig eftersom det inte skulle innebära en allt för stor in-

skränkning på den fria bevisvärderingen. Likaså skulle HD i ett sådant läge kunna förtyd-

liga innebörden av bevisvärderingen genom till exempel något av de förslagen som getts 

inom doktrinen. Ifall någon av de metoderna som presenterats inom doktrin ska vara en 

 
151 JK (2006) s. 450, Riksåklagaren (2004) s. 39 
152 Gräns gör en liknande jämförelse, fast inte i diskussion kring lagstiftning. Gräns (2005/06) s. 790.  
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grund för bedömning av sakkunniga är, enligt min mening, Nordhs förslag i sådana fall 

det som är mest fördelaktigt. Detta eftersom det är en kontroll av både tillförlitligheten 

hos den vetenskap som ligger bakom sakkunnigutlåtandet, men även en kontroll av des 

tillämpbarhet i fallet. Dess systematiska bedömning i flera steg är också en tydlig mall 

för domstolarna. 

7.3 Standardisering av blodbildsanalysen 

All vetenskap är behäftad med viss felmarginal. När det gäller blodbildsanalys finns det 

flera punkter där risken för felmarginal ökar. Blodbildsanalys har stöd i forskning när det 

sker i vissa laboratoriesammanhang, men det är svårt att med vetenskapligt stöd applicera 

de slutsatserna på en brottsplatsundersökning. Bedömningen kan i stor grad vara subjek-

tiv och risken för konfirmeringsbias är tydlig. Enligt min mening försvinner inte, såsom 

Nordgaard och Rasmusson argumenterar, risken för subjektiva värderingar inom sakkun-

nigbevisningen bara för att NFC sköter undersökningen. I urvalet har undersökningar 

gjorts både från NFC och Polisen. Snarare ligger lösningen, enligt min mening, i en stan-

dardisering i den metod som används vid blodbildsanalysen.  

Dels handlar det om en standardisering av krav på en viss mängd data som 

krävs för att göra en blodbildsanalys. Idag finns inget krav på en viss mängd mönster eller 

fläckar som krävs för att blodbildsanalytiker ska kunna dra några slutsatser. Dels handlar 

det också om tydliga kriterier som ska uppfyllas för att kunna kategorisera ett visst möns-

ter utifrån en viss typ av blodspår, vilket också saknas. Det ska även finnas en enhetlig 

metod för hur slutsatserna dras. Idag arbetar Polisen och NFC utifrån olika metoder, den 

förstnämnda utifrån en utredande metod och den sistnämnda utifrån en värderande metod. 

En värderande metod, där två hypoteser ställs mot varandra, är enligt min mening att 

föredra eftersom den inte bygger i samma mängd på subjektiva värderingar. Samtidigt, 

bygger metoden på att två olika hypoteser ställas upp. Den mängd variabler som är för-

knippande med en blodbildsanalys gör att det finns en stor grupp tänkbara hypoteser som 

kan ställas upp. Därför är denna metod också beroende av den subjektiva bedömningen 

av vilka sorts hypoteser som den blodbildsanalytikern väljer att bedöma utifrån. En bättre 

standardiserad metod bör därmed utvecklas för blodbildsanalyser som tar hänsyn till de 

bakomliggande variablerna. Det bör också regelmässigt även kontrolleras att blodbildsa-

nalytikern inte får någon kontextuell information, innan analysen genomförs. Detta för 

att i stor grad som möjligt undvika konfirmeringsbias. sakkunnig ska göra i förhållande 

till blodspåren.  
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Likaså bör tydligare protokoll för själva sakkunnigutlåtandet utformas. Som det går att se 

i tabell 3 kan blodsspårsanalytiker göra olika sorts uttalanden som risker att påverka dom-

stolens bedömning. Ifall blodbildsanalytiker aktivt arbetar för att inte göra slutsatser som 

åligger domstolens bevisvärdering skulle risken för misskommunikation mellan dem och 

domstolen minska. Detta i sin tur skulle därmed också minska risken för felaktiga domar.    
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8   Avslutande kommentarer  

Den här uppsatsen inleddes med att belysa den pågående diskussionen inom juridisk dokt-

rin om förhållandet mellan sakkunniga och domstolen. Huruvida det finns fog för påstå-

endet att domstolen tenderar att i allt för stor grad förlita sig på sakkunnigas slutsatser är 

ett ämne som troligtvis kommer behöva vidare diskuteras. Denna uppsats har genom en 

empirisk studie kunnat påvisa att domstolen uppvisar sådana tendenser när det gäller om-

rådet blodbildsanalys. Även om studiens resultat endast gäller för blodbildsanalyser under 

2018, ger det en viss inblick i domstolens bedömning av sakkunnigutlåtanden i sin helhet. 

Detta på grund av att blodbildsanalys är ett område där domstolen har stora möjligheter 

att förhålla sig kritisk gentemot de slutsatser som sakkunniga gör. Ifall bristen på ett kri-

tiskt förhållningssätt är så tydligt inom detta område, är det tänkbart att läget är detsamma 

inom andra forensiska områden som är svårare för domstolen att kritisera.  

Oavsett om studiens resultat går att generalisera på detta sätt, är den risk för 

en övertro gentemot sakkunniga även gällande inom annan forensisk bevisning. Ifall 

hjälpvetenskaper ska få ha en påverkan domsluten, är det av vikt att detta sker på ett sätt 

så det inte vilseleder domstolen till att leverera materiellt felaktiga domar. Med tanke på 

domstolens skyldighet att värna om rättssäkerheten, borde det ställas ett högt krav på sä-

kerhet i både den vetenskap som presenteras och i de slutsatser som sakkunniga gör. I 

detta sammanhang är även den empirisk forskningen viktig. Det hade varit önskvärt att 

fler områden inom den forensiska bevisningen undersöks utifrån empirisk grund för att 

fastställa om det inom forensiska områden finns fog för de påståenden om övertro som 

presenteras i doktrinen. 

  Enligt min mening påvisar den rådande situationen inom området blodbilds-

analys ett rättsosäkert förhållande mellan sakkunniga och domstolen. Ett förhållande där 

sakkunniga tenderar att allt för ofta göra bedömningar som åligger domstolen och dom-

stolen i allt för stor grad förlitar sig på sakkunnigas bedömningar. Även om det troligtvis 

inte inneburit att en tilltalad dömds på felaktiga grunder i det urval som undersöks, är 

risken för materiellt felaktiga domar uppenbart. Enligt min mening ska domstolen för-

visso ha relativt fria tyglar i sin bevisvärdering i enlighet med den fria bevisvärderingen, 

men samtidigt bör det skapas någon form av vägledning för hur domstolarna skall bevis-

värdera sakkunnigutlåtanden. Antingen genom lagreglering eller prejudikatbildning. 

Detta tillsammans med att blodsspårsanalytiker utvecklar en mer standardiserad metod 

för bedömning av de forensiska bevisen. Detta skulle vara en början på ett förhållande 
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mellan domstolen och sakkunniga där deras olika roller tydliggörs och risken för felaktiga 

domar minskar.   
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BILAGA A  
 

GÖTA HR B-1499-18/ LINKÖPINGS TINGSRÄTT  B 2248-17 

Stöd för vad domstolarna använder blodbildsanalys till (TABELL I) 

Tingsrätten 

S. 14-15 presenterar tingsrätten blodbildsanalysen för att beskriva händelseförloppet. 

Därmed faller det inom första kolumnen.  

Hovrätten 

Hovrättens dom är mycket kort och ansluter sig i huvudsak till tingsrättens bedömning. 

Ingen värdering av blodbildsanalysen görs i sig, vilket gör att ingen av kolumnerna fylls 

i. 

Stöd för hur domstolarna värderar blodbildsanalysen (TABELL II) 

Tingsrätten 

På sida 14-15 i tingsrättens dom används blodbildsanalysen för att styrka gärningsbe-

skrivningen, utan att något vidare yttrande. Därav fylls första kolumnen i. 

Hovrätten 

Hovrättens dom är mycket kort och ansluter sig i huvudsak till tingsrättens bedömning. 

Ingen värdering av blodbildsanalysen görs i sig, vilket gör att ingen av kolumnerna fylls 

i. 

Stöd för slutsatser blodbildsanalysen (TABELL III) 

Inte fått ut på grund av att dokumenten omfattas av sekretess. 

 

GÖTA HR B 2219-18/SKARABORGS TR B 1081-18  

Stöd för vad domstolarna använder blodbildsanalys till (TABELL I) 

Tingsrätten 

På s. 33 i tingsrättsdomen används blodbildsanalys som bevis för att beskriva händelse-

förloppet. Därmed faller det inom första kolumnen.  

Hovrätten 

I hovrätten används blodbildsanalysen på s. 5 för att beskriva händelseförloppet. På sida 

9 och 10 används blodbildsanalysen som bevisfaktum för inte naturlig död. Därmed faller 

det inom första och fjärde kolumnen.  

Stöd för hur domstolarna värderar blodbildsanalysen (TABELL II) 

Tingsrätten 

På sida 14-15 i tingsrättens dom används blodbildsanalysen för att styrka gärningsbe-

skrivningen, utan att något vidare yttrande. Därav fylls första kolumnen i. 

Hovrätten 

På sida 5-10 presenteras blodbildsanalysen, där den används för styrka gärningsbeskriv-

ningen, utan vidare kommentar. Därav fylls kolumn ett i.  
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Stöd för blodbildsanalysen (TABELL III) 

I aktbilaga 44 s. 52 dras slutsatsen att den åtalade har begått mordet och beskriver hela 

händelseförloppet. Därav hamnar denna slutsats tredje kolumnen.  

 

GÖTA HR B 2725-18/EKSJÖ TR B 588-18  

Stöd för vad domstolarna använder blodbildsanalys till (TABELL I) 

Tingsrätten 

På s. 53 använder tingsrätten blodbildsanalys som stödbevisning till en vittnesutsaga. 

Därmed faller det inom andra kolumnen. 

Hovrätten 

I hovrätten används på sidan 12 blodbildsanalysen som stödbevisning till en vittnesut-

saga. På sida 12 används blodbildsanalysen för att motbevisa nödvärnsinvändningen. 

Därmed faller det inom andra och tredje kolumnen. 

Stöd för hur domstolarna värderar blodbildsanalysen (TABELL II) 

Tingsrätten  

På sida 53 presenteras blodbildsanalysen, där den bedömnings i förhållande till nödvärn-

sinvändningen. Därav fylls kolumn två i. 

Hovrätten 

På sidan 12 värderar domstolen gentemot andra alternativ än gärningsbeskrivningen. 

Därav fylls andra kolumnen i. 

Stöd för blodbildsanalysen (TABELL III) 

I undersökningsprotokoll av brottsplatsen (s. 174 FuP) presenterar brottsplatsundersöka-

ren alla blodspårs som presenterats i fallet och därefter visar vad det ger stöd för i förhål-

lande till händelseförloppet. Därav faller denna bedömning inom första kolumnen.  

 

NEDRE NORRLAND HR B 292-18/HUDIKSVALLS TR B 1071-17  

Stöd för vad domstolarna använder blodbildsanalys till (TABELL I) 

Tingsrätten 

På s. 27 och s. 34 använder tingsrätten blodbildsanalys för att bevisa händelseförlopp. 

Därav faller detta inom första kolumnen.  

Hovrätten 

Hovrättens dom är mycket kort och ansluter sig i huvudsak till tingsrättens bedömning. 

Ingen värdering av blodbildsanalysen görs i sig, vilket gör att ingen av kolumnerna fylls 

i. 

Stöd för hur domstolarna värderar blodbildsanalysen (TABELL II) 

Tingsrätten  

På s. 33 värderar tingsrätten blodbildsanalysen i förhållande till andra hypoteser kring vad 

som skett. Därav fylls andra kolumnen i.  

Hovrätten 

Hovrättens dom är mycket kort och ansluter sig i huvudsak till tingsrättens bedömning. 
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Ingen värdering av blodbildsanalysen görs i sig, vilket gör att ingen av kolumnerna fylls 

i. 

Stöd för blodbildsanalysen (TABELL III) 

Inte fått ut på grund av att dokumenten omfattas av sekretess.  

 

ÖVRE NORRLAND HR B 502-18/ UMEÅ TR 2202-17  

Grund för vad domstolarna använder blodbildsanalys till (TABELL I) 

Tingsrätten 

På s. 23 använder tingsrätten blodbildsanalys för att bevisa händelseförloppet. De presen-

terar även på s. 23 hur blodbildsanalysen ger stöd för att offret inte dog av naturliga orsa-

ker. Därav fylls första och fjärde kolumnen i.  

Hovrätten 

Hovrättens dom är mycket kort och ansluter sig i huvudsak till tingsrättens bedömning. 

Ingen värdering av blodbildsanalysen görs i sig, vilket gör att ingen av kolumnerna fylls 

i. 

Grund för hur domstolarna värderar blodbildsanalysen (TABELL II) 

Tingsrätten  

På s. 23 i tingsrättens dom presenterar resultaten från blodbildsanalysen som styrker gär-

ningsbeskrivningen, utan någon ytterligare bedömning. Därav faller den inom första ko-

lumnen.  

Hovrätten 

Hovrättens dom är mycket kort och ansluter sig i huvudsak till tingsrättens bedömning. 

Ingen värdering av blodbildsanalysen görs i sig, vilket gör att ingen av kolumnerna fylls 

i. 

Stöd för blodbildsanalysen (TABELL III) 

På sida 35 i aktbilaga 107, presenteras slutsatserna från blodbildsanalysen. Den uttalar 

sig inte om bevisfaktumens styrka i förhållande till ett deltema, utan bevisvärderar delte-

mat i sig. Därav faller detta under andra kolumnen.  

 

SVEA HR B 1678-18/ ATTUNDA TINGSRÄTT B 1402-18  

Grund för vad domstolarna använder blodbildsanalys till (TABELL I) 

Tingsrätten 

På s. 24 i tingsrättsdomen används blodbildsanalysen upp för att bevisa händelseförlop-

pet. Därmed faller det inom första kolumnen. 

Hovrätten 

På s. 26 i tingsrättsdomen används blodbildsanalysen upp för att bevisa händelseförlop-

pet. På sida 27 används blodbilsanalysen för att bevisa att offret inte dog av naturliga 

orsaker. Därmed faller det inom första och fjärde kolumnen. 
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Grund för hur domstolarna värderar blodbildsanalysen (TABELL II) 

Tingsrätten  

På s. 24 används blodbildsanalysen för att konstatera hur den stämmer överens med gär-

ningsbeskrivningen, utan någon alternativ hypotes. Därav faller det under första kolum-

nen.  

Hovrätten 

På s. 26 i hovrättsdomen presenteras blodbildsanalysen och hur detta stämmer med gär-

ningsbeskrivningen. Detta gör att bedömningen faller under första kolumnen.  

Stöd för blodbildsanalysen (TABELL III) 

På s. 119 i förundersökningsprotokollet är blodbildsanalysen där brottsplatsundersökaren 

konstaterar vilka blodspår som finns och vad för kraft som kan gett uppkomst till sådant 

spår. Det konstateras endast vilka krafter som är involverande och något deltema påstås 

sig inte vara aktuellt. Därav faller den inom första kolumnen.  

 

SVEA HR B 2384-18/ VÄSTMANLAND TR 3619-17 

Grund för vad domstolarna använder blodbildsanalys till (TABELL I) 

Tingsrätten 

På s. 8, 9 och 22 tar domstolen upp blodbildsanalysen för att bevisa händelseförloppet. 

Därav faller det under den första kolumnen. 

Hovrätten 

Hovrättens dom är mycket kort och ansluter sig i huvudsak till tingsrättens bedömning. 

Ingen värdering av blodbildsanalysen görs i sig, vilket gör att ingen av kolumnerna fylls 

i. 

Grund för hur domstolarna värderar blodbildsanalysen (TABELL II) 

Tingsrätten  

Blodbildsanalysen som presenteras på s. 8 och 9 presenteras endast i förhållande till gär-

ningsbeskrivningen. Därmed faller det under första kolumnen.  

Hovrätten 

Hovrättens dom är mycket kort och ansluter sig i huvudsak till tingsrättens bedömning. 

Ingen värdering av blodbildsanalysen görs i sig, vilket gör att ingen av kolumnerna fylls 

i. 

Stöd för blodbildsanalysen (TABELL III) 

Inte fått ut på grund av att dokumenten omfattas av sekretess. 

 

SVEA HR B 2201-18/ SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT B 7824-17 

Grund för vad domstolarna använder blodbildsanalys till (TABELL I) 

Tingsrätten 

På s. 39-42 används blodbilsanalysen endast i förhållande till gärningsbeskrivningen. 

Därav faller det in under första kategorin.  
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Hovrätten 

Hovrättens dom är kort och ansluter sig i huvudsak till tingsrättens bedömning. Ingen 

värdering av blodbildsanalysen görs i sig, vilket gör att ingen av kolumnerna fylls i. 

Grund för hur domstolarna värderar blodbildsanalysen (TABELL II) 

Tingsrätten  

På sida 47 bedömer tingsrätten huruvida möjligheten att blodspåren kan ha uppkommit 

på annorlunda sätt än det som åklagaren beskriver. Därav fylls andra kolumnen in.  

Hovrätten 

Hovrättens dom är mycket kort och ansluter sig i huvudsak till tingsrättens bedömning. 

Ingen värdering av blodbildsanalysen görs i sig, vilket gör att ingen av kolumnerna fylls 

i. 

Stöd för blodbildsanalysen (TABELL III) 

I undersökningsprotokoll av brottsplatsen (aktbilaga 69) presenterar brottsplatsundersö-

karen alla blodspårs som presenterats i fallet. Därav faller denna bedömning inom första 

kolumnen. 

 

SVEA HR B 10849-17/ ATTUNDA B 3885-17 

Grund för vad domstolarna använder blodbildsanalys till (TABELL I) 

Tingsrätten 

På s. 10 i tingsrättens domskäl presenterar domstolen slutsatserna från brottsplatsunder-

sökningen som används för att beskriva händelseförloppet. Därav fylls första kolumnen 

i.   

Hovrätten 

Den tilltalade överklagade inte rubriceringen som tingsrätten gav vilket gör att domstolen 

inte prövande tingsrättens bedömning. Därmed görs ingen värdering av blodbildsana-

lysen, vilket gör att ingen av kolumnerna fylls i. 

Stöd för hur domstolarna värderar blodbildsanalysen (TABELL II) 

Tingsrätten  

På sida 10 och 11 presenteras blodbildsanalysen endast i förhållande till gärningsbeskriv-

ningen. Därmed faller det under första kolumnen.  

Hovrätten 

Den tilltalade överklagade inte rubriceringen som tingsrätten gav vilket gör att domstolen 

inte prövande tingsrättens bedömning. Därmed görs ingen värdering av blodbildsana-

lysen, vilket gör att ingen av kolumnerna fylls i. 

Stöd för blodbildsanalysen (TABELL III) 

Inte fått ut på grund av att dokumenten omfattas av sekretess. 
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HR VÄSTRA SVERIGE B 1641-18/VÄRMLANDS TINGRÄTT B 

2557-17 

Grund för vad domstolarna använder blodbildsanalys till (TABELL I) 

Tingsrätten 

På s. 16,17, 21 och 22 i tingsrättens dom använder domstolens blodbildsanalysen som 

grund för att beskriva händelseförloppet. Därav faller den inom första kolumnen. 

Hovrätten 

Hovrättens dom är kort och ansluter till tingsrättens bedömning. Ingen vidare kommentar 

kring blodbildsanalysen görs.  

Stöd för hur domstolarna värderar blodbildsanalysen (TABELL II) 

Tingsrätten  

På sida 17  presenteras blodbildsanalysen endast i förhållande till gärningsbeskrivningen. 

Därmed faller det under första kolumnen.  

Hovrätten 

Hovrättens dom är kort och ansluter till tingsrättens bedömning. Ingen vidare kommentar 

kring blodbildsanalysen görs. 

Stöd för blodbildsanalysen (TABELL III) 

På sidorna 69-80 analyseras de olika kläderna som tillhör de tilltalade. I huvudsak visar 

de antalet blodstänk och att det ger stöd för ett visst händelseförlopp. Därav faller denna 

bedömning under första kolumnen.  

 

HR VÄSTRA SVERIGE B 3988-18/ALINGSÅS TINGSRÄTT B 555-18 

Grund för vad domstolarna använder blodbildsanalys till (TABELL I) 

Tingsrätten 

På sida 25 i tingsrättsdomen används blodbildsanalysen som stödbevisning för ett vitt-

nesmål. Därav faller blodbildsanalysen under kategori två.  

Hovrätten 

Hovrättens dom är kort och ansluter till tingsrättens bedömning. Ingen vidare kommentar 

kring blodbildsanalysen görs.  

Stöd för hur domstolarna värderar blodbildsanalysen (TABELL II) 

Tingsrätten  

Blodbildsanalysen som presenteras på s. 25 och endast i förhållande till gärningsbeskriv-

ningen. Därmed faller det under första kolumnen.  

Hovrätten 

Hovrättens dom är kort och ansluter till tingsrättens bedömning. Ingen vidare kommentar 

kring blodbildsanalysen görs. 

Stöd för blodbildsanalysen (TABELL III) 

På s. 179 i undersökningsprotokollet drar blodbildsanalytikern slutsatser utifrån de obser-

vationer som gjorts. De slutgiltiga slutsatserna berör hur offret legat och rört sig under 
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attacken. Det är uttalanden som berör hur offret legat och inte att spåren ger stöd för att 

offret legat på ett visst sätt. Detta gör att dessa slutsatser hamnar under andra kolumnen.  

 

GÖTA HR B 2256-18/EKSJÖ TINGSRÄTT B 46-18 

Grund för vad domstolarna använder blodbildsanalys till (TABELL I) 

Tingsrätten 

På sida 41-42 i tingsrättsdomen används blodbildsanalysen för att motbevisa en nödvärn-

sinvändning. Därav fylls den tredje kolumnen i.  

Hovrätten 

På sida 4 i hovrätten presenteras blodbildsanalysen som en av grunderna för att neka den 

tilltalade nödvärnsrätt. Därav fylls den tredje kolumnen i.  

Stöd för hur domstolarna värderar blodbildsanalysen (TABELL II) 

Tingsrätten  

På sida 42 i tingsrättens domslut presenteras blodbildsanalysen där den används för att 

värdera nödvärnsinvändningen. Därmed bedöms den i förhållande till den alternativa hy-

potesen kring nödvärn och faller in under andra kolumnen.  

Hovrätten 

På sida 4 presenteras blodbildsanalysen där den används för att värdera nödvärnsinvänd-

ningen. Därmed bedöms den i förhållande till den alternativa hypotesen kring nödvärn 

och faller in under andra kolumnen. 

Stöd för blodbildsanalysen (TABELL III) 

På sida 377 i förundersökningsprotokollet presenteras slutsatserna från blodbildsana-

lysen. Där presenteras slutsatserna som en beskrivning av händelseförloppet kring hur 

offret rört sig och hur offret dog. Därav faller det under andra kolumnen.  

 

SKÅNE HR 3488-17/MALMÖ TINGSRÄTT B 811-17  

Grund för vad domstolarna använder blodbildsanalys till (TABELL I) 

Tingsrätten 

På s. 34 används blodbildsanalysen för att motbevisa nödvärnsanspråk. Därav fylls tredje 

kolumnen i.  

Hovrätten 

Hovrätten ansluter till tingsrättens bedömning i frågan om händelseförlopp och nekandet 

av nödvärnsrätt. Därav sker ingen bedömning av blodbildsanalysen. 

Stöd för hur domstolarna värderar blodbildsanalysen (TABELL II) 

Tingsrätten  

På sida 32 och 33 bedömer tingsrätten blodspåren i ljuset av nödvärnsinvändningen. Där-

med bedömer de blodspåren i ljuset av en alternativ förklaring i förhållande till gärnings-

beskrivning. Därav faller det under andra kolumnen.  
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Hovrätten 

Hovrätten ansluter till tingsrättens bedömning i frågan om händelseförlopp och nekandet 

av nödvärnsrätt. Därav sker ingen bedömning av blodbildsanalysen. 

Stöd för blodbildsanalysen (TABELL III) 

Inte fått ut på grund av att dokumenten omfattas av sekretess. 

 

SVEA HR B 6541-18/VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT B 5769-17  

Grund för vad domstolarna använder blodbildsanalys till (TABELL I) 

Tingsrätten 

På s. 16 i tingsrättsdomen använder sig domstolen av blodbildsanlys för att motbevisa 

nödvärnsinvändning. Därav faller det inom tredje kolumnen. 

Hovrätten 

På sida 4 och 5 i hovrättens dom använder domstolen blodbildsanalysen för att motbevisa 

en nödvärnsinvändning. Därav faller det inom tredje kolumnen.  

Stöd för hur domstolarna värderar blodbildsanalysen (TABELL II) 

Tingsrätten  

Tingsrätten bedömer blodbildsanalysen på s. 16 i förhållande till den tilltalades nödvärn-

sinvändning, vilket gör att bedöms i förhållande till en alternativ hypotes. Därav faller det 

under andra kolumnen.  

Hovrätten 

På s. 4 i hovrättsdomen vägs blodbildsanalysen i förhållande mot den alternativa hypote-

sen kring tilltalade nödvärnsrätt. Detta gör att det faller inom andra kolumnen.  

Stöd för blodbildsanalysen (TABELL III) 

På s. 53 i undersökningsprotokollet presenteras slutsatserna av blodbildsanalysen. Där 

dras slutsatser kring hur offret befann sig och i själva slutsatsen beskrivs det inte kring 

vilka stöd som finns, utan snarare beskriver domstolen vad som skett. Därav faller det 

under andra kolumnen. 

 

SVEA HR B 8065-18/SOLNA TINGSRÄTT B 554-18 

Grund för vad domstolarna använder blodbildsanalys till (TABELL I) 

Tingsrätten 

På sida 32 i tingsrättsdomen använder domstolen blodbildsanalysen för att neka tilltalade 

nödvärnsrätt. Därav faller det inom tredje kolumnen.  

Hovrätten 

Hovrätten ansluter till tingsrättens bedömning och gör ingen bedömning av blodbildsa-

nalysen i sig.    

Stöd för hur domstolarna värderar blodbildsanalysen (TABELL II) 

Tingsrätten  

På s. 32 värderar tingsrätten blodbildsanalysen i förhållande till nödvärnsinvändningen. 
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Här väger de blodspåret mot den alternativa bedömningen kring nödvärnsrätt. Detta gör 

att det faller inom andra kolumnen.  

Hovrätten 

Hovrätten ansluter till tingsrättens bedömning och gör ingen bedömning av blodbildsa-

nalysen i sig.    

Stöd för blodbildsanalysen (TABELL III) 

På s. 57 i undersökningsprotokollet presenteras slutsatserna av blodbildsanalysen. Där 

dras slutsatser kring hur offret befann sig och i själva slutsatsen beskrivs det inte kring 

vilka stöd som finns, utan snarare beskriver blodbildsanalytikern vad som skett. Därav 

faller det under andra kolumnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


