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1.	  Inledning	  
 

1.1	  Bakgrund	  
År 2006 trädde lag (2005:29) om rättsintyg i anledning av brott (lag om rättsintyg) i 

kraft. Syftet med den nya lagen var att höja kvaliteten på de rättsintyg som utfärdades i 

anledning av brott. En rad förändringar skedde på det rättsmedicinska området i 

samband med den nya lagstiftningen. Den mest markanta förändringen innebar att 

Rättsmedicinalverket (RMV) fick huvudansvaret för att utfärda rättsintyg. Det innebar 

att rättsintyg efter lagändringen i huvudsak skulle utfärdas av rättsläkare under RMV 

eller läkare som genom avtal med RMV åtagit sig att utfärda sådana intyg. I 

propositionen till lagändringen lyftes ett flertal kvalitetsmässiga brister som skulle 

åtgärdas med det nya förfarandet. Mycket talar dock för att flera av bristerna som lagen 

syftade till att åtgärda kvarstår. Brister i utförandet är problematiskt då rättsintyg fyller 

en viktig funktion för att utreda och lagföra brott, men också för att utesluta att brott är 

begågna.2  

 

Med anledning av rättsintygens betydelse och eftersom kvalitetsskillnader mellan olika 

intyg förekommer är det viktigt att rättsintygen granskas i rätten. Eftersom intyget 

utfärdas av läkare med olika lång utbildning är det extra viktigt att rätten gör en 

bedömning av rättsintygsutfärdarens kompetens och kvalifikationer, så att inte 

rättsintyget tillmäts ett större bevisvärde än det borde ha. Rätten har dock begränsade 

möjligheter att granska rättsintyg eftersom rätten inte har någon medicinsk utbildning. 

För att upprätthålla rättssäkerheten vid en domstolsprövning finns det en rad olika 

principer som måste vara uppfyllda. Bland annat principen om parternas likställdhet 

vilket innebär att den tilltalade inte får ha sämre möjligheter än åklagaren att föra sin 

talan inför domstol.3 Med kravet på likställdhet i åtanke är det viktigt att försvaret har 

möjlighet att granska intyget eftersom rättsläkarna utfärdar intygen utifrån polisens 

utredning. För att inte rättsintyget ska feltolkas av domstolen krävs att försvaret enkelt 
                                                
2 Prop. 2004/05:64 s 7. 
3 Danelius, s 246. 
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kan begära in kompletterande bevisning för att granska rättsintygen samt rättsläkarens 

kompetens och kvalifikationer.  

 

1.2	  Syfte	  
Syftet med denna framställning är undersöka hur det rättsmedicinska förfarandet går till, 

hur det påverkar rättsintygs kvalitet samt belysa eventuella brister med förfarandet. 

Syftet är också att undersöka hur rättsintyg används i domstolen och analysera hur 

domstolen tolkar och granskar intygen. Syftet är vidare att diskutera resultaten av dessa 

undersökningar.  

 

1.3	  Metod	  och	  material	  
I författandet av denna uppsats har jag använt mig av den juridiska metoden som 

utgångspunkt. För att besvara syftet har jag använt mig av lagtext samt förarbeten. Jag 

har även använt mig av myndighetspublikationer inom det för framställningen relevanta 

området samt svar av myndigheter på frågor om hur förfarandet fungerar i praktiken. 

Till min hjälp för att undersöka förfarandet har jag även använt mig av doktrin. Jag har 

också använt mig av doktrin för att problematisera kring förfarandet. För att besvara 

syftet har jag även använt mig av praxis.  

 

För att ta reda på hur rättsintyg används i domstolen och för att analysera hur domstolen 

tolkar och granskar intygen har jag gjort en rättsfallsanalys. Jag valde ut de rättsfall från 

högsta domstolen (HD) där rättsintyg enligt min mening bedömdes mest utförligt. Jag 

valde ut sedan ut fem rättsfall där rättsintyg utfärdats efter att lag om rättsintyg trädde i 

kraft.  

 

Mitt val av upplägg av rättsfallsanalysen är den jag ansett vara mest pedagogisk för 

läsaren. De utvalda rättsfallen refererar jag först till för att läsaren ska få en inblick i 

fallen. I slutet av varje fall sammanfattar jag domstolarnas bedömning för att tydliggöra 

denna för läsaren. Jag refererar till rättsfallen i omvänd kronologisk ordning eftersom 

NJA 2012 s. 45 belyser hur rätten använder rättsintyget på ett tydligare sätt än de andra 

rättsfallen. Efter referaten har jag valt att utifrån en rad frågeställningar analysera och 

redogöra för resultaten av hur rätten tolkar och granskar intygen.   
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1.4	  Disposition	  och	  avgränsning	  
Uppsatsen är uppdelad i tre delar. Den första delen är en deskriptiv del för att läsaren 

ska få en förståelse i hur förfarandet med rättsintyg fungerar och vilken problematik 

som finns på området. Den andra delen börjar med en inledning där jag kort förklarar 

vilken metod jag valt att gå tillväga med för att göra min rättfallsanalys. Därefter 

refereras rättsfallen utan mina egna kommentarer, men med en sammanfattning i slutet 

av varje rättsfall. I slutet på del tre presenterar jag resultatet av min analys där jag 

belyser och problematiserar utifrån rättsfallen hur rättsintyg används som bevisning i 

rätten. Efter den första och den andra delen skriver jag sammanfattande kommentarer 

om gällande del. Uppsatsen avslutas med en tredje del som är mina slutsatser där jag 

lyfter problem och eventuella lösningar.  

 

Frågan om antalet journalhandlingar som begärs ut istället för rättsintyg är väldigt 

intressant för att ta reda på vilken effekt kostnaden för rättsintyg har. För att utreda 

denna fråga krävs dock stora resurser med bland annat tillgång till nedlagda 

förundersökningar och sekretessbelagda handlingar för att fastställa statistik för hur det 

förhåller sig. Därför har jag valt att inte göra en sådan undersökning inom ramen för 

denna uppsats.  

 

En stor del av uppsatsen handlar om hur rätten granskar rättsintyg. Jag har själv inte valt 

att göra någon granskning av intygen som fungerade som bevisning i de analyserade 

rättsfallen. Jag anser att det intressanta är hur rätten granskar kvaliteten av rättsintygen. 

Det intressanta är inte kvaliteten av dessa fem intyg i sig. Däremot inte sagt att en större 

granskning av rättsintygs kvalitet vore intressant. Det fanns dock inte utrymme för att 

göra en sådan granskning inom ramen för denna uppsats. För en sådan undersökning 

utgör sekretessen vid sexualmål ett problem. En sådan undersökning bör även göras 

med hjälp av sakkunniga med specialkunskaper på området och erfarenhet av att utfärda 

rättsintyg, för att granskningen av rättsintygen ska bli kvalitativ.  
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2.	  Rättsintyg	  och	  det	  rättsmedicinska	  förfarandet	  
 

2.1.	  Definitionen	  av	  rättsintyg	  
1 § lag om rättsintyg reglerar definitionen av rättsintyg. Rättsintyg är skriftliga 

medicinska utlåtanden av läkare som inhämtas av polis eller åklagare för att användas i 

en brottsutredning eller som bevis i rättegång i anledning av brott. Före ovanstående lag 

infördes fanns begreppet rättsintyg varken angivet i lag eller förordning. 

Journalhandlingar betraktas inte enligt lagstiftningen som rättsintyg även om sådana 

handlingar såväl före som efter lagändringen kan ligga till grund för intyget.4  

 

Före lagen om rättsintyg infördes definierades rättsintyg i Socialstyrelsens föreskrifter 

(SOSFS 1997:5) om rättsintyg vid utredning av vålds- och sexualbrott. Rättsintyg 

definierades då som ett utlåtande av en läkare som grundar sig antingen på läkarens 

egen eller annan läkares undersökning av en misstänkt eller ett brottsoffer, eller på 

uppgifter i en patientjournal angående en misstänkt eller ett brottsoffer och som är 

avsedda att användas som bevis i brottsutredning eller i rättegång.   

 

Denna föreskrift upphävdes emellertid i samband med att Socialstyrelsens föreskrifter 

(SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. trädde 

ikraft. Den nya föreskriften är mer allmänt hållen och reglerar i princip alla sorters intyg 

som utfärdas av hälso- och sjukvårdspersonal oavsett hur utlåtandet benämns. I 

tillämpliga delar gäller föreskrifterna verksamhet som bedrivs av RMV enligt lag om 

rättsintyg, dvs. utfärdandet av rättsintyg.  

 

2.2	  Rättsintygets	  funktion	  
Vid våldsbrott kopplar Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten in en rättsläkare i 

arbetet med att utreda brottet. Rättsläkaren ska fungera som en medicinsk expert som 

ska komma med objektiva bedömningar.5 Rättsläkarens roll är till skillnad från läkarens 

inte vårdande utan att tillämpa en vetenskaplig grund på de rättsmedicinska 

                                                
4 Prop. 2005/05:64 s 9. 
5 Prop. 2004/05:64 s 8-9. 
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frågeställningarna.6 Rättsintygen spelar en viktig funktion för att upptäcka, utreda och 

lagföra brott, men också för att utesluta att brott är begånget. Genom rättsintyget kan det 

bland annat avgöras om skador är självförvållade eller orsakade av annan. Åklagare 

använder i vissa fall rättsintyg delvis som grund för att väcka åtal. Rättsintyget utgör 

också ett viktigt bevismedel eftersom det kan visa på omfattningen av och orsaken till 

en skada.7 Rättsintyget utgör ofta det enda beviset som kan bekräfta målsägandens 

beskrivning av händelseförloppet. När parternas utsagor är motstridiga blir rättsintyget 

särskilt viktigt som bevisning.8 I förarbetena till lagen om rättsintyg framhåller 

domarkåren att rättsintygen är viktiga eftersom intygen dessutom belyser tiden för 

skadans uppkomst och skadans samband med den påstådda gärningen.9   

	  

2.3	  När	  rättsintyg	  ska	  begäras	  ut	  
En förundersökning ska inledas så snart det finns anledning att anta att ett brott som hör 

under allmänt åtal har skett enligt 23 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740) (RB). Enligt 

23 kap. 3 § RB ska åklagaren leda förundersökningen om brottet inte är av enkel 

beskaffenhet. Det finns en rad tillfällen för när brott ska anses vara av enkel 

beskaffenhet, dessa brott finns stadgade i polisens författningssamling10. 

Bestämmelserna om när brottet är av enkel beskaffenhet och vem som ska vara 

förundersökningsledare är tämligen snåriga och hänsyn ska tas till såväl vem brottet har 

begåtts mot, vem som begått brottet och vilket straff som kan antas följa vid 

bestämmelsen. Polisen ska vid varje inkommen anmälan göra denna bedömning. 

Det är förundersökningsledaren som bestämmer om rättsintyg ska begäras ut. När 

åklagaren är förundersökningsledare är det åklagaren som beslutar om rättsintyg ska 

begäras in, när polisen är förundersökningsledare är det polisen som beslutar om 

rättsintyg behövs.11 Enligt 2 § i lag om rättsintyg ska intyg hämtas om skadan eller 

sjukdomen som intyget avser kan vara av betydelse vid utredning av brott som kan 

antas föranleda annan påföljd än böter eller som har begåtts av person under 15 år men 

                                                
6 Granhag & Christianson, s 219. 
7 Prop. 2004/05:64 s 8-9.  
8 Ds 2003:3 s 37.  
9 Ds 2003:3 s 68. 
10 RPSFS 2013:2 - FAP 403-5. 
11 Mailsvar från Kastlund Lena, kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten, utvecklingscentrum, 
Göteborg, 9/11-2012. 
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annars hade kunnat leda till annan påföljd än böter. Det finns således primärt två saker 

för förundersökningsledaren att ta ställning till. Det är dels om intyget kan anses vara av 

betydelse för utredningen, och dels brottets grovhet.  

 

Några ytterligare föreskrifter från riksåklagaren angående när rättsintyg ska begäras in 

har inte utfärdats.12 Enligt Ulf Johansson på familjevåldsroten i Uppsala används 

rättsintyget som en spårsäkring, som ger målssäganden stöd i sin utsaga. Intyg begärs 

enligt Johansson ut i de flesta våldsfall enligt tre förutsättningar: att målsäganden går 

med på att låta sig undersökas, att polisen får del av framkomna uppgifter och att det 

ska ha betydelse för utredningen.13 Enligt åklagarmyndigheten är det mest prioriterat att 

anlita rättsläkare vid svårbedömda skador och grova brott. Vid bagatellartade brott eller 

skador kan man däremot sköta skadedokumentationen på annat sätt. Det framhålls att 

rättsintyg alltid är att föredra, men tillgången och närvaron av rättsläkare kan variera vid 

olika orter och tidpunkter.14  

 

2.4	  Utfärdande	  av	  rättsintyg	  
Det är RMV som ska svara för rättsmedicinska undersökningar, obduktion samt 

utfärdande av rättsintyg enligt 2 § förordning (2007:976) med instruktion för 

Rättsmedicinalverket. I 2 § lag om rättsintyg regleras vem som ska utfärda rättsintygen. 

Rättsintyg utfärdas av läkare från rättsmedicinsk avdelning inom RMV eller av annan 

läkare som kontrakterats för att utfärda sådana intyg. Om det finns särskilda skäl får 

rättsintyg också hämtas av läkare med annan kompetens. Enligt 2 § i förordning 

(2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott framgår att om särskilda skäl föreligger 

ska rättsintyg hämtas av legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare. 

 

Vid brott av enkel beskaffenhet som inte kan antas föranleda annan påföljd än böter får 

rättsintyg utfärdas av annan än kvalificerad rättsläkare enligt 2 § lag om rättsintyg. 

Ytterligare särskilda skäl för när rättsintyg får utfärdas av annan än kvalificerad 

rättsläkare kan enligt RMV vara i en rad olika fall. Det kan röra sig om sexualbrott, då 

                                                
12 Mailsvar från Kastlund Lena, kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten, utvecklingscentrum, 
Göteborg, 9/11-2012. 
13 Mailsvar från Johansson Ulf, familjevåldsroteln, Polismyndigheten i Uppsala län, 16/11-2012. 
14 Mailsvar från Kastlund Lena, kammaråklare vid Åklagarmyndigheten, utvecklingscentrum, Göteborg, 
6/2-2013. 
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gynekologisk undersökning behöver göras omedelbart för att säkra spår, eller brott mot 

barn där barnmedicinsk specialist behövs. Enligt RMV ska dessa undersökningar helst 

göras av en rättsläkare och en barnmedicinsk specialist. Det kan också röra sig om akuta 

situationer då vård krävs omedelbart och de vårdande insatserna försvårar senare 

undersökningar. Rättsintyg kan även utfärdas av annan än rättsläkare eller kontrakterad 

läkare då specialist behövs, exempelvis tandläkare eller ögonläkare. Intyget kan också 

behöva utfärdas av annan då ingen rättsläkare eller avtalsläkare finns tillgänglig och 

undersökning eller rättsintyg inte kan skjutas upp.15  

 

Enligt åklagarmyndigheten är det mest prioriterat att anlita rättsläkare vid svårbedömda 

skador och grova brott. Om en rättsläkare inte går att nå försöker man använda sig av en 

avtalsläkare och i undantagsfall en annan läkare.16  

 

2.5	  Rättsmedicinsk	  undersökning	  

2.5.1	  Vad	  är	  en	  rättsmedicinsk	  undersökning	  
Rättsmedicinsk undersökning av en levande person kan både avse den som utsatts för 

brott samt den som misstänks för att ha utfört brottet. Undersökningarna kan även 

innefatta prov för drogpåverkan samt DNA-analys. Syftet med undersökningen är att 

dokumentera och tolka skador som kan belysa händelseförloppet och eventuellt knyta 

den misstänkte till händelsen. Under den rättsmedicinska undersökningen har 

rättsläkaren ingen vårdande funktion.17 Under hela utredningsprocessen sker vid behov 

samråd mellan rättsläkaren och polis och åklagare.18 

 

2.5.2	  Undersökning	  av	  målsägande	  	  
Enligt 4 § lag om rättsintyg får som huvudregel en läkarundersökning som avser en 

målsägande inte göras utan målsägandes samtycke. I 5 § lag om rättsintyg stadgas 

undantag för när ett rättsintyg får utfärdas trots att målsäganden inte samtycker. 

Undantagen avser misstanke om brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff 

                                                
15 Rättsmedicinalverkets hemsida: http://www.rmv.se/index.php?id=209   
16 Mailsvar från Kastlund Lena, kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten, utvecklingscentrum, 
Göteborg, 9/11-2012. 
17 Granhag & Christianson, s 221. 
18 Granhag & Christianson, s 223. 
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än fängelse i ett år eller försök till brott där det inte är föreskrivet lindrigare straff än 

fängelse i två år. Rättsintyg får också göras utan målsägandens samtycke om misstanke 

om försök till brott för vilket fängelse är föreskrivet i ett år om gärningen innefattar 

försök till överföring av allmänfarliga sjukdomar som stadgas i 1 kap. 3 § 

smittskyddslagen (2004:168). Rättsintyg som utfärdas enligt undantagen grundas som 

regel på journaluppgifter som polis och åklagare i dessa fall kan hämta ut utan 

sekretess.19  

 

Enligt 5 § Lag om rättsintyg får rättsintyg också utfärdas vid misstanke om brott enligt 

3,4 eller 6 kapitlet i brottsbalken eller brott som avses i lagen (1982:316) med förbud 

mot könsstympning av kvinnor mot någon som inte har fyllt 18 år. Rättsintyg får även 

utfärdas om det rör sig om sekretessbelagda uppgifter som polisen eller åklagaren fått 

del av genom samtycke av målsäganden. 

 

2.5.3	  Undersökning	  av	  misstänkt	  
I 28 kap. 12 § RB stadgas när den som är misstänkt för brott får undersökas. Där 

framgår att kroppsbesiktning kan göras av den som är skäligen misstänkt för ett brott 

där fängelse kan följa. Med kroppsbesiktning menas undersökning av 

människokroppens yttre och inre, prov från kroppen och undersökning av sådana prov. 

Alla typer av undersökningar och provtagningar omfattas av definitionen av inre och 

yttre kroppsbesiktning.20 Enligt 6 kap. 9 § Patientsäkerhetslagen (2010:659) står det att 

om en polisman begär det ska läkare som är verksam inom den offentliga hälso- och 

sjukvården utföra kroppsbesiktning av någon som är misstänkt för brott som kan ge 

frihetsstraff. I 23 kap. 14 § RB finns en bestämmelse som stadgar att om sakkunnigs 

yttrande ska hämtas av annan än myndighet ska även den misstänkte eller hans 

försvarare ha möjlighet att yttra sig om detta, det gäller dock inte om yttrandet hämtas 

från en myndighet, så som RMV. 

 

Det är den uppdragsgivande myndigheten dvs. polis eller åklagare, eller i sällsynta fall 

domstolen, som avgör om skälig misstanke föreligger och om kroppsundersökning 

                                                
19 Lange Thomsen, s 421. 
20 Prop. 1993/94:24 s 1. 
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därför kan göras.21 Om gärningsmannen trots att skälig misstanke föreligger vägrar låta 

sig undersökas och gör kroppsligt motstånd får polisen enligt 10 § 1 st 4 punkten i 

polislagen (1984:387) använda det våld som krävs för att undersökningen ska kunna 

genomföras. Enligt 28 kap. 12 § RB får dock inte en kroppsbesiktning utföras så att den 

undersökte riskerar framtida skada eller ohälsa. 

 

2.5.4	  Undersökning	  av	  avliden	  
Det är polisens uppgift att utreda onaturliga och misstänkt onaturliga dödsfall i syfte att 

upptäcka eller utesluta brott.22 Med rättsmedicinsk undersökning menas både obduktion 

och rättsmedicinsk likbesiktning enligt 12 § lag (1995:832) om obduktion m.m. Om det 

inte skäligen kan bortses från möjligheten att dödsfallet har ett samband med brott får 

en undersökning av den dödes kropp göras om undersökningen kan antas vara av 

betydelse för utredningen av dödsfallet enligt 13 § första stycket i samma lag. 

Rättsmedicinsk likbesiktning bör väljas om obduktion inte anses nödvändig för att 

klargöra orsaken till döden.23 Med rättsmedicinsk likbesiktning menas att enbart en yttre 

undersökning av den avlidne sker, till skillnad från en obduktion då kroppen öppnas.24 

 

I 18 § lag (1995:832) om obduktion m.m. framgår att beslutet om en rättsmedicinsk 

undersökning som kan ha samband med brott får fattas av polis, åklagare eller domstol.  

Enligt 17 § i samma lag får en rättsmedicinsk undersökning göras utan att den avlidne 

eller dess närstående samtycker till det. Polisen har enligt 19 § lag om obduktion m.m. 

möjlighet att närvara vid undersökningen. I paragrafen framgår också att polisen ska så 

länge det inte är uppenbart obehövligt informeras om tid och plats för den 

rättsmedicinska undersökningen. 

 

Enligt 20 § lag om obduktion m.m. ska rättsmedicinsk obduktion utföras av läkare. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

krav på särskild läkarkompetens för att utföra en rättsmedicinsk undersökning. Enligt 20 

§ lag om obduktion får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet vid rättsmedicinsk undersökning samt 
                                                
21 Lange Thomsen, s 421. 
22 RPSFS 2000:14 - FAP 414-1, 1 kap. s 1.  
23 RPSFS 2000:14 - FAP 414-1, 6 kap. s 3. 
24 RMV rapport 2011:2, s 19. 
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om protokoll och utlåtande över undersökningen. Socialstyrelsen får enligt enligt 19 § 

begravningsförordningen (1990:1147) meddela föreskrifter om de undersökningar och 

den utredning som dödsbevis och intyg om dödsorsaken grundar sig på samt vad dessa 

intyg ska innehålla.  Bestämmelser om detta finns i Socialstyrelsens föreskrifter 

(2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. I föreskriften 

framgår att det är verksamhetschefen som ska svara för att det finns rutiner som 

säkerställer att rättsintyg som hämtas in ska utfärdas av en legitimerad läkare eller 

tandläkare.25 Det finns inga ytterligare kriterier angående läkarens kompetens men i 2 § 

förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott framgår att intyget ska 

hämtas av en legitimerad läkare och att intyget ska hämtas av läkare vid rättsmedicinsk 

avdelning inom Rättsmedicinalverket eller läkare med avtal med verket. 

 

Enligt 4 kap. 2 § begravningslagen (1990:1144) är huvudregeln att bevis om dödsfallet 

och intyg om dödsorsaken ska utfärdas utan dröjsmål. Dödsbeviset ska enligt 13 § 

begravningsförordningen (1990:1147) innehålla läkarens utlåtande angående om det 

finns skäl för en rättsmedicinsk undersökning av den döda kroppen. Intyget ska även 

innehålla läkarens utlåtande om dödsorsaken och uppgifter om undersökningar till 

grund för påståendet. Enligt 15 § begravningsförordningen ska läkaren göra en 

noggrann yttre undersökning av den döda kroppen om det inte står klart att en 

rättsmedicinsk obduktion ska göras. 

 

I 4 kap. 4 § begravningslagen framgår dock att om det finns skäl för rättsmedicinsk 

undersökning då dödsfallets samband med brott inte kan uteslutas, ska läkaren som 

fastställt att döden har inträtt eller som ska utfärda dödsbeviset snarast anmäla 

dödsfallet till polisen. I första hand ska dödsfallet anmälas till polismyndigheten på 

orten där brottet inträffade men om kännedom om det inte finns ska läkaren anmäla 

dödsfallet till polismyndigheten där kroppen upphittades. Dödsbeviset ska lämnas utan 

dröjsmål till polisen. 

 

Läkaren bör kontakta polisen personligen via telefon och redogöra för de 

omständigheter som kan ha betydelse för polisens bedömning. Om brott eller annan 

yttre påverkan kan misstänkas måste läkaren vara försiktig för att inte förstöra några 
                                                
25 SOSFS 2005:29 5 kap. 5 § 



 15 

spår. Kläderna eller spår på platsen bör inte röras om det inte är nödvändigt. När en 

läkare har fastställt att döden har inträtt kan polisen behålla den avlidne på platsen för 

undersökningar som polisen behöver göra.26 När läkaren funnit skäl för att polisanmäla 

händelsen ska den yttre undersökningen endast göras om polisen finner det lämpligt, till 

exempel för att man ska kunna ta ställning till om en rättsmedicinsk obduktion 

behövs.27 

 

En utvidgad rättsmedicinsk obduktion görs för utredning av misstänkta brott.28 Vid en 

utvidgad rättsmedicinsk obduktion görs besiktning av kläder, andra föremål och 

besudlingar. Föremålen ska sedan lämnas till polisen. En inre undersökning görs sedan 

med de undersökningar och provtagningar som behövs med beaktande av 

omständigheterna i det enskilda fallet. Undersökningarna ska utforska eventuella 

skador.29 En rättsmedicinsk obduktion där brott inte misstänks utförs av en läkare och 

en annan läkare kontrollerar utlåtandet. En utvidgad rättsmedicinsk obduktion 

genomförs däremot av två läkare. En läkare gör undersökningen, den andra läkare deltar 

i bedömningen av obduktionsfynd samt allt kompletterande material. Denna läkare ska 

vidimera alla handlingar och deltar också i utformningen av rättsintyget.30  

 

2.5.4.1.	  Dokumentation	  av	  undersökning	  av	  avliden	  	  
Undersökningsläkaren ska under undersökningen föra protokoll. Enligt RMV:s 

föreskrifter bör facktermer undvikas för att underlätta läsandet av protokollen. Behöver 

de användas ska en förklaring av termen ges. Protokollet ska vara kort, men uppfylla 

krav på fullständighet och klarhet. Protokollet ska inte bara dokumentera 

undersökningsfynd, utan även avsaknad av skador. Vid en utvidgad rättsmedicinsk 

obduktion ska undersökningsfynden numreras löpande och skador och sjukliga 

förändringar beskrivas i detalj. Biologiskt föremål kan tas till vara för kompletterande 

undersökning. Föremål och material som ska genomgå kriminalteknisk undersökning 

ska också antecknas. De kompletterande undersökningarna ska bifogas till protokollet.31  

                                                
26 SOSFS 1996:29 5 kap.  
27 SOSFS 1996:29 8 kap. 
28 SOSFS 1997:26 1 kap.  
29 SOSFS 1997:26 2.3.3. kap. 
30 Riktlinjer för intern kvalitetssäkring vid de rättsmedcinska avdelningarna, nr 2000-03, s 2. 
31 SOSFS 1997:26 3 kap. 
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Undersökningsläkaren ska så snabbt som möjligt ge ett utlåtande till den 

uppdragsgivande myndigheten. Utlåtandet ska vara kort, men fullständigt och klart. 

Utlåtandet står i relation till vad som kommit fram i polisens utredning genom att 

undersökningsfynden bedöms i relation till vad som framkommit i utredningen. 

Utlåtandet ska svara på frågor om dödsorsak, dödssätt, skadors uppkomsttid och 

uppkomstsätt samt andra frågor från den uppdragsgivande myndigheten.32  

 

2.6	  Rättsintygens	  utformning	  
I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) gäller intyg inom hälso-och sjukvården 

men i tillämpliga delar även rättsintyg. I föreskriften framgår att den som ska utfärda ett 

intyg ska vara objektiv i insamlingen av material som ska ligga till grund för intyget.33 

Huvudregeln är att intyget ska baseras på en undersökning av personen som intyget 

avser. Om skäl finns för att inte grunda intyget på en undersökning av personen som 

intyget avser ska det anges i intyget. Det är upp till den som utfärdar intyget att lämna 

uppgifter till den undersökte om vad det krävs för undersökningar, uppgifter och 

upplysningar för att kunna utfärda intyget.34 Enligt 8 § lag om rättsintyg ska åklagaren 

eller polisen ge det underlag som behövs för att utföra undersökningen eller utfärda 

rättsintyget till rättsläkaren. I 9 § lag om rättsintyg framgår att så snart som möjligt ska 

ett intyg utfärdas och expedieras till den myndighet som har beslutat att inhämta intyget. 

Om rättsintyget har utfärdats av sådan läkare som enligt avtal med RMV har åtagit sig 

att utfärda intyg skall en kopia av intyget sändas till RMV i samband med 

expedieringen. 

 

Intyget ska innehålla uppgifter om syftet med intyget, namn, personnummer och adress 

på den som som intyget gäller samt hur identiteten av personen styrkts. Om identiteten 

inte går att styrka ska personen beskrivas på så sätt att man inte kan tillämpa samma 

beskrivning på någon annan. Om intyget ska åberopas i domstol eller annars användas i 

                                                
32 SOSFS 1997:26 4 kap.  
33 SOSFS 2005:29 10 kap. 1 § 
34 SOSFS 2005:29 10 kap. 2 § 
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offentligt eller enskilt rättsförhållande ska det anges i rättsintyget. Intyget ska dateras 

och utfärdas av intygsutfärdaren.35 

 

Vad gäller personen som utfärdar intyget ska namn, kompetens och befattning också 

framgå av intyget. Ett intyg ska innehålla noggranna uppgifter om de undersökningar, 

upplysningar, journalhandlingar och andra handlingar som ligger till grund för 

bedömningen.36 

 

RMV ger ut en mall för hur rättsintyg ska se ut. Mallen visar vad intyget ska innehålla 

och hur det ska utformas. I intyget ska framgå hur personen som intyget gäller lämnat 

samtycke, eller om samtycke inte behövs eftersom det är ett så grovt brott eller rör sig 

om brott mot underårig. I mallen framgår att intyget ska innehålla tre delar: 

bakgrundsinformation, undersökningsprotokoll och utlåtande.37 

Bakgrundsinformationen ska beskriva vad som framkommit av polisrapporten, 

patientjournalen, av läkarens samtal med den undersökte och av muntliga uppgifter från 

polisen samt frågeställningarna av beställande myndighet. I mallen för rättsläkarna 

framgår att det är av största vikt att värdera uppgifterna som framkommer i 

patientjournalen eftersom ”Journalens återgivande av status är ofta rimligt objektiv”. 

Detta eftersom patientens uppgift om händelseförloppet enbart utgör den ena partens 

subjektiva berättelse och som regel finns återgiven utan ifrågasättandei 

patientjournalen.38 

I undersökningsprotokollet beskrivs skador såväl som avsaknad av skador. Dessa 

numreras löpande. I protokollet ska framgå vilka undersökningar som gjorts. Det är i 

själva utlåtandet undersökningsfynden radas upp och numreras i enlighet med 

undersökningsprotokollet. Skadornas ålder ska bedömas i utlåtandet. I mallen framgår 

tre olika sätt att bedöma skadorna på, om skadornas utseende kan tala för att skadorna 

kan uppkommit vid den i polisrapporten nämda tiden eller annan näraliggande tid. Ett 

annat sätt att bedöma att skadorna på är om det är förenligt eller icke förenligt med att 

                                                
35 SOSFS 2005:29 10 kap. 6 § 
36 SOSFS 2005:29 10 kap. 8 § 
37 Rättsmedicinalverkets hemsida: 
http://www.rmv.se/fileadmin/RMVFiles/pdf/rattsintyg/kroppsundersokning_mall.pdf 
38 Rättsmedicinalverkets hemsida: 
http://www.rmv.se/fileadmin/RMVFiles/pdf/rattsintyg/kroppsundersokning_mall.pdf 
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de uppkommit vid denna tidpunkt. I mallen framgår att skadors ålder är svår att ange 

med precision men att färska skador ibland kan anges med viss säkerhet.39 

Även skadornas uppkomstsätt ska nedtecknas. Här anges trubbigt våld/skarpt våld som 

två alternativ. Rättsläkaren ska sedan bedöma undersökningsfynden genom att avgöra 

om de till helt eller till övervägande del orsakats på det sätt som framgår i 

gärningsbeskrivningen, till exempel genom slag eller sparkar. Som sannolikhetsskala 

för undersökningsfynden använder sig rättsläkarna av uttrycken talar starkt för att, talar 

för att, talar möjligen för att, tillåter ingen slutsats om. Ett exempel på hur rättsläkaren 

kan göra det är genom att förklara att undersökningsfynden talar för att de till 

övervägande delen orsakats av annan person genom slag eller sparkar.  Sedan ska 

rättsläkaren ange om skadornas utseende är förenligt eller icke förenligt med att de 

orsakats på det sätt som framgår av uppgivet händelseförlopp.40 

Slutligen ska rättläkaren ange skadornas svårighetsgrad. Här ska man ta ställning till om 

skadorna kommer ge upphov till framtida fysiska men. Läkaren ska också ta hänsyn till 

om skadorna ur medicinsk synpunkt varit livshotande. Vid sin bedömning anger 

rättsläkaren om det fanns en beaktansvärd risk för dödlig utgång ifall skadan inte 

kommit under medicinsk behandling.41 

 

2.7	  Information	  om	  rättsintyg	  
Enligt 6 § lag om rättsintyg ska den som rättsintyget gäller få information av 

myndigheten som beslutat att inhämta intyget eller läkaren som ska utfärda intyget om 

vad ett rättsintyg är och under vilka förutsättningar det krävs samtycke för att utfärda 

intyget. I 3 § förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott framgår att vid 

intyg som enbart sker som ett yttrande av dokumentation ska informationen lämnas av 

myndigheten till den rättsintyget gäller. Om en läkarundersökning ska göras ska 

informationen istället ges av läkaren. Informationen ska om möjligt både lämnas 

muntligen och skriftligen.  
                                                
39 Rättsmedicinalverkets hemsida: 
http://www.rmv.se/fileadmin/RMVFiles/pdf/rattsintyg/kroppsundersokning_mall.pdf 
40 Rättsmedicinalverkets hemsida: 
http://www.rmv.se/fileadmin/RMVFiles/pdf/rattsintyg/kroppsundersokning_mall.pdf 
41 Rättsmedicinalverkets hemsida: 
http://www.rmv.se/fileadmin/RMVFiles/pdf/rattsintyg/kroppsundersokning_mall.pdf 
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2.8	  Bakgrunden	  till	  lag	  om	  rättsintyg	  
Innan den lag om rättsintyg trädde i kraft fanns även ett antal områden med behov av 

förbättring pekades ut i propositionen. Kvaliteten på rättsintygen som utfärdats av 

läkare utanför den rättsmedicinska organisationen var i många fall undermålig. Exempel 

på problem var brister i beskrivningen av skador. Tidpunkten och uppkomstsättet för 

skadan fanns inte alltid beskrivna. Ibland förekom också spekulativa påståenden samt 

medicinska termer i intygen.42  

 

Åklagarna påpekade att de långa väntetiderna för rättsintygen utgjorde ett problem. Det 

innebar också att ett frihetsberövande kunde vara tvunget att vara länge än nödvändigt. 

Bättre enhetlighet mellan rättsintygen efter en strukturerad mall efterfrågades också. 

Detta för att inga viktiga faktorer skulle missas av läkaren vid utfärdandet av intyg. 

Även sjukvårdens dokumentation av skador ansågs kräva förbättring, särskilt gällande 

de skador som senare kunde antas ligga till grund för ett rättsintyg.43 Av 

brottsoffermyndigheten lyftes att det var oroväckande att journalkopior blivit allt 

vanligare istället för rättsintyg.44 Av polisen framhävdes framförallt kostnaden för 

rättsintygen som problem.45 

 

Läkarkåren ansåg att det var svårt att vara vårdande läkare samtidigt som man hade de 

rättsliga uppgifterna i form av att utfärda intyget. Läkarkåren ansåg att de akut 

sjukvårdande uppgifterna kom i första hand, och de rättsliga aspekterna betraktades 

senare. Man menade också att det kan vara svårt att som läkare inneha en vårdande roll 

som patientens företrädare och senare inta en objektiv roll som rättsintygsutfärdare.46  

 

2.9	  Regler	  för	  vem	  som	  får	  utfärda	  intyg	  
I lagförslaget framhölls att enbart rättsläkare eller kontrakterade läkare skulle få utfärda 

rättsintyg. En av anlendningarna var att antalet rättsintyg som utfärdades av varje läkare 

                                                
42 Prop. 2004/05:64 s 11. 
43 Ds 2003:3 s 10. 
44 Prop. 2004/05:64 s 27. 
45 Ds 2003:3 s 12. 
46 Ds 2003:3 s 12. 



 20 

var mycket begränsat och därför fanns det ingen större erfarenhet av att utfärda 

rättsintyg hos de flesta läkarna.  För att de läkare som utfärdar rättsintygen skulle ha 

tillräcklig kompetens för uppgiften valde regeringen att begränsa antalet läkare som 

utfärdar rättsintyg.47  

 

År 2006 tillkom lag om rättsintyg. Lagändringen innebar att RMV fick ansvaret för 

utfärdandet av rättsintyg. Före lagändringen fanns ingen myndighet med ansvar för 

verksamheten med rättsintyg.48 Tecknandet av avtal skulle ske så det finns god 

tillgänglighet till kvalificerade läkare i hela landet. De kontrakterade rättsläkarna blev 

uppdragstagare till RMV då intygen utgör en del av RMV:s verksamhet.49 

 

I propositionen anförde regeringen att eftersom RMV enbart har avdelningar på sex 

orter i Sverige skulle det innebära svårigheter och risk för skillnader i landet om 

rättsintyg enbart skulle utfärdas där. Den nya ordningen med avtalsläkare ansågs vara 

mest lika för alla invånare oavsett var i landet man är bosatt. Utbildningen och 

fortbildningen av de kontrakterade läkarna svarar RMV för. Regeringen ansåg att kravet 

på kompetens ska vara lika hög oavsett brottets rubricering eftersom rättsintyg utfärdade 

av läkare med sämre kompetens riskerar att innehålla brister som kan leda till materiellt 

felaktiga domar. Om det däremot rör sig om lindriga skador av enklaste beskaffenhet 

bör även läkare som saknar särskild kompetens för uppgiften kunna utfärda intyget.50 

 

RMV framförde inför lagändringarna att på grund av svårigheterna att förutspå 

omfattningen av resurser som kommer att krävas borde reformen enbart omfatta brott 

med högre straffvärde än förslaget för att sedan successivt innefatta fler brott. 

Regeringens argumentation landade dock i att rättsintyg i alla ärenden förutom de allra 

enklaste ska utföras av kvalificerade läkare.51 Då rättsläkare och de kontrakterade 

läkarna inte kan vara tillgängliga överallt konstateras det även vara nödvändigt att 

exempelvis läkare på akutmottagningarna genomför undersökningar av skadade och 

dokumenterar skadorna så att ett rättsintyg kan utfärdas. Vid dessa fall och vid särskilda 

                                                
47 Prop 2004/05:64 s 19. 
48 Prop 2004/05:64 s 9-10. 
49 Prop 2004/05:64 s 22. 
50 Prop 2005/05:64 s 20. 
51 Prop. 2005/05:64 s 20. 
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skäl av det slaget ansåg regeringen att rättsintyg även bör få hämtas av annan läkare 

med tillräcklig kompetens.52  

 

2.10	  Rättsläkares	  utbildning/avtalsläkares	  utbildning	  
En rättsläkare är en läkare vid en rättsmedicinsk avdelning. Alla intyg som utfärdas av 

rättsläkare inom en rättsmedicinsk avdelning granskas av en annan rättsläkare innan de 

expedieras.53 Rättsläkare kan delas upp i två kategorier. En specialistläkare inom 

rättsmedicin är en läkare som efter ST-utbildning erhållit specialitet i rättsmedicin av 

Socialstyrelsen. En ST-läkare är en underläkare under specialistutbildning.54 

Utbildningstiden för att bli specialist är drygt fem år.55 Specialistutbildningen är till 

största delen förlagd vid en rättsmedicinsk avdelning.56 Det har länge funnits för få 

rättsläkare inom svensk rättsmedicin. Det beror bland annat på att ett stort antal såväl 

specialister som läkare under utbildning har slutat. För att råda bot på problematiken har 

en personalplaneringsplan tillsats. Målet med den planen är att det år 2018 ska finnas 71 

läkare inom rättsmedicin.57 År 2011 var antalet läkare 46 stycken.58 

För avtalsläkarna är grundutbildningen på knappt två dagar. De avtalsbundna läkarna får 

även fortbildning i form av en sammankomst på två dagar varje år. Av intygen 

utformade av avtalsläkare sker ingen kvalitetsgranskning innan intygen expedieras till 

polisen. I RMV:s rapport framgår att det är viktigt att såväl grundutbildning som 

fortbildning samt handledning och kvalitetskontroll av avtalsläkarna samt deras 

verksamhet förbättras. Det är särskilt viktigt att alla rättsintyg från avtalsläkarna 

granskas och vidimeras.59  

 

                                                
52 Prop. 2004/05:64 s 21. 
53 RMV rapport 2011:2, s 122. 
54 RMV rapport 2011:2, s 18 f. 
55 RMV rapport 2011:2, s 30. 
56 RMV rapport 1997:1, s 36. 
57 RMV rapport 2011:2, s 7 f. 
58 RMV rapport 2011:2, s 28. 
59 RMV rapport 2011:2, s 122. 
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2.11	  Journalhandlingar	  

2.11.1	  Journalhandlingar	  före	  lagändringarna	  
Före lagändringarna förekom ofta att polisen begärde ut journalhandlingar. Anledningen 

var ekonomisk och tidsmässig då det gick fort att få ut kopiorna kostnadsfritt.60 Det 

fanns dock ingen statistik över hur vanliga sådana journalkopior var.61 I vissa fall fanns 

dock inte rättsintyg där det behövdes. Även om rättsintyg saknades framgick att 

domstolarna ändå inte valde att begära ut intyg då domarkåren ansåg att det var 

åklagarens eller försvararens uppgift att lyfta fram rättsintygen.62  

Domarkåren menade att med journalhandlingar kan man inte utläsa viktig information 

som framkommer i rättsintyg och som kan tjäna som bevis. Skadornas samband med 

föregiven händelse och tidpunkten för händelsen framgår inte i journalhandlingen. Den 

enda fördelen med journaler jämfört med rättsintyg är att de är skrivna av den 

undersökande läkaren i samband med skadan. De flesta domstolar menade dock att 

journalutdrag sällan förekom i rätten.63 

Eftersom de nya rättsintygen utfärdas av läkare med erfarenhet inom området och det 

infördes krav på att intygen ska utfärdas utan dröjsmål framhöll regeringen att de nya 

rättsintygen skulle hålla hög kvalitet. Den höga kvaliteten ansågs kunna innebära att 

användningen av kopior av journaler minskar till förmån för användningen av 

rättsintyg.64 

 

2.11.2	  Journalhandlingar	  efter	  lagändringarna	  
Vid vård av patienter ska patientjournal föras enligt 3 kap. 1 § patientdatalagen 

(2008:355). I 3 kap. 6 § i patientdatalagen framgår också att en patientjournal ska 

innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. 

Patientjournalen ska också om möjligt innehålla uppgifter om patientens identitet, 

bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos och anledningen till olika åtgärder. 

Enligt samma paragraf ska journalhandlingen även innehålla uppgifter om planerade 

och vidtagna åtgärder samt uppgift om den information som lämnats till patienten. Den 
                                                
60 Ds 2003:3 s 31. 
61 Ds 2003:3 s 8. 
62 Ds 2003:3 s 68 f. 
63 Ds 2003:3 s 68. 
64 Prop. 2004/05:64 s 22. 
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ska även innehålla uppgifter om de ställningstaganden som gjorts i fråga om 

behandlingsalternativ och om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning. 

 

Vid förfrågan angående i vilka fall polisen begär ut jounalhandlingar svarar Ulf 

Johansson på Familjevåldsroteln i Uppsala att polisen använder sig av journalhandlingar 

då målsäganden avvaktat en tid med polisanmälan. Då kan polisen med målsägandes 

medgivande och med journalhandlingen som grund förordna en rättsläkare att utfärda 

ett rättsintyg.65 Åklagarmyndigheten anger att vid väldigt bagatellartade brott/skador 

kan man lösa skadedokumentationen genom journalhandlingar.66  

 

I en rapport från RMV år 2011 framgår att polisen många gånger begär en kostnadsfri 

kopia på patientjournalen i stället för ett rättsintyg. Polisen upphörde inte att använda 

sig av journalhandlingar istället för rättsintyg efter lagändringarna. Detta lyftes upp som 

ett problem eftersom journalen skrivs av den behandlande läkaren inom sjukvården 

enbart för sjukvårdens syften vilket gör att skadorna blir summariskt beskrivna, och 

ingen bedömning görs av hur skadorna kan ha uppkommit eller hur allvarliga de varit.67 

Kopiorna har enligt samstämmiga uppgifter fått stor omfattning då journalkopiorna inte 

kostar något för polisen. Förfarandet går dock inte att statistiskt säkerställa då det inte 

sker någon fakturering eller registrering i övrigt av dessa ärenden.68 

  

2.12	  Kostnader	  och	  avgifter	  

2.12.1	  Kostnader	  före	  lagändringarna	  
Polismyndighetens totala kostnad för rättsintyg år 2001 uppgick till cirka nio miljoner. 

Den genomsnittliga kostnaden för ett rättintyg uppgick samma år till 1235 kr. 

Avgifterna för rättsintygen som betalades till sjukvården var något lägre än avgifterna 

som betalades direkt till läkaren eller dess bolag. År 2001 utfärdades rättsintygen från 

rättsmedicinsk avdelning utan kostnad för polisen men polisen betalade för rättsintyg av 

vanliga läkare inom sjukvården.69 

                                                
65 Mailsvar från Johansson Ulf, familjevåldsroteln, Polismyndigheten i Uppsala län, 16/11-2012. 
66 Mailsvar från Kastlund Lena, kammaråklagare vid åklagarmyndigheten, utvecklingscentrum, Göteborg, 
6/2-2013. 
67 RMV rapport 2011:2, s 120. 
68 RMV rapport 2011:2, s 121. 
69 Ds 2003:3 s 13.  
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Som argument för att en kostnad för rättsintyg skulle införas ansåg regeringen att 

kostnaderna antogs leda till att en mer noggrann prövning av behovet av intyget skulle 

ske och att inget överutnyttjande av tjänsten kunde ske vilket ansågs vara en risk om 

förfarandet var gratis. RMV lämnade synpunkter på att polisen eventuellt skulle 

undanhålla sig från att begära ut intyg på grund av kostnaden. Det ansåg regeringen inte 

vara några problem utan menade att ett flertal faktorer som tillgänglighet, korta 

handläggningstider och hög kvalitet på rättsintygen talade för att lika många rättsintyg 

skulle begäras ut som tidigare. Regeringen bortsåg också från riksåklagarens invändning 

om att annan utredning hämtas utan avgift från såväl RMV som andra myndigheter 

under brottsmålsprocessen och att rättsintygen med den nya regleringen får en 

särställning. Det avfärdade regeringen med att finansieringen av olika verksamheter 

inom ett verk inte sällan är delad.70  

 

2.12.2	  Kostnader	  efter	  lagändringarna	  
I och med 10 § lag om rättsintyg ska RMV ta ut en avgift av den myndighet som 

beslutat att inhämta ett rättsintyg om intyget utfärdas av rättsläkare eller kontrakterad 

läkare. RMV beslutar om ersättning till de kontrakterade läkarna, enligt 11 § samma 

lag. Om ett intyg har utfärdats av en läkare i den offentligt bedrivna vården får 

landstinget ta ut en avgift av myndigheten som beslutat att inhämta intyget enligt 12 § 

samma lag. År 2012 fakturerade RMV polisen en kostnad på 3550 kr per rättsintyg för 

ett yttrande eller rättsintyg baserat på en kroppsundersökning.71 Med yttrande menas ett 

rättsintyg som grundas på skriftliga handlingar, så som patientjournaler.72 

 

2.13	  Statistik	  	  

2.13.1	  Antal	  rättsintyg	  före	  lagändringarna	  
Innan lagförändringen fanns det ingen årlig officiell statistik för hur många rättsintyg 

som utfärdades varje år. I en enkätundersökning till samtliga polismyndigheter som 

skickades ut för att ta reda på hur många intyg som utfärdats blev svaret att polisen 

                                                
70 Prop. 2004/05:64 s 47. 
71 Mailsvar från Borgqvist Annika, koordinator rättsintyg, GD- sekreterare, 20/9-2012  
72 RMV rapport 2011:2, s 19. 
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betalat för 7016 rättsintyg under 2001. Tillsammans med de rättsintyg som utfärdats av 

rättsläkare uppgick antalet rättsintyg till cirka 9000 år 2001.73 

 

Enligt polisens uppskattningar avsåg ungefär 10 procent av intygen misstänkt 

gärningsman och 90 procent avsåg målsägande. Polisen angav i enkätsvaren att 

rättsintygen enbart gällde grova vålds- och sexualbrott samt brott mot närstående. 

Polisen svarade även att rättsintyg gällande de misstänka gärningsmännen framförallt 

avsåg grova brott enligt ovan. Vid mindre grova brott använde polisen 

journalhandlingar istället för rättsintyg.74 De 9000 rättsintygen innebar att det utfärdades 

rättsintyg i ungefär 13 procent av samtliga anmälda våldsrelaterade brott.75  

 

2.13.2	  Antal	  rättsintyg	  efter	  lagändringarna	  
Året efter den nya lagstiftningen uppgick antalet rättsintyg till 5732.76 Det innebär att 

antalet rättsintyg minskade efter lagändringarna. År 2011, tio år efter statistiken ovan 

och fem år efter lagändringen uppgick antalet rättsintyg till 6642 varav de kontrakterade 

läkarna stod för 3840 av intygen och rättsläkarna för 2802 av intygen. Tio år efter 

statistiken hade antalet rättsintyg som begärs ut minskat med ungefär 2500 rättsintyg 

jämfört med 2001. En stor del av de utfärdade intygen var yttranden som baserade på 

sjukvårdsjournaler. Av rättsintygen utfärdade av rättsläkare bestod ungefär en tredjedel 

av intygen av yttranden och två tredjedelar av intygen baserades på rättsmedicinska 

undersökningar.  

 

Av intygen utfärdade av kontrakterade läkare var bara lite mer än en fjärdedel av 

intygen baserade på en rättsmedicinsk kroppsundersökning. 2835 av intygen utfärdade 

av de kontrakterade läkarna bestod av ett yttrande baserad på patientjournaler, vilket 

innebär fler än hälften.77 Då antalet anmälda brott mot person enligt BRÅ ökat betydligt 

                                                
73 Ds 2003:3 s 44. 
74 Ds 2003:2 s 44. 
75 Ds 2003:2 s 47. 
76 Rättsmedicinalverket, årsredovisning 2007, s 18 
http://www.rmv.se/fileadmin/RMVFiles/pdf/arsredovisning/arsredovisning2007.pdf  
77 Rättsmedicinalverket, årsredovisning år 2011, s 28 
http://www.rmv.se/fileadmin/RMVFiles/pdf/arsredovisning/arsredovisning2011-
tillganglighetsanpassad.pdf 
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det senaste decenniet har den procentuella andelen rättsintyg jämfört med år 2001 i 

relation till andelen anmälda brott minskat markant.78  

 

RMV anser att det är en brist i kvaliteten och ur rättssäkerhetssynpunkt att många av 

rättsintygen är baserade på andrahandsuppgifter. Som förklaring till andelen intyg 

baserade på journalhandlingar anges bristen på rättsläkare. Rättsläkarna har 

fortskridande kontakt med läkare som har avtal med verket angående återkoppling och 

kvalitetssäkring av intygen. Under år 2011 satte RMV igång ett arbete som skulle syfta 

till att följa upp och granska kvaliteten av intygen som utfärdas av de avtalsbundna 

läkarna.79  

 

2.14	  Sekretess	  
Huvudregeln inom svensk rätt är offentlighetsprincipen. Den finns lagstadgad i 2 kap. 1 

§ i tryckfrihetsförordningen (1949:105). Där framgår att varje svensk medborgare ska 

ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Det finns dock en rad med undantag från denna 

princip. I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) slås fast att sekretess 

gäller inom hälso och sjukvården för uppgift om en persons hälsotillstånd eller andra 

personliga förhållanden. I 25 kap. 1 § OSL framgår att en uppgift bara får röjas om det 

står klart att den enskilde eller någon närstående till denna inte lider men av att 

uppgiften röjs.  Även det rättsmedicinska området omfattas av stadgandet. 

 

Enligt lag om rättsintyg ska RMV, trots att sekretess gäller enligt 25 kap. 1–5 §§ OSL 

eller där personalen omfattas av tystnadsplikt enligt 6. kap 12 § patientsäkerhetslagen 

(2010:659), få del av sådana uppgifter som behövs för att utfärda ett rättsintyg om det 

begärs av RMV. Det förutsätter dock att uppgifterna gäller misstanke om sådant brott 

där RMV har rätt att utfärda intyg utan den enskildes samtycke. Det rör sig enligt 7 § 

lag om rättsintyg om misstanke om brott som föreskriver minst fängelse i ett år i 

straffskalan eller försök till brott där det inte är föreskrivet lägre straff än två års 

fängelse i straffskalan eller försök till brott som förskriver fängelse i minst ett år, om 

brottet innebär försök till överförande av allmänfarlig sjukdom. 
                                                
78 Brå rapport 2012:11, s 28 f. 
79 Rättsmedicinalverket, årsredovisning år 2011, s 34. 
http://www.rmv.se/fileadmin/RMVFiles/pdf/arsredovisning/arsredovisning2011-
tillganglighetsanpassad.pdf 
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En sekretessbelagd uppgift enligt 10 kap. 23 § OSL får även lämnas ut till polis och 

åklagare om brottet avser sådan grov brottslighet som faller under kriterierna ovan. I 10 

kap. 28 § OSL framgår att sekretessbelagd uppgift får lämnas ut till annan myndighet 

om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning vilket innebär att inga förhinder för 

att lämna ut uppgift föreligger då utelämnandet av uppgifterna finns stadgat i lag om 

rättsintyg i anledning av brott. För att få ut en uppgift behöver RMV endast ge 

signalement på personen som uppgifterna gäller. Signalementet måste dock vara så 

specifikt att det endast gäller en person.80  

 

Om någon lämnar ut en uppgift som enligt lag eller förordning är sekretessbelagd döms 

denne för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år enligt 20 kap. 3 § 

brottsbalken (1962:700).  

 

Enligt 36 kap. 5 § RB får en läkare höras som vittne angående uppgifter som läkaren 

fått del av genom tjänsten enbart om det finns medgivet i lag eller om den person vars 

uppgifter det gäller samtycker till det. Det föreligger dock skyldighet att vittna i sådana 

grova brott som ovan räknades upp som stadgas i 10 kap. 23 § OSL samt våldsbrott som 

begåtts mot unga. När en läkare intar rollen som sakkunnig av domstol eller myndighet 

gäller inte någon sekretess mot uppdragsgivaren eftersom de uppgifter som lämnas inte 

sprids utanför den verksamhet i vilken de inhämtas. 

 

Trots att polisen har rätt att begära ut sekretessbelagda journalhandlingar vid grova brott 

uttalar polisen i Uppsala att de använder sig av målsägandens medgivande för att begära 

ut patientjournalen, då målsäganden varit till en sjukvårdsinrättning för att få skadorna 

behandlade men avvaktade en tid med att göra polisanmälan.81 

 

I NJA 2009 s. 599 begärdes inget rättsintyg ut. Gärningsbeskrivningen bestod av att en 

handgranat placerats under en bil och detonerats när föraren backade bilen. Där 

begärdes inget rättsintyg ut för att målsäganden inte gav åklagaren tillstånd att inhämta 

rättsintyg. Åklagaren hävdade däremot att målsäganden åsamkades splitterskador i den 

                                                
80 Lange Thomsen, s 425. 
81 Mailsvar från Johansson Ulf, familjevåldsroteln, Polismyndigheten i Uppsala län, 16/11-2012. 
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högra armen. Då brottet rubricerades som försök till mord och mord har en 

fängelseskala från tio till arton år borde det inte vara något tvivel om att sekretessen inte 

gäller på grund av undantagen för grova brott. Målet kom i högre instanser att handla 

om hur brottet skulle rubriceras och om det rörde sig om försök till grov misshandel 

eller mord, varför skadorna kunde varit av bevisvärde. Varför åklagaren inte såg till att 

ett rättsintyg utfärdades i det här fallet går inte att klargöra, men konstateras kan att 

reglerna är snåriga för när intyg kan begäras ut och stor vikt läggs på 

förundersökningsledaren. Utredningen är beroende av dennes kompetens och tillgång 

till resurser. 

 

2.15	  Sammanfattande	  kommentarer	  
Det finns en gedigen lagstiftning som rör rättsintyg. Vad som är ett rättsintyg, vem som 

ska utfärda rättsintyg, vem som kan begära ut intyget, hur undersökningen ska ske och 

hur dokumentationen av undersökningen ska gå till har jag redogjort för ovan.  

 

Det enda som i princip inte är reglerat är när ett rättsintyg ska begäras ut, trots att det är 

av stor relevans för förundersökningen. Det som framgår i lagstiftningen är att ett 

rättsintyg kan begäras ut när det antas vara av betydelse för utredningen gällande brott 

som kan antas föranleda annan påföljd än böter, eller om brottet kunde ha gjort det men 

det rör sig om unga lagöverträdare. Om intyget är av betydelse för utredningen blir en 

bedömning som förundersökningsledaren ska ta ställning till, utan några närmare 

föreskrifter till sin hjälp. Därför blir bedömningen för när intyget ska begäras ut en 

subjektiv bedömning. Rättsintyget är ofta det enda beviset som kan bekräfta 

målsägandens beskrivning av händelseförloppet när parternas utsagor är motstridiga.82 

Därför är det för målsäganden viktigt att ett rättsintyg utfärdas så att han eller hon får ett 

intyg av sina skador, på samma sätt som det är för den tilltalade att få ett intyg över 

avsaknaden av skador.  Om bedömningen för när ett intyg kan vara av betydelse är upp 

till förundersökningsledaren kan det leda till skillnader mellan två brott av samma slag 

eftersom olika åklagare gör olika bedömningar för när intyg behövs. Ett rättsintyg är en 

allt för viktig bevisning för att det enbart ska ligga på åklagaren att bedöma när det ska 

begäras ut.  I NJA 2009 s. 599 begärde inte åklagaren att få ett rättsintyg utfärdat trots 

                                                
82 Ds 2003:3 s 37. 
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att det kunde vara relevant för utredningen. När rättsintyg ska begäras ut är så viktigt för 

förundersökningen att det borde regleras.  

 

Den största skillnaden efter lag om rättsintyg infördes var att det enbart skulle bli 

rättsläkare under RMV och avtalsläkare som utfärdade rättsintyg. Problemen som fanns 

före lagändringarna med undermålig kvalitet och bristande enhetlighet har förbättrats 

genom att rättsintygen utfärdas av rättsläkare eller avtalsläkare. Då avtalsläkarna är ett 

begränsat antal läkare får de större erfarenhet och bättre utbildning än tidigare. Innan 

lagändringen ansåg läkarkåren att det var problematiskt att samma person skulle inta 

rollen som en objektiv rättsläkare samtidigt som man hade som syfte att vårda.83 Det var 

någonting man i de allra flesta fall kom ifrån i och med lagändringen. Det finns dock 

problem som fortfarande kvarstår.  

 

Att journalhandlingar begärdes ut istället för rättsintyg lyftes också som ett område som 

krävde förbättring.84 Kanske hörde det ihop med att polisen lyfte kostnaderna för 

rättsintygen som ett problem och att polisen på grund av kostnaden för rättsintygen 

valde att avstå från att begära ut rättsintyg och använde journalhandlingar istället. 

Regeringen menade att antalet journalhandlingar skulle minska när kvaliteten på 

rättsintygen blev högre.85 Då det inte finns någon statistik för antalet journalhandlingar 

som begärs ut så kan man inte veta om antalet journalhandlingar minskade i enlighet 

med regeringens antaganden innan den nya lagen trädde i kraft. I RMV:s rapport från år 

2011 om kvalitetsarbete inom svensk rättsmedicin framgår dock att journalkopior enligt 

samstämmiga uppgifter fått stor utsträckning då det inte kostar något för polisen att få ut 

journalkopior.86 Regeringen menade att kostnaden skulle leda till att en mer noggrann 

prövning av behovet av intyget skulle ske. RMV:s farhågor om att polisen eventuellt 

skulle undanhålla sig från att begära in intyg om de var belagda med en avgift bemöttes 

med argument om att tillgängligheten och den höga kvaliteten talade för att lika många 

rättsintyg skulle begäras in som tidigare.87 Ett år efter lagändringen hade dock antalet 

utfärdade rättsintyg sjunkit med mer än en tredjedel från år 2001, trots fler anmälningar 

                                                
83 Ds 2003:3 s 12. 
84 Prop. 2004/05:64 s 27. 
85 Ds 2003:3 s 68 f. 
86 RMV rapport 2011:2, s 121. 
87 Prop. 2004/05:64 s 47. 
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om brott mot person gjordes.88  Det tyder på att RMV:s farhågor stämde och att 

kostaden spelar roll för om rättsintyg begärs ut.  

 

Polisen i Uppsala framhåller att journalhandlingar begärs ut då målsäganden avvaktat en 

tid med polisanmälan. Då kan polisen med målsägandes medgivande och med 

journalhandlingen som grund kan sedan en rättsläkare utfärda ett rättsintyg.89 Det finns 

en omfattande sekretesslagstiftning, men också en rad undantag från när sekretessen 

gäller. I 7 § lag om rättsintyg framgår att vid grovs våldsbrott gäller inte sekretessen 

mot RMV. Vid sådana brott kan även enligt 10 kap. 23 § OSL en sekretessbelagd 

uppgift lämnas ut till polis och åklagare. Trots detta visar det sig vara komplicerat att 

veta när sekretessen är bruten och när journalhandling kan utlämnas vilket är 

problematiskt. Brist på reglering är inget problem, däremot är det en utmaning att 

implementera rätt rutiner hos polis och åklagare och följa upp rutinerna med utbildning 

så att viktig bevisning inte går till spillo.  

 

Utbildningen mellan specialistläkare och avtalsläkare skiljer sig markant. En rättsläkare 

har en specialistutbildning på fem år och en avtalsläkare har förutom den allmänna 

läkarutbildningen enbart grundutbildning på två dagar och fortbildning på två dagar per 

år.90 När den nya lagen infördes ansåg regeringen att att kravet på kompetens ska vara 

lika hög oavsett brottets rubricering. Detta eftersom rättsintyg utfärdade av läkare med 

sämre kompetens riskerar att innehålla brister som kan leda till materiellt felaktiga 

domar. Om brottet rör sig om lindriga skador av enklaste beskaffenhet skulle dock även 

läkare som saknar särskild kompetens för uppgiften kunna utfärda intyget.91 

Intygsutfärdarnas utbildning blir extra relevant i förhållande till uttalandet från 

regeringen om att intyg med brister kan leda till materiellt felaktiga domar. Som 

framgår ovan skiljer sig utbildningen mellan rättsläkare och avtalsläkare kraftigt. För att 

skillnader i kvaliteten mellan vem som utfärdar intyget ska minskas bör enligt RMV:s 

rekommendation såväl grundutbildningen, fortbildningen som handledningen förbättras.  

 

                                                
88 Brå rapport 2012:11, s 28 f. 
89 Mailsvar från Johansson Ulf, familjevåldsroteln, Polismyndigheten i Uppsala län, 16/11-2012. 
90 RMV rapport 2011:2, s 122. 
91 Prop. 2005/05:64 s 20. 
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Några föreskrifter för när intyg ska utfärdas av rättsläkare eller avtalsläkare finns inte 

men enligt åklagarmyndigheten är det mest prioriterat att anlita rättsläkare vid 

svårbedömda skador och grova brott. Vid bagatellartade brott eller skador använder man 

sig av skadedokumentationen på annat sätt och tillgången till rättsläkare kan variera vid 

olika orter och tidpunkter. Som framhålls av Åklagarmyndigheten är det mest prioriterat 

att en rättsläkare utfärdar intyget, men vem som utfärdar intyget beror på 

tillgängligheten av rättläkare.92 Att tillgängligheten av rättläkare spelar in på vem som 

utfärdar intyget är beklagligt. Det kan leda till skillnader i kvalitet inom landet eftersom 

tillgängligheten av rättsläkare varierar i landet. Det är olyckligt om det skiljer sig mellan 

vem som får en kvalificerad läkare som utfärdar intyget mellan olika fall av samma 

slag. För att inte kvaliteten på intygen ska skilja sig för mycket bör kvaliteten på intygen 

utfärdade av avtalsläkare samt läkare som utfärdar rättsintyg enligt undantagen säkras. 

Annars kommer intyg av en person som blivit utsatt för en våldtäkt få sämre intyg än en 

person som utsatt för en misshandel eftersom spårsäkringen vid sexualbrott måste ske 

snabbt och därför sker av den vårdande läkaren på sjukhusinrättningen. För är säkra 

kvaliten bör en andrahandsgranskning ske av alla intyg liksom det förfarande som redan 

används idag när en rättsläkare under RMV utfärdar intyget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
92 Mailsvar från Kastlund Lena, kammaråklare vid Åklagarmyndigheten, utvecklingscentrum, Göteborg 
6/2-2013. 
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3.	  Rättsutlåtandens	  roll	  i	  rätten	  

3.1	  Sakkunniga,	  vittnen,	  eller	  sakkunniga	  vittnen?	  
En intressant frågeställning är om en rättsläkare eller intygsskrivande läkare bör 

betraktas som ett vittne eller sakkunnig i rätten. När läkaren kallas till rättegång är det 

oftast för att någon av parterna vill höra läkaren inför rätten. Det händer att läkaren 

kallas som vittne men får frågor som är av tolkningskaraktär.93  

 

Justitieombudsmannen (JO) har försökt klargöra skillnaden mellan en sakkunnig och ett 

vittne. Skillnaden mellan ett vittne och en sakkunnig är enligt JO att ett vittne ska uttala 

sig om de iakttagelser han har gjort rörande en tilldragelse eller ett händelseförlopp. JO 

menar att ett vittne däremot inte behöver uttala sig om vilka slutsatser som man enligt 

hans eller hennes mening kan dra av iakttagelserna. En sakkunnig ska uttala sig om 

erfarenhetssatser och avge omdömen som förutsätter särskild erfarenhet eller utbildning. 

JO konstaterar även att det kan vara svårt att skilja på en sakkunnig och ett vittne då en 

sakkunnig ofta även ger upplysningar om iakttagelser han eller hon gjort på grund av 

sin sakkunskap, men dessa personer skulle ofta inte kunna göra iakttagelserna om de 

inte haft speciella sakkunskaper. JO menar att man i detta fall brukar tala om 

sakkunniga vittnen, som ska behandlas som vanliga vittnen.94 

 

I svensk rätt betraktas både vittnen och sakkunniga som bevismedel.95 Då JO menar att 

en sakkunnig ska uttala sig om erfarenhetssatser är frågan vilken grad av sakkunskap 

som krävs för att sakkunskapen ska gå utöver det vanliga måttet och klassas som ett 

sakkunnigt vittne. Distinktionen mellan allmänna och särskilda erfarenhetssatsen har 

viss betydelse för skillnaden mellan ett vanligt och sakkunnigt vittne. 96 Även ett vanligt 

vittne använder sig av erfarenhetssatser men av mer allmän karaktär, medan en 

sakkunnigs uttalande även omfattar tillförande och tillämpning av särskilda 

erfarenhetssatser.97 Ett sakkunnigt vittne brukar avse en expert som hörs som vittne med 

                                                
93 Lange Thomas, s 423. 
94 JO 1982/83 s 21. 
95 Edelstam, s. 188. 
96 Edelstam, s 190. 
97 Edelstam, s 191. 
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anledning av de iakttagelser han har kunnat göra på grund av sin sakkunskap. Dessa 

vittnen ska behandlas som vanliga vittnen.98 

 

Edelstam framhåller att det inte är självklart hur läkare som utfärdar rättsintyg utan 

specialkompetens inom rättsmedicin bör behandlas. Slutsatsen han drar är att 

sakkunnigreglerna bör kunna tillämpas. Detta då intyget innefattar fackmannamässiga 

omdömen där slutsatser av iakttagelserna dras efter själva iakttagelsen samt eftersom 

intygsskrivande läkare i enlighet med andra sakkunniga har rätt till ersättning.99  

 

Några större skillnader mellan domstolssakkunnig och partssakkunnig tycks inte finnas 

då båda typerna av sakkunnig fyller samma funktion, de tillför och tillämpar 

erfarenhetssatser som ofta får stor betydelse för domslutet.100 Den mest markanta 

skillnaden är att det inte finns något krav på ojävighet för partssakkunnig, vilket det 

enligt 40 kap. 2 § RB finns för domstolssakkunnig. 

 

JO hävdar att läkaren anser sig ha större frihet att avge omdömen grundade på 

vetenskap om han vet att han gör detta som sakkunnig, men att det inte finns någon 

skarp gräns mellan bevismedlen sakkunnig och vittne och att domstolarna handlar olika 

när det gäller sättet att höra rättsläkare i brottsmål. JO menar dock att att rättsläkare bör 

höras som en sakkunniga och att detta ska gälla oavsett om det är åklagaren eller den 

tilltalade som tar initiativet till att en rättsläkare hörs muntligen i ett mål.101 Det innebär 

också att rättsläkaren ska avlägga sakkunniged enligt 40 kap. 9 § RB. 

 

3.2	  Skillnaden	  mellan	  partssakkunnig	  och	  domstolssakkunnig	  
Skillnaden mellan partssakkunnig och domstolssakkunnig ligger i vem som kallar den 

sakkunniga. Enligt 40 kap. 1 § RB framgår att domstolen kan kalla sakkunnig om det 

rör sig om en fråga som kräver särskild fackkunskap samt om det är nödigt att anlita 

sakkunnig. Vad gäller anlitande av partssakkunnig behöver den parssakkunniga inte 

enbart åberopas om det är nödigt och det finns inte heller krav på särskild fackkunskap.  

 
                                                
98 Ekelöf, s 301. 
99 Edelstam, s 272 f. 
100 Edelstam, s 272. 
101 JO1982/83 s. 23. 
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I 23 kap. 14 § RB framgår att undersökningsledaren får inhämta yttrande av sakkunnig, 

om inte särskilda skäl talar mot detta. Rätten kan enligt 40 kap. 1 § RB begära en 

sakkunnig om en fråga som kräver särskild fackkunskap ska prövas i rätten. Det hör 

ihop med att rätten i brottsmål som hör under allmänt åtal kan begära in bevisning, 

vilket framgår i 35 kap. 6 § RB. Rätten bör utse en sakkunnig om den misstänkte och 

hans försvarare har olika meningar om vem som ska utses som sakkunnig. Regeln finns 

för att man om möjligt ska undvika att behöva använda två sakkunniga.102 

 

Då rättsläkare som sakkunniga förordnas av polis eller åklagare uppstår frågan om de 

ska klassas som domstolssakkunniga eller partssakkunniga. Att uttaladet står i relation 

till vad som framkommit i polisens utredning, och att det är åklagaren eller polisen som 

förser den intygsskrivande läkaren med underlag som ligger till grund för rättsintyget, 

skulle tala för att rättsläkaren ska klassas som partssakkunnig. Men även om domstolen 

bör göra en prövning av sakkunnigs kvalifikationer och ojävighet innan 

sakkunniguppdraget utförs är att förundersökningsledaren förordnar sakkunnig inte skäl 

nog för att jäv ska anses föreligga. En rättsläkare är inte jävig endast för att polis eller 

åklagare är uppdragsgivare. Därför kan rättsläkaren utan problem efter utförd 

undersökning förordnas som domstolssakkunnig.103  

 

3.3	  Rättsläkares	  roll	  i	  rätten	  
Sakkunnigas betydelse för rättegången varierar precis som annan bevisning mellan olika 

mål. Sakkunnigbevisningen får ofta stor betydelse för målets utgång, vilket kan ha att 

göra med att domstolarnas möjligheter att kontrollera och pröva sakkunnigutlåtanden är 

begränsade.104 Enligt 40 kap. 1 § RB får rätten inhämta yttrande från person med 

redbarhet och skicklighet i ämnet om en fråga kräver särskild fackkunskap. I vissa fall 

framgår kvalifikationskravet i en lag eller förordning. Vad gäller specialistkompetens 

finns dock inga kvalifikationskrav för att avge utlåtande över rättsmedicinsk obduktion. 

Det enda kravet är att utlåtandet sker av en legitimerad läkare.105 Det innebär att även 

rättsläkare under utbildning kan utföra eller avge utlåtande över rättsmedicinsk 

                                                
102 Danielsson, s 75. 
103 Edelstam, s 506. 
104 Edelstam, s 26. 
105 SOSFS 2005:29 5 kap. 5 § 
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obduktion. Edelstam anser att det är rimligt att rätten vid rättsmedicinska utlåtanden gör 

en omsorgsfull kvalifikationsprövning.106  

 

En part kan använda sig av sakkunnigbevisning för att visa att andra sakkunniga har 

brister i kompetens eller kvalifikationer. Det kan krävas en annan sakkunnig för att 

bedöma avsaknaden av skicklighet eller kvalifikationer. Bristande kvalifikationer kan 

göra att bevisvärdet reduceras. Enligt Edelstam bör ett kvalifikationskrav finnas till för 

att se till att begreppet sakkunnig inte används om personer som inte har rätt 

kvalifikationer och kompetens för att förtjäna titeln.107  

 

Sakkunnig som utlåtit sig skriftligen ska kallas till rätten om part vill det. I 40 kap. 8 § 

RB stadgas att om den sakkunnige som deltagit i utlåtandet tillhör ett ämbetsverk ska 

han eller hon inte höras muntligt om det inte är ”oundgängligen nödvändigt”. 

 

3.4	  Rättsintygs	  roll	  i	  rätten	  
Enligt 30 kap. 1 § RB sker rättens avgörande av saken genom dom. Dom ska enligt 2 § 

samma kapitel grunda sig på vad som framkommit under huvudförhandlingen, detta 

kallas för omedelbarhetsprincipen. Enligt 35 kap. 8 § RB ska alla bevis lyftas fram vid 

huvudförhandlingen.  

 

En viktig rättsprincip som stadgas i artikl 6.2 i Europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR) är att den tilltalade är 

oskyldig tills motsatsen är bevisad. I 35 kap. 1 § RB stadgas att rätten ska efter 

samvetsgrann prövning av allt som förekommit avgöra vad som är bevisat i målet. 

Stadgandet ger uttryck för den grundläggande principen om fri bevisprövning i svensk 

rätt. Det innebär att det råder fri bevisvärdering och fri bevisföring i Sverige. 

Beviskravet har kommit att handla om vad som kan anses vara ställt utom rimligt 

tvivel.108 För att ett tvivel kan uppfattas som rimligt krävs det att tvivlet är rationellt och 

                                                
106 Edelstam, s 270. 
107 Edelstam, s 271. 
108 Se NJA 1980 s 725. 
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inte enbart baserat på en känsla. Tvivlet ska också kunna underbyggas på fakta i målet 

och således vara logiskt.109  

 

I och med den fria bevisföringen och bevisvärderingen är det upp till rätten att värdera 

rättsintygen eller den sakkunniges kvalifikationer. Det är dock av högsta vikt att det 

råder likhet mellan sättet att döma mellan olika domstolar i landet.110 Artikel 6.1. i 

EKMR slår fast att lika fall ska bedömas lika. Även om vissa skillnader i lägre instanser 

är ofrånkomligt ska det rättas till i högre instans, men om en och samma instans 

bedömer på olika sätt i identiska mål är det inte förenligt med artikel 6.1.111  

 

En central princip för bevisvärdering är att varje bevis ska värderas för sig. Domaren 

ska inte snegla åt ”vart det lutar” när han värderar de enskilda bevisen i målet. 

Avgörandet får inte grundas på helhetsintrycket, utan ska grundas på en bedömning av 

helheten där man väger samman värdet av de enskilda bevisen gentemot ett 

beviskrav.112  

 

Andra viktiga rättsprinciper som måste tillgodoses för att principen om en rättvis 

rättegång ska vara uppfylld är är den kontradiktoriska principen och principen om 

parternas likställdhet. Den kontradiktoriska principen innebär att parterna ska ha rätt att 

ta del av varandras yrkanden, grunder bevisning och argumentation. Denna princip 

kommer till uttryck i flera av RB:s regler men finns inte uttryckligen lagfäst i RB.113 

Principen finns i artikel 6.1 EKMR. Även principen om parternas likställdhet ”equalty 

of arms” kan härledas ur artikel 6 om rätten till en rättsvis rättegång. Principen om 

parternas likställdhet gäller liksom den kontradiktoriska principen generellt för 

rättegången.114 Denna princip innebär i brottmål att den tilltalade inte får ha sämre 

möjligheter än åklagaren att utföra sin talan inför domstolen. Däremot hindrar inte 

artikel 6.1 att den tilltalade har en mer förmånlig ställning än åklagaren i processen.115 

Det finns även en speciell bestämmelse i artikel 6.3.d i EKMR om att den tilltalade inte 

                                                
109 Bring & Diesen, s 181. 
110 Diesen, s. 7.  
111 Danelius, s 250. 
112 Diesen, s 34. 
113 Ekelöf, s 30. 
114 Ekelöf, s. 33. 
115 Danelius, s 246. 
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får försättas i ett sämre läge än åklagaren när det gäller att åberopa bevisning i målet.116 

Om åklagaren tillåts lägga fram bevisning angående en omständighet ska även den 

tilltalade få en möjlighet att lägga fram bevisning om den aktuella omständigheten.117  

 

3.5	  Rättsfallsanalys	  

3.5.1	  Inledning	  
För att undersöka vilken roll rätten ger rättsintyg samt hur rättsintyg fungerar som bevis 

har jag valt att granska rättsfall från HD där rättsintyg har använts som bevisning. Jag 

har studerat hur tingsrätten, hovrätten och HD använt sig av rättsintyget och om det 

finns skillnader mellan de olika instansernas bedömning. Den 1 januari 2006 trädde lag 

om rättsintyg i kraft. Rättsintyg reglerades för första gången i lag och enbart läkare 

under RMV eller med avtal med RMV fick utfärda rättsintyg. Rättsläkarna började 

också använda sig av mallar för att få en större enhetlighet mellan intygen. Efter denna 

reform utfärdas rättsintygen på ungefär samma sätt och att arbetsmetoden är densamma 

för att utfärda intygen. Därför har jag valt ut fem rättsfall där rättsintygen är utfärdade 

efter att den nya lagen trädde i kraft.  

Jag har valt ut dessa rättsfall eftersom rättsintyget enligt min mening bedömdes mest 

utförligt i dessa. Jag kommer i min analys att undersöka om instanserna gör någon 

kompetens eller kvalifikationsgranskning av utfärdaren och om någon 

kvalitetsgranskning av rättsintyget görs. Jag kommer också granska rättens möjlighet att 

förstå och tolka rättsintygen.  

Analysen börjar med sammanfattning av rättsfallen utan kommentarer för att ge läsaren 

en inblick i vad fallen handlar om så att läsaren kan förstå min efterföljande analys 

bättre. 

3.5.2	  Rättsfallsreferat	  

3.5.2.1.	  NJA	  2012	  s.	  45	  (svärdfallet)	  	  
Åklagaren yrkade åklagaren att K.H. ska dömas för försök till mord den 13 april 2011. 

Enligt gärningsbeskrivningen hade K.H. försökt beröva sin flickvän M.E. livet genom 

                                                
116 Danelius, s 256. 
117 Ekelöf, s 33. 
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att tilldela henne minst tio svärdhugg. Åklagaren framhöll att målsäganden tillfogades 

livshotande sårskador samt underhuds-och överhudsblödningar och att fara för brottets 

fullbordan enbart var utesluten på grund av tillfälliga omständigheter.  

 

K.H:s inställning var att han saknade minnesbilder av händelsen och därför varken kan 

förneka eller erkänna händelserna.  

 

M.E. anförde att hon minns att hon låg på köksgolvet och att hon blev slagen. Hon 

tycker sig minnas K.H:s blick under händelseförloppet och att han vred svärdet med 

spetsen neråt och hon tog själv tag i svärdet för att hindra honom från att sticka henne.  

 

Tingsrättens bedömning: 

I tingsrättsdomen refereras utförligt till vad som framgick i rättsintyget såväl vad gäller 

skadornas utformning, uppkomstsätt, skadornas ålder samt om skadorna varit 

livshotande.  

 

Det var en underläkare och en överläkare som tillsammans undertecknat det 

rättsmedicinska utlåtandet. Underläkaren planerades vara klar rättsläkare i november 

2011, 7 månader efter intyget utfärdades. I utlåtandet finns nedtecknat vad som 

framkommit av utredningsunderlaget och vid den rättsmedicinska kroppsundersökning 

av M.E. som utfördes den 15 april 2011, två dagar efter gärningen ägde rum.  

 

M.E. hade enligt utlåtandet skarpkantade sårskador på huvudet, den högra axeln, på den 

vänstra överarmen, den vänstra axeln och bålens vänstra sida, i den vänstra handflatan 

och på tre av fingrarna på den vänstra handen, på ryggen samt på den vänstra vaden. 

Fyra av skadorna har varit så djupa att de skadat underliggande skelettdelar och/eller 

genomskurit muskulaturen. I intyget framgår också att M.E. hade vissa 

överhudsavskrapningar och underhudsblödningar. 

 

I rättsintyget prövas undersökningsfynden mot vad som framkommit i utredningen. I 

utlåtandet framhålls att undersökningsfynden starkt talar för att de skarpkantade 

sårskadorna uppkommit genom inverkan av skarpt eller skärande våld. Rättsläkarna 

anser också att skadorna är helt förenliga med att ha uppkommit genom hugg och stick 
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utdelade av annan person med det svärd som varit aktuellt i utredningen och att 

skadorna antyder att målsäganden träffats av det skarpkantade föremålet minst tio 

gånger. De hävdar också att skador i den vänstra handen och på fingrarna har ett 

utseende och en lokalisation som starkt talar för att dessa representerar 

avvärjningsskador. Rättsläkarna konstaterar att det är förenligt att skadorna har 

uppkommit vid den uppgivna tidpunkten.  

 

Risken för dödlig utgång bedöms av rättsläkarna som menar att skadorna var 

livshotande genom förblödning och infektionsrisk, om inte M.E. hade fått snabb 

behandling. När intyget skrevs menade rättsläkarna att det var för tidigt att uttala sig om 

graden av bestående fysiska men, men det kunde redan då sägas att skadan i den högra 

axeln är förknippad med risk för bestående men i form av nedsatt rörelseförmåga och 

kvardröjande värk. 

 

I tingsrättsdomen framgår också vad den rättsmedicinska undersökningen av K.H. visar. 

Han blev också undersökt den 13 april 2011. Undersökningen visade att han hade en 

skarp skada på den vänstra foten som som bedöms tala starkt för att ha uppkommit 

genom ett eggvasst föremål, till exempel ett svärd.   

 

Tingsrätten finner det styrkt att M.E. vid tillfället av annan person utsatts för våld som 

orsakat henne i varje fall de mycket allvarliga sårskadorna i huvudet, på ryggen, på 

axlarna, på bålen och på ena överarmen. Tingsrätten menar även att det kan hållas för 

säkert att dessa skador orsakats genom hugg med det beslagtagna svärdet. 

 

Tingsrätten anser att det kan på goda grunder antas att även skadan på K.H:s vänstra häl 

orsakats av svärdsbladet, av allt att döma i samband med att M.E. tagit tag i bladet med 

sin vänstra hand. Tingsrätten finner det är ställt utom rimligt tvivel att det var K.H. som 

huggit M.E. och att det varit han som åsamkat henne sårskadorna på det sätt som 

åklagaren påstått. Tingsrätten dömer K.H. för försök till mord. 

 

Hovrättens bedömning: 

Hovrätten fastställer tingsrättens dom och tillägger inget i övrigt rörande rättsintygens 

innehåll. 
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HD:s bedömning:  

K.H. yrkar i HD att han ska frikännas eller dömas för ett misshandelsbrott eftersom han 

inte förstod att han agerade mot en annan människa på grund av förvirringstillstånd.  

 

I HD:s domskäl ansluter sig domstolen till tings-och hovrättens beskrivning av 

händelseförloppet den aktuella kvällen. HD citerar skadorna som framkommer i det 

rättsmedicinska yttrandet om att M.E. drabbats av skapt våld minst tio gånger och att 

hon i enlighet med vad som framkommit i rättsintyget hade livshotande skador eftersom 

det hade funnits en beaktansvärd risk för dödlig utgång på grund av förblödning eller 

infektion.  

 

HD menar att att man måste undersöka om K.H. hade sådan kontroll över sitt handlande 

att han kan fällas för brott. Vid uppsåtsbedömningen använder sig HD av 

skadebeskrivningen i rättsintyget och konstaterar utifrån huggen på kroppen att 

gärningen pågått under en inte obetydlig tid eftersom de var så omfattande. HD anser att 

K.H. därför under handlandet måste ha blivit medveten om att det var en människa som 

han angrep och att gärningen därför ska bedömas som uppsåtlig. HD menar dock att det 

eftersom han var förvirrad inte går att säga att den tilltalade haft likgiltlighetsuppsåt till 

en dödlig utgång.  

 

HD använder sig av utlåtandet för att avgöra graden av misshandel genom bedömningen 

att våldet har osakat svåra plågor och bestående men, samt att våldet varit livsfarligt 

eftersom det orsakades av ett svärd. HD ändrar hovrättens dom så att gärningen ska 

bedömas som synnerligen grov misshandel. 

 

Sammanfattning: 

I detta rättsfall använde sig alla instanser av rättsintyget för att bekräfta skadorna. 

Rättsintyget används också för att undersöka uppsåtet. I tingsrätten och hovrätten anser 

rätten att M.H. hade uppsåt till försök till mord genom att bedöma skadorna. HD 

menade att något uppsåt till försök till mord inte förelåg men att uppsåt till synnerligen 

grov misshandel däremot kunde konstateras utifrån skadorna.  
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3.5.2.2.	  NJA	  2011	  s.	  89	  (misshandelsfallet)	  	  
Åklagaren yrkade att J.G. och J.F skulle dömas för grov misshandel. Enligt åklagarens 

gärningsbeskrivning hade J.F. och J.G. tillsammans och i samråd på ett synnerligen 

grovt sätt misshandlat R.L. genom att sparka omkull honom och tilldela kraftiga sparkar 

mot kropp och huvud. De lämnade honom liggandes och återvände senare till platsen 

och fortsatte att sparka mot hans kropp. Skadorna var livshotande och ledde till 

medvetslöshet för R.L.  

 

Tingsrättens bedömning: 

Tingsrätten anför i sina domskäl att det har framkommit genom utredning att R.L. var 

medvetslös när han inkom till sjukhuset och inlades på intensivvårdsavdelning för vård. 

Vittnen till händelsen anförde att att R.L. blivit slagen eller sparkad omkull varefter han 

av två gärningsmän tilldelats ett stort antal kraftiga sparkar mot kropp och huvud.  

 

Tingsrätten konstarerar att av RMV utfärdat rättsintyg har framkommit att R.L. fått 

hjärnskakning, flertalet brott på ansiktets skelett samt flertalet revbensbrott med luft- 

och blodansamling i vänstra lungsäcken. De sistnämnda skadorna har av rättsintyget 

bedömts vara livshotande medan övriga skador inte varit lindriga men inte heller 

livshotande. Skadorna har bedömts uppkommit genom trubbigt våld men enbart utifrån 

beskrivningen av skadorna har inte kunnat avgöras vilken typ av våld som förekommit. 

 

Tingsrätten anser det utrett gärningsmännen under en kort period lämnat platsen när 

R.L. legat skadad och försvarslös för att därefter återvända för att sparka honom. 

Tingsrätten anser att det av rättsintyget framgår att R.L. tillfogats de av åklagaren 

påstådda skadorna. Då gärningsmännen riktat sparkar mot hans huvud och inte hejdat 

sig ens när R.L. verkat medvetslös konstaterar tingsrätten att skadorna var livshotande 

och att misshandeln ska bedömas som synnerligen grov.  

 

Hovrättens bedömning: 

Hovrätten anser att R.L. tillfogats livshotande skador men att det inte är utrett vilka 

skador han åsamkats när han varit försvarslös. Hovrätten dömer därför J.F och J.G. för 

grov misshandel.  
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I Hovrätten var tf. hovrättsassessorn och en nämndeman skiljaktiga angående brottets 

rubricering. De skiljaktiga anförde att misshandeln var så grov och hänsynslös då den 

upphörde först sedan polis anlänt till platsen att misshandeln är att anse som synnerligen 

grov misshandel.  

 

HD:s bedömning:  

HD meddelande prövningstillstånd angående hur misshandelsbrotten skulle bedömas.  

 

I domskälen använder sig HD av rättsintyget för att konstatera skadorna. Han fick 

hjärnskakning, ett flertal brott på ansiktets skelett och flera revbensbrott med luft- och 

blodansamling i vänstra lungsäcken. De senare skadorna var enligt det åberopade 

rättsintyget livshotande. HD anför också att HD anför att R.L blev medvetslös av 

misshandeln och vårdades på sjukhus runt en vecka. HD menade också att det inte har 

påståtts att misshandeln har medfört några bestående men.  

 

HD anser att då gärningsmännen fortsatte att sparka sedan R.L. blivit försvarslös och att 

de återvände och fortsatte misshandeln, får de anses ha visat hänsynslöshet och råhet. 

Denna hänsynslöshet är dock inte enligt HD så kvalificerad att den, tillsammans med 

skadorna, kan anses tillräcklig för att bedöma misshandeln som synnerligen grov. 

Därför dömer HD J.F. och J.G. för grov misshandel. 

 

Sammanfattning: 

I det här rättsfallet använde sig alla instanser av rättsintyget för att avgöra skadorna. 

Tingsrätten ansåg att uppsåt till synnerligen grov misshandel förelåg då 

gärningsmännen riktat sparkar mot målsägandens huvud och inte hejdat sig ens han 

verkat medvetslös. Hovrätten använder sig av rättsintyget för att utifrån det konstatera 

att misshandeln var att anse som grov misshandel. HD anser liksom hovrätten att brottet 

ska bedömas som grov misshandel utifrån målsägandens skador och gärningsmännens 

agerande.  

3.5.2.3.	  NJA	  2011	  s.	  563	  (knivfallet)	  	  
Åklagaren yrkade försök till mord och menade att fara för brottets fullbordan förelegat. 

Gärningsbeskrivningen bestod av att M.H. har försökt att uppsåtligen beröva I.K. och 
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I.J. livet genom att hugga dem mot huvudet, halsen, bålen och armarna med en kniv. 

Våldet har hos både I.J. och I.K. förorsakat bland annat smärta och sårskador.  

 

M.H erkände misshandel men förnekade uppsåt att döda.  

 

Tingsrättens bedömning:  

Tingsrätten anförde att förhören och den tekniska bevisningen talar entydigt för att 

händelseförloppet stämmer överens med gärningsbeskrivningen. Tingsrätten menar att 

genom rättsintygen och förhöret med rättsläkaren är utrett att såväl I.K. som I.J. vid 

tillfället tillfogats skär- eller stickskador i ansiktet, på halsen, i axel- och bröstregionen 

samt på händerna. Den allvarligaste skadan på I.K. är en tre centimeter djup stickskada 

på vänster sida av halsen. Den allvarligaste skadan på I.J. är en skär- och stickskada till 

vänster i ansiktet med ett utgångshål till vänster på halsen. Hos både I.K. och I.J. är 

skadorna på halsen förlagda till området mellan luftstrupen och kärlsträngarna. 

Skadorna har inte på annat sätt än indirekt genom infektionsrisk varit livshotande. 

 

Tingsrätten ansåg att det var utrett att sticken mot halsen var livsfarliga och att enbart 

tillfälliga omständigheter gjorde att de inte var dödliga. Tingsrätten fann att M.H. hade 

åtminstone likgiltlighetsuppsåt till att döda I.J. och I.L. Tingsrätten dömde honom 

därför till försök till dråp.  

 

Hovrättens bedömning: 

Hovrätten finner liksom tingsrätten att gärningarna ska bedömas som försök till dråp 

eftersom stickande våld mot hals och där belägna kärlsträngar liksom mot bröstkorg i 

anslutning till lungsäckarna kan vara potentiellt livshotande eftersom måttlig kraft 

behövs för att nå dessa organ när hudkostymen och underhuden, som på målsägandena, 

väl penetrerats. 

 

HD:s bedömning: 

M.H. överklagar till HD och vill att brottet ska rubriceras som misshandel.  

 

HD menar att det av utredningen framgår att M.H. i berusat tillstånd har tilldelat I.K. 

och I.J. knivhugg med en kökskniv. HD beskriver att målsäganderna av huggen 
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tillfogats skadorna som framgår av rättsintyget och bedömer även målsägandernas 

allvarligaste skador vara de skador som i rättsintyget konstaterats vara allvarligast.  

 

Frågan i HD är om M.H. har gjort sig skyldig till försök att beröva I.K. och I.J. livet. 

HD menar att ingen av de skador som I.K. och I.J. tillfogats har bedömts vara 

livshotande i sig. Men att som framgår i de rättsmedicinska rättsintyg som har åberopats 

är skadeutfallet vid våld med skärande och stickande vapen godtyckligt och såväl 

svårare som lindrigare skador kan uppstå. Flera hugg eller stick har riktats mot I.K:s och 

I.J:s halsar där luftstrupen och de stora halskärlen finns, vilket gör att knivvåldet skulle 

kunnat leda till att I.K. och I.J. hade avlidit. 

 

HD menar att det inte finns något stöd för att M.H. skulle ha handlat i avsikt att beröva 

I.K. och I.J. livet. Omständigheterna talar tvärtom emot att M.H. skulle ha haft sådan 

avsikt då M.H. var större och kraftigare än I.K. och I.J. och han inte försökte hindra 

dem när de flydde från platsen. 

 

HD ansåg därför inte att M.H. hade uppsåt att döda vilket innebär att han istället 

dömdes för misshandel då HD ansåg att skadorna var av misshandelskaraktär och likaså 

uppsåtet. Eftersom misshandeln var livsfarlig dömdes M.H. till två fall av grov 

misshandel.  

 

Sammanfattning: 

Alla instanser framhöll i det här fallet att skadorna var de som framkom i rättsintyget 

och att våldet gått till på det sätt som framkom av rättsintyget. Tingsrätten och hovrätten 

framhöll att våldet var livsfarligt och att åtminstone likgiltlighetsuppsåt till döden 

förelåg. Tingsrätten och hovrätten dömde M.H. för försök till dråp. HD menade dock att 

sådant uppsåt inte förelåg på grund av gärningsmannens agerande efter gärningen och 

bedömde istället gärningarna som grov misshandel.  

 

3.5.2.4.	  NJA	  2009	  s.	  447	  (våldtäktsfallet)	  	  
Åklagaren yrkade att Y.A. ska dömas för våldtäkt mot A. I gärningsbeskrivningen 

framgick att våldet och hotet har bestått i att Y.A. knuffat in A i lägenhetens toalett och 
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hållit en kniv mot hennes hals och en hand för hennes mun medan han tvingat henne till 

vaginala, orala och anala samlag.  

 

Tingsrättens bedömning:  

Efter att A kom ut från lägenheten på natten larmade hon SOS alarm och blev förd till 

norra älvsborgs lasarett för undersökning.  

 

Vid den rättsmedicinska undersökningen vid Norra älvsborgs lasarett utfärdades ett 

utlåtande. I utlåtandet är antecknat bl.a. att målsäganden under undersökningen varit 

upprörd och ledsen, att hon gett ett adekvat intryck och lämnat en trovärdig redogörelse 

för händelseförloppet. I utlåtandet är även antecknat att målsäganden inte visat några 

säkra tecken till yttre våld på hudkostymen generellt, att hon varit påtagligt öm i 

hårbotten och att hon uppvisat intensiv smärta vid undersökning av anus och yttre delen 

av ändtarmen. Den undersökande läkaren har i intyget antecknat att det på grund av att 

målsäganden är mörkhyad kan vara svårt att observera eventuella blåmärken. I 

tingsrättens domskäl hänvisas till att det vid tidpunkten för utlåtandet inte fanns några 

skador men att det ofta inte uppkommer några synliga skador vid våldtäkt. Tingsrätten 

erinrar dock om läkarens uppgift att det är svårt att se blåmärken på mörk hud. Enligt 

utlåtandet visade målsäganden vid undersökningen ömhet i hårbotten och 

analöppningen. Detta menar läkaren är väl förenligt med de uppgifter om 

händelseförloppet som hon har lämnat.  

 

Enligt tingsrättens uppfattning ger det rättsmedicinska utlåtandet stöd åt målsägandens 

uppgifter. Tingsrätten anser att målsägandens uppgifter är tillförlitliga och ska läggas 

till grund för bedömningen i målet. Y.A. dömdes av tingsrätten för våldtäkt.  

 

Hovrättens bedömning: 

Hovrätten fastställer utan närmare resonemang tingsrättens dom.  

 

HD:s bedömning: 

HD menar att det är av betydelse att utreda frågan om det sexuella umgänget 

framtvingats under knivhot och att berättelsen om hur Y.A. höll en kniv med den 

tandade delen hårt tryckt mot hennes hals i duschrummet är svårförenlig med vad hon i 
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övrigt berättat om händelseförloppet. HD anser att målsägandens berättelse om 

händelseförloppet är utförlig, levande och detaljerad men att det inte gäller fullt ut 

angående uppgifterna om hur Y.A. hotade henne med kniv.  
 

HD anser att trots att det finns starka skäl som talar för att målsäganden blivit utsatt för 

sexuellt övergrepp av det slag hon berättat om finns det ändå tveksamheter om hennes 

uppgifter om knivhotet, och den tekniska bevisningen kan inte belägga det hotet. HD 

ogillar därför målsägandens talan.  

 

I det här fallet konstaterar tingsrätten och hovrätten skadorna i hårbotten och kring 

analen i enlighet med rättsintyget. Tingsrätten och hovrätten anser att skadorna ger stöd 

åt målsägandens uppgifter och dömer Y.A. för våldtäkt. HD gör ingen bedömning av 

dessa skador. HD konstaterar däremot att knivhotet inte kan beläggas och att Y.A. 

därför ska frias.  

 

3.5.2.5.	  NJA	  2009	  s.	  72	  (glasfallet)118	  
Åklagaren yrkade att M.D.J. skulle dömas för grov kvinnofridskränkning.  Enligt 

gärningsbeskrivningen hade M.D.J. bland annat slagit J.A.M. och knuffat in henne i ett 

vitrinskåp. Som bevisning åberopade åklagaren ett rättsinyg av rättsläkaren K.D. och 

vittnesförhör med denne.  

 

Enligt M.D.J. hade J.A.M. själv sparkat sönder glasdörren och senare suttit på golvet 

och strukit sig utefter benen med krossat glas. M.D.J. åberopade förhör med en 

narkosläkare.  

 

Tingsrättens bedömning:  

Tingsrätten konstaterar i sina domskäl att ord står mot ord.  

 

Rättsläkaren angav i tingsrätten att målsäganden hade ytliga hudskador och skärsår på 

båda armarna och benen. Han menar att den sammantagna skadebilden starkt talar för 

                                                
118 I det här fallet har jag valt att hämta underlag från tingsrätten (Malmö tingsrätt, mål B nr 7406-07) och 
hovrätten (Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål B nr 2978-07) för att undersöka vilken bevisning de 
sakkunniga lämnat. Detta eftersom NJA 2009 s. 72 primärt behandlar frågan om ersättning till advokat 
som begär in ny bevisning.  
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att skadorna helt eller till övervägande del tillfogats henne av annan person men att 

någon eller några skador kan ha uppkommit på annat sätt, oklart vilket. Narkosläkaren 

vittnade om att de ytliga skärsåren kan ha varit självförvållande. Vittnesförhöret med 

narkosläkaren föranledde även vittnesförhör med rättsläkaren som vid förhöret höll fast 

vid sin uppfattning att några skador kan ha uppkommit på annat sätt men att 

skadebilden starkt talar för att det stora flertalet skador tillfogats henne av annan person. 

Tingsrätten anser att målsägandens utsaga vinner stöd av det åberopade rättsintyget och 

framstår som tillförlitlig. Tingsrätten fällde M.D.J. för grov kvinnofridskränkning.119 

 

Hovrättens bedömning: 

M.D.J. överklagade till hovrätten och yrkade ogillande av åtalet och J.A.M:s 

skadeståndstalan. 

 

Hovrätten höll förhandling i målet där samma bevisning som i tingsrätten fördes fram, 

samt på M.D.J:s begäran även vittnesförhör med en glasmästare. Glasmästaren menar 

att härdat glas av den angivna tjockleken är mycket tåligt. Det krävs mer spetsigt våld 

än en persons kropp för att sådant glas ska gå sönder. Glassplittrets placering och den 

omständigheten att prydnadsföremålen på de mellersta och övre hyllorna inte välts 

omkull talar enligt hans mening för att glasdörren gått sönder på grund av att våld 

riktats mot skåpdörrens nedre del.120  

 

Efter förhandlingen begärdes M.D.J. fortsatt häktad. Dom skulle meddelas den 8 

februari. Den 6 februari yrkade M.D.J:s advokat att huvudförhandlingen i målet skulle 

återupptas. Hon åberopade vittnesförhör med den danska rättspatologen angående de 

skador som J.A.M. hade. 

  

Som skäl för att ny huvudförhandling skulle hållas angav M.D.J:s advokat: “Som 

nämndes vid huvudförhandlingen har ingen rättsmedicinare i Sverige velat uttala sig om 

K.D:s rättsutlåtande. Efter avslutad huvudförhandling i hovrätten har jag förstått att 

uttalande från annan rättsmedicinsk expertis krävs för att vederlägga målsägandens 

uppgifter."  
                                                
119 Malmö Tingsrätt, mål B nr 7406-07  
120 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål B nr 2978-07 
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Hovrättens bedömning vid den nya huvudförhandlingen: 

Hovrätten ansåg att den åberopade bevisningen fick anses ha betydelse för utgången i 

målet och att huvudförhandling därför skulle hållas på nytt.  

 

Den danske rättsläkaren förklarade att han delade glasmästarens slutsats. Om 

målsäganden från stående position hade knuffats så hårt in i dörren att det härdade 

glaset gått sönder, skulle man enligt hans mening ha förväntat sig att hon hade haft 

tydliga märken efter skåpets hyllor i nacken eller på ryggen. Hon borde också ha haft 

skärsår på ryggen och stjärten. Sådana skador har inte redovisats i rättsintyget. Den 

danska rättsläkaren menar att målsägandens skador är karaktäristiska för att ha 

uppkommit genom krossat glas, men att skadorna borde haft en annan riktning om de 

kommit till genom att hon legat på golvet och sparkat. Han framhåller att 

självförvållade skador är ytliga, symetriska och har samma djup och riktning. 

Målsägandens skador är parallella och längsgående. Om skadorna kommit till på det 

sättet målsäganden gjort gällande borde hon haft mer skador på de utbuktande 

kroppsdelarna som fotknölarna. 

 

Den svenska rättsläkaren framhåller att avsaknaden av skärsår på fotknölarna kan 

förklaras av att det inte funnits glas överallt på golvet. Om målsäganden skadat sig själv 

genom att ta bitar av krossat glas i händerna och skära sig själv, borde hon enligt hans 

mening ha haft mer skärsår i händerna än vad hon hade.  

 

Efter huvudförhandlingen ändrade hovrätten tingsrättens dom och ogillade åtalet. 

Hovrätten ansåg dock att M.D.J:s advokat, H.W.-N. inte skulle erkännas full ersättning i 

den andra huvudförhandlingen eftersom hon underlåtit att kontakta rättsläkaren innan 

den första huvudförhandlingen i hovrätten.  

 

HD:s bedömning:  

Ersättningsfrågan togs upp i HD där M.D.J:s advokat H.W.-N. anförde att hon inför 

huvudförhandlingen i tingsrätten försökte få någon annan rättsläkare än den av 

åklagaren åberopade att göra en bedömning av uppkomsten av målsägandens skador. 

Hon fick då svaret att en rättsläkare av kollegiala skäl inte uttalar sig om en annan 
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rättsläkares slutsatser. Advokaten åberopade därför vittnesförhör med en erfaren 

narkosläkare som ofta kommit i kontakt med fysiska skador. Narkosläkaren uttalade sig 

till hennes huvudmans fördel. Läkaren uttalade sig också i fråga om uppkomna skador 

på en glasdörr. Eftersom åklagaren hävdade att narkosläkaren saknade kompetens att 

uttala sig i det avseendet kontaktade advokaten inför rättegången i hovrätten en 

glasmästare som bedömde att målsägandens skador inte hade uppkommit på det sätt 

som målsäganden påstått. Både läkaren och glasmästaren hördes vid den första 

huvudförhandlingen i hovrätten. Hon bedömde att denna bevisning skulle vara 

tillräcklig för en frikännande dom. När hovrätten efter avslutad huvudförhandling 

beslutade att hennes huvudman skulle vara fortsatt häktad insåg hon att det förelåg hög 

sannolikhet för fällande dom och att hon måste hitta en rättsläkare utomlands som var 

beredd att uttala sig. Till slut fick hon kontakt med den danske rättsläkaren. 

 

HD konstaterade att hovrätten ansett sig tvungen att hålla ny huvudförhandling med 

ökade kostnader inte kan läggas H.W.-N. till last. HD biföll överklagandet och H.W.-N. 

tillerkändes ytterligare ersättning av allmänna medel för försvaret av M.D.J.  

 

Sammanfattning: 

I detta fall konstaterar tingsrätten att ord står mot ord. Den svenske rättsläkarne K.D. 

vittnar till målsägandens fördel och en narkosläkare till den tilltalades fördel. 

Tingsrätten beslutar att målsägandens utsaga vinner stöd av rättsintyget och dömer 

M.D.J. för grov kvinnorfridskränkning. I hovrätten vittnar även en glasmästare till 

M.D.J.s förmån men rätten beslutar att M.D.J. ska begäras häktad efter avslutad 

huvudförhandling. M.D.J:s advokat begär resning för att även en dansk rättsläkare ska 

kunna vittna. Efter den danske rättsläkaren vittnar till M.D.J:s fördel i enlighet med 

narkosläkaren och glasmästaren frias M.D.J.  

 

3.5.3	  Kommentarer	  angående	  rättsfallen	  

3.5.3.1.	  Allmänt	  om	  rättsintygets	  betydelse	  
Som framgår av rättfallsreferaten utgör rättsintygen viktig bevisning. Inte i något fall 

förutom i misshandelsfallet, där brottet begicks utomhus, fanns några vittnen till själva 

gärningen. I fallen utan vittnen blir rättsintyget avgörande för att bedöma hur gärningen 
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har gått till när målsägandens och den tilltalades utsagor står mot varandra. Övrig 

teknisk bevisning och vittnesutsagor från personer som kan vittna om vad som hände 

före och efter gärningen är ofta av vikt men inte tillräckliga för att avgöra hur gärningen 

har gått till. Det gör att rättsintyget blir av hög betydelse för att fastställa hur gärningen 

gått till och för att döma gärningsmannen till ett relevant straff i förhållande till vad som 

skedde.   

 

Efter att ha granskat rättsfallen ovan har jag noterat att rättsintygen används som 

bevisning för att konstatera vilka skador som målsäganden åsamkats och för att bedöma 

hur skadorna stämmer överens med gärningsbeskrivningen, men också för att bedöma 

gärningsmannens uppsåt.  

 

3.5.3.2.	  Skadorna	  och	  gärningsbeskrivningen	  	  
I samtliga av de granskade rättsfallen använder sig alla instanser av rättsintyget för att 

konstatera vilka skador målsäganden åsamkats och hur svåra skadorna var, om skadorna 

varit livshotande eller ledde till några bestående men.  

 

Skadorna är av betydelse för att klargöra vilken svårighetsgrad brottet ska anses ha. I 

svärdfallet, knivfallet och misshandelsfallet kommer inte målsäganden ihåg hela 

händelseförloppet vilket innebär att gärningsbeskrivningen antagligen är konstruerad 

efter vad åklagaren kan utläsa ur rättsintyget av skadebilden. Till exempel kan man 

utläsa vilken sorts våld som har skett och i vilken utsträckning. I svärdfallet, knivfallet 

och misshandelsfallet använder sig rätten av rättsintyget för att konstatera att gärningen 

gått till enligt gärningsbeskrivningen. Det som däremot domstolarna är oense om är 

rubriceringen av brotten. Svärdfallet, knivfallet och misshandelsfallet handlar om vilket 

uppsåt som kan anses bevisat och hur brottet ska rubriceras efter vilka rekvisit som är 

uppfyllda. Exempelvis handlar frågan i misshandelsfallet om vilka rekvisit som ska vara 

uppfyllda för att en misshandel ska uppfylla kriterierna för synnerligen grov 

misshandel. 

 

Även i våldtäktsfallet använder sig alla instanser av rättsintyget för att konstatera 

skadornas förenlighet med gärningsbeskrivningen. Såväl tingsrätten som hovrätten 
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anser att målsäganden enligt rättsutlåtandet uppvisade ömhet i hårbotten och 

analöppningen vilket stödjer hennes uppgift om händelseförloppet. HD använder sig 

däremot av rättsintyget för att konstatera bristen på synliga skador och anser att 

gärningen inte kan anses bevisad på grund av frånvaron av skador. I övriga rättsfall är 

skadorna i rättsintygen mer utförliga än i detta fall och ger därför stöd för hela 

gärningsbeskrivningen, till skillnad från detta fall, där istället avsaknaden av skador 

fungerar som bevisning i HD.  

 

I glasfallet valde tingsrätten att döma i enlighet med rättsläkarens vittnesmål som 

styrkte åklagarens gärningsbeskrivning trots att andra sakkunniga hävdade att gärningen 

inte gått till på det sätt som rättsläkaren hävdade. I tingsrätten hördes narkosläkaren som 

menade att de ytliga skärsåren kan ha varit självförvållade. I hovrätten vittnar även 

glasmästaren, som hävdar att omständigheterna talar för att glasdörren gått sönder av 

våld som riktats mot skåpdörrens nedre del. Trots både narkkosläkarens samt 

glasmästarens vittnesmål blev M.D.J. dömd i tingsrätten och begärdes fortsatt häktad 

efter hovrättsförhandlingen. Det kan inte annat än tala för att den svenska rättsläkarens 

vittnesmål vägde väldigt tungt i förhållande till den övriga bevisningen då den tilltalade 

blev dömd i tingsrätten och fortsatt häktad i hovrätten trots bevisning från sakkunniga 

som med trovärdighet pekat på att skadorna gått till på annat sätt.  

 

3.5.3.3.	  Uppsåtsbedömningen	  
Rättsintyg påverkar i viss mån även uppsåtsbedömningen eftersom domstolen använder 

intygen för att konstatera hur våldet var utfört, och utifrån det kunna bedömma frågan 

om uppsåt. Om skadorna är av en viss grad kan också ett visst uppsåt konstateras.  

 

I svärdfallet används intyget för uppsåtsbedömningen då HD avgjorde hur länge 

förfarandet pågått genom hur många hugg som utdelats och om den tilltalade därmed 

förstod att det var en människa han handlade mot, vilket HD kom fram till att han visste 

eftersom man ur skadorna i rättsintyget kunde utläsa att minst 10 hugg hade träffat 

målsäganden.  Även i misshandelsfallet så väl som i tingsrättsdomen i glasfallet anses 

uppsåtet vara bevisat genom skadorna. 
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I svärdfallet används rättsintyget också för uppsåtsbedömningen då HD avgjorde hur 

länge förfarandet pågått genom hur många hugg som utdelats och om den tilltalade 

därmed förstod att det var en människa han handlade mot, vilket HD kom fram till att 

han visste eftersom man ur skadorna i rättsintyget kunde utläsa att minst 10 hugg hade 

träffat målsäganden.  Även i misshandelsfallet så väl som i tingsrättsdomen i glasfallet 

anses uppsåtet vara bevisat genom skadorna.  

 

I knivfallet konstaterar alla instanser att våldet varit livsfarligt då enbart tillfälliga 

omständigheter gjort att huggen mot halsen inte varit dödliga. Detta konstaterande 

används av tings- och hovrätten för att avgöra att uppsåt till försök till dråp fanns. HD 

instämmer med att våldet var livsfarligt men eftersom den tilltalade lät målsägandena 

fly utan att stoppa dem ansåg HD att det inte fanns uppsåt till försök till dråp. HD menar 

istället att brottet är misshandel och använder sig av rättsintyget för att bedöma graden 

av misshandel.  

 

I våldtäktsfallet anser tingsrätten och hovrätten att uppsåtet är bevisat genom att 

samlaget skedde under knivhot. Dessa instanser väljer att gå efter målsägandens 

berättelse vilket rättsintyget ger stöd för. I HD används istället rättsintyget för att visa på 

avsaknaden av skador. HD menar att den tekniska bevisningenden inte kan styrka att 

den tilltalade höll en kniv hårt mot målsägandens hals. HD tar inte ställning till 

målsägandens genom rättsintyget påstådda ömhet i hårbotten samt analöppningen 

överhuvudtaget. Då knivhotet inte anses vara styrkt frias den tilltalade.  

3.5.3.4.	  Sammanfattning	  
Rättsintygen är i alla granskade fall det viktigaste beviset för att fastställa hur gärningen 

har gått till. Skadebeskrivningen är också av betydelse för åklagarens 

gärningsbeskrivning och det rätten har att använda sig av för att undersöka uppsåtet, 

tillsammans med hur gärningsmannen agerade före och efter gärningen. Skadorna som 

finns dokumenterade i rättsinyget är avgörande för att avgöra brottets grovhet. Därför är 

det av stor vikt att rättsintygen används och tolkas på rätt sätt och att också en 

granskning av utlåtandet sker, i enlighet med glasfallet.  
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3.5.4	  Kvalifikations-‐	  och	  kompetensprövning	  av	  intygsutfärdande	  läkare	  	  
Domstolen blir i praktiken ofta bunden av ett sakkunnigutlåtande eftersom rätten har 

små möjligheter att på egen hand ta ställning till innehållet.121 Edelstam anser att ett 

kvalifikationskrav bör finnas till för att se till att begreppet sakkunnig inte används om 

personer som inte har rätt kvalifikationer och kompetens för att förtjäna titeln.122 För att 

avlägga rättsmedicinsk yttrande finns inga särskilda kvalifikationskrav. Rättsintyg kan 

utfärdas av såväl rättsläkare som kontrakterade läkare. Vid särskilda skäl kan intyg 

också intyg enligt 2 § lag om rättsintyg hämtas av läkare med annan kompetens. 

Exempel på sådana skäl är situationer då akut vård krävs, om specialist behövs eller om 

ingen rättsläkare eller avtalsläkare finns tillgänglig och undersökningen inte kan skjutas 

upp.123 Därför är det av största vikt att domstolen granskar intygsskrivandens 

kompetens för att kunna göra en ordentlig bedömning av vilket bevisvärde intyget ska 

ges.  

 

Vid utfärdandet av rättsintyget ska läkarens kompetens framgå.124 Eftersom rättsintyg 

kan utfärdas av läkare med olika utbildning och erfarenhet krävs det att rätten att 

granskar vilken utbildning intygsutfärdande läkare har. Därför är det viktigt att rätten 

gör en omsorgsfull kvalifikationsprövning.125 Kvalifikationerna och kompetensen är av 

betydelse för vilket bevisvärde rättsintyget ska ha i rättegången.  

 

Vid kvalifikationsprövningen bör man enligt Edelstam skilja mellan teoretisk och 

praktisk kunskap, dvs. utbildning och praktisk erfarenhet. Dessa faktorer kan ersätta och 

komplettera varandra. Bristande teoretisk eller praktisk kunskap bör göra att bevisvärdet 

reduceras.126  Därför är det av stor vikt att rätten rättsläkarens utbildning och erfarenhet 

framgår, något jag nedan benämner som kvalifikationer och kompetens. Kompetens 

innefattar inte enbart erfarenhet men också när erfarenheten inskaffades. Har det gått tio 

år sedan läkaren senast arbetade med att utfärda rättsintyg bör det beaktas vid 

bedömningen. Förblir de bristande kvalifikationerna eller den bristande kompetensen 

                                                
121 Edelstam, s 379 ff. 
122 Edelstam, s 271. 
123 Rättsmedicinalverkets hemsida, http://www.rmv.se/index.php?id=209  
124 SOSFS 2005:29 10 kap. 6 § 
125 Edelstam, s 270. 
126 Edelstam, s 271. 
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okända för rätten kan det innebära en bevisvärdering som grundar sig på felaktig 

kunskap om verkligheten, vilket kan det leda till en materiellt oriktig dom.127  

 

Trots att undersökningen skett av läkare med olika utbildning och erfarenhet har rätten 

inte i något av ovan granskade rättsfall gjort någon bedömning av vad läkarens 

utbildning kan ha för betydelse för kvaliteten av rättsintyget och därmed rättsintygets 

bevisvärde.  

 

I tre av de rättsfall jag granskat skriver rätten ut om det är en rättsläkare under RMV 

som utfärdar intyget. I knivfallet och glasfallet framgår att det är en rättsläkare som 

utfärdat intyget och som också förhörs i rättegången. I misshandelsfallet skriver rätten 

att intyget var utfärdat av RMV men inte om intyget utfärdades av en färdig rättsläkare 

eller en läkare under specialistutbildning.  

 

I svärdfallet framgår till skillnad från i de andra fallen tydligt vem som utfärdat 

utlåtandet och till och med namn på intygsutfärdarna framgår i domen. Där står det 

också att det en underläkare och en överläkare som tillsammans undertecknade det 

rättsmedicinska utlåtandet. Underläkaren beräknas vara färdig specialist i rättsmedicin i 

november 2011. Den rättsmedicinska undersökningen utfördes av en underläkare och en 

överläkare den 15 april 2011 vilket innebär att hon då hade ungefär 7 månader kvar av 

utbildningen. Även om rätten poängterar vilken utbildning läkarna har så gör rätten 

ingen bedömning av om intyget bedöms annorlunda eftersom hon inte är färdig läkare, 

eller om rätten finner att det inte behövs.  

 

Inte heller i våldtäktsfallet skedde någon bedömning av intygsutfärdarens kompetens 

trots att rättsintyget till skillnad från i övriga fall är utfärdat av läkaren som genomförde 

undersökningen vid Norra älvsborgs lasarett och inte av läkare under RMV. Vid 

bedömningen av läkarens kompetens och utbildning vore det på sin plats att även 

bedöma läkarens erfarenhet av att skriva rättsintyg, och avgöra om det ska ha betydelse 

för bevisvärdet. Då intyget inte är utfärdad av en specialist i rättsmedicin bör läkarens 

bristande kvalifikationer göra att bevisvärdet minskas, vilket inte skedde i detta fall. 

 
                                                
127 Edelstam, s 271. 
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I propositionen till lagändringen år 2006 framhölls att det innan lagändringen inte fanns 

någon större erfarenhet av att utfärda intyg bland de flesta läkare och att det var en av 

anledningarna till att andelen läkare som utfärdar intygen skulle begränsas och på det 

viset ha tillräcklig kompetens.128 Detta understryker vikten av att utbildning så väl som 

erfarenhet är grundläggande för bedömningen av kvaliteten av intyget. Alla läkare som 

utfärdar rättsintyg idag är dock inte färdiga rättsläkare med stor erfarenhet av att utfärda 

rättsutlåtanden. Ändå går det tyvärr inte att utläsa att någon granskning av detta sker av 

domstolen i något av de granskade fallen.  

 

3.5.5	  Kvalitetsgranskning	  av	  rättsintyget	  
Sakkunnigbevisningen får ofta stor betydelse för målets utgång, vilket kan ha att göra 

med att domstolarnas möjligheter att kontrollera och granska sakkunnigutlåtanden är 

begränsade.129 Detta framgår även av rättsfallsanalysen ovan.  

 

Det räcker inte att bedöma den sakkunniges kvalifikationer utan även en bedömning av 

rättsintyget är på sin plats. Inom svensk rätt finns det inget kvalifikationskrav för vem 

som får utfärda rättsintyg vilket gör att det är viktigt att en granskning av själva 

rättsintyget sker. Men trots att intyget är utfärdat av en rättsläkare måste en granskning 

av rättsintyget göras, för trots att det ät utfärdat av en kvalificerad sakkunnig kan 

rättsintyget hålla låg kvalitet av olika orsaker. Exempel på saker som sänker kvaliten är 

att intyget är baserat på andrahandsuppgifter eller en lång tid efter skadorna uppstod. 

Det kan också vara så att undersökningen är gjord väldigt nära våldet ägde rum, så att 

vissa hudskador är svårare att se, då vissa skador framträder först en tid efter skadan 

ägde rum.130 Därför är det av yttersta vikt att rätten granskar intygets kvalitet så att inte 

intyget tillmäts större bevisvärde än det borde ha och så inte felaktiga slutsatser dras av 

vad som framkommit i intyget. Då rätten inte har någon medicinsk utbildning kan det 

behövas ytterligare en sakkunnig för att visa att en sakkunnig har brister i kompetens 

eller kvalifikationer.131 

 

                                                
128 Prop. 2004/05:64 s 19. 
129 Edelstam, s 26. 
130 Rättsmedicinalverkets hemsida: 
http://rmv.se/fileadmin/RMVFiles/pdf/utbildningsmaterial/kapitel_16_skadetyper.pdf  
131 Edelstam, s 271. 
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I svärdfallet redogör alla instanser för skadorna med precis samma uttryck som 

rättsläkaren använder sig av. Ingen granskning av rättsintyget sker. Det framgår att 

utlåtandet utfärdades den 15 april, vilket var två dagar efter angreppet ägde rum. Det 

framgår även att intyget var baserat på undersökning av målsäganden.  

 

I misshandelsfallet framgår inte när intyget utfärdas, men att målsäganden låg på 

sjukhus mellan natten den 7 september fram till den 16 september. Intyget utfärdades av 

RMV men i domen framgår inte om det baserades på en undersökning av målsäganden 

eller på uppgifter i en journal. Någon kvalitetsbedömning av intyget sker inte. 

Tingsrätten anser att det är utrett av rättsintyget att målsäganden tillfogats de av 

åklagaren påstådda skadorna. Även hovrätten och HD anser att våldshandlingarna skett i 

enlighet med rättsintyget.  

 

I knivfallet framgår att intyget är utfärdat av en rättsläkare men inte om intyget baserar 

sig på egna undersökningar eller inte. Det framgår dock att den allvarligaste skadan på 

I.K. är en stickskada på vänster sida av halsen och att skadan har av den först 

undersökande läkaren uppskattats ha ett djup på cirka tre centimeter, vilket tyder på att 

denna undersökning skedde av den läkare som först kom i kontakt med målsäganden 

och antagligen hade som primärt syfte att vårda. Tingsrätten menar att skadorna som 

framgår i rättsintyget är utredda. Det framgår inte när intyget utfärdades. 

 

I våldtäktsfallet skedde undersökningen av en läkare vid Norra Älvsborgs lasarett som 

gjorde en rättsmedicinsk undersökning samma natt som våldtäkten ägde rum. Om någon 

ytterligare kvalitetsgranskning av annan rättsläkare gjordes av intyget är framgår inte. I 

intyget angav läkaren att målsäganden under undersökningen var upprörd och ledsen 

och öm i hårbotten samt uppvisade intensiv smärta vid undersökning av yttre delen av 

ändtarmen. Läkaren antecknade också att man inte visat några tecken till yttre våld på 

huden men att det kan vara svårt att observera eventuella blåmärken för att målsäganden 

var mörkhyad, vilket också erinrades av tingsrätten. Enligt RMV är det svårare att se de 

röda blodkropparnas diffusion mot kroppsytan på mörkpigmenterade individer samt 

kort tid efter skadan ägde rum.132 Instanserna borde därmed lägga liten vikt vid att det 

                                                
132 Rättsmedicinalverkets hemsida, 
http://rmv.se/fileadmin/RMVFiles/pdf/utbildningsmaterial/kapitel_16_skadetyper.pdf  
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inte fanns några blåmärken vid undersökningstillfället, vilket tingsrätten och hovrätten 

gör. HD konstaterar att det inte fanns några skador eller blåmärken från kniven och 

använder det som ett bevis mot att något knivhot inte skett. HD anser att åtalet ska 

ogillas. Rättsintyget borde dock vad gäller dokumentationen av avsaknaden av skador 

ges ett lågt bevisvärde eftersom det var utfärdat av den undersökande läkare och för att 

det var skrivet samma natt som våldtäkten påstods äga rum.  

 

Som framgår av glasfallet uttalar sig inte rättsläkare under RMV av kollegiala skäl om 

annan rättsläkares slutsatser. Det kan bli problematiskt eftersom rätten inte har någon 

medicinsk utbildning och det kan behövas ytterligare en sakkunnig för att visa att en 

sakkunnig har bristande kompetens eller kvalifikationer eller brister i utlåtandet.  

 

I glasfallet hade den tilltalades advokat i tingsrätten åberopat en narkosläkare som ofta 

kommit i kontakt med fysiska skador som uttalade sig till den tilltalades fördel. 

Rättsläkaren menade dock att den sammantagna skadebilden starkt talade för att 

skadorna helt eller till övervägande del tillfogats målsäganden av annan person. 

Tingsrätten dömde den tilltalade för grov kvinnofridskränkning. Läkaren uttalade sig 

också om uppkomna skador på en glasdörr. Åklagaren hävdade att narkosläkaren 

saknade kompetens att uttala sig i det avseendet. Därför kontaktade advokaten inför 

överklagandet till hovrätten en glasmästare som även han bedömde att skadorna inte 

gått till som den målsäganden hävdade. När den tilltalade hölls fortsatt häktad efter 

avslutad huvudförhandling kontaktade advokaten en dansk rättsläkare som också han 

uttalade sig om att skadorna inte gått till på det sättet som åklagaren gjort gällande. 

Efter ny huvudförhandling ändrade hovrätten tingsrättens dom och ogillade åtalet.  

 

I enlighet med att det krävdes en glasmästare för att uttala sig om skador på glas behövs 

det också en rättsläkare för på ett kvalificerat sätt kunna uttala sig om skador på person. 

Att försvaret måste vända sig utomlands eller hitta en rättsläkare som inte längre är 

anställd under RMV för att ha möjlighet att granska rättsintyget är problematiskt. Det är 

särskilt problematiskt när ingen granskning av kvaliten av intyget sker av rätten, och det 

därmed behövs en annan sakkunnig för att kunna ifrågasätta denna. Det innebär också 

att den tilltalade kan tvingas att personligen stå för de merkostnader det innebär att 

använda sig av sakkunniga, även om den tilltalade blir friad. Det är rätten som i enlighet 
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med 31 kap. 2 § RB avgör om kostnaderna varit skäligen motiverade för att den 

tilltalade ska kunna ta tillvara sin rätt. Om den tilltalade däremot blir dömd får den 

tilltalade själv stå för kostnaderna för den bevisning han eller hon begär in. Detta 

innebär en stor ekonomisk risk för den tilltalade, speciellt om den tilltalade har små 

ekonomiska medel.  

	  

3.5.6	  Rättens	  tolkning	  av	  rättsutlåtanden	  
När läkaren gör sin bedömning använder de oftast åklagarens gärningsbeskrivning som 

hypotes, eller den eller de frågor de får från undersökningsledaren att besvara. Frågan är 

ofta om brottet kan ha gått till på så sätt som framgår i gärningsbeskrivningen. Läkaren 

ska svara på om skadorna till helt eller till övervägande del orsakats enligt 

gärningsbeskrivningen exempelvis genom en typ av våld som genom slag eller sparkar. 

När rättsläkaren ska bedöma om skadorna kan ha uppstått så som påståtts använder de 

sig av skalan talar starkt för att, talar för att, talar möjligen för att, tillåter ingen 

slutsats om. Sedan ska rättsläkaren ange om skadornas utseende är förenligt eller icke 

förenligt med att de orsakats på det sätt som framgår av det uppgivna 

händelseförloppet.133 

  

Det finns internationell forskning som belyser domstolarnas bristande förmåga att 

bedöma vetenskaplig bevisning.134 Jurister har svårt att tolka sannolikhet och bedöma 

statistiska uppgifter korrekt. Även om uppgifterna rapporteras logiskt korrekt är det inte 

självskrivet att jurister som läser vetenskapliga texter förstår och tolkar dem som det är 

meningen.135 Denna forskning belyser även domstolarnas bristande förmåga att bedöma 

och granska vetenskaplig bevisning.136 Studien visade att det är svårt för jurister att 

tolka resultaten av vetenskaplig bevisning och att juristerna uppfattade sin egen 

tolkningsförmåga högre än vad resultaten av studien visade.137 Detta gällde även jurister 

som jobbade och hade vana av att arbeta med vetenskaplig bevisning.138  

 
                                                
133 Rättsmedicinalverkets hemsida 
http://www.rmv.se/fileadmin/RMVFiles/pdf/rattsintyg/kroppsundersokning_mall.pdf 
134 Keiser & Elffers, s 191. 
135 Keiser & Elffers, s 194. 
136 Keiser & Elffers, s 191. 
137 Keiser & Elffers, s 205. 
138 Keiser & Elffers, s 202. 
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Rättens bristande förmåga att granska utfärdarens kompetens och kvalifikationer samt 

intyget gör att rättens tolkning av intyget blir den gällande i de fall försvaret inte har 

möjlighet att begära in kompletterande bevisning. I förlängningen kan detta bristfälliga 

förfarande leda till en felaktig dom. I de granskade fallen framgår också att det inte är 

helt enkelt för rätten att tolka rättsintygen. 

 

Svärdfallet är ett exempel på hur tingsrätten tolkar vad som framkommer i intyget. I 

rättsintyget framgår att undersökningsfynden talar starkt för att de skarpkantade 

sårskadorna uppkommit genom inverkan av skarpt eller skärande våld. Det framhålls 

också att skadorna är helt förenliga med att ha uppkommit genom hugg/snitt och stick 

utdelade av annan person med det svärd som varit aktuellt i utredningen. Tingsrätten 

finner det styrkt att M.E. vid tillfället av annan person utsatts för våld som orsakat 

henne i varje fall de mycket allvarliga sårskadorna på kroppen. Tingsrätten anser också 

att det kan hållas för säkert att dessa skador orsakats genom hugg med det beslagtagna 

svärdet. Här tolkar tingsrätten bedömningen om att skadorna är helt förenliga med att ha 

uppkommit genom hugg och stick med svärdet som var aktuellt i utredningen som att 

det kan hållas för säkert. Uttrycket helt förenliga med ger utrymme för det också kan 

vara på ett annat sätt och en annan gärningsperson som åsamkat målsäganden skadorna. 

Därför ger rätten uttrycket ett högre bevisvärde än det borde ha när rätten anser det vara 

så starkt att det kan hållas för säkert.   

 

Rättsintyget gällande den tilltalade visade en skarpkantad sårskada på den vänstra foten 

som bedömdes tala starkt för att skadan uppkommit genom inverkan av ett eggvasst 

föremål, t.ex. ett svärd. Utseendet på dessa skador har bedömts vara förenliga med att 

dessa uppkommit under natten i fråga. Tingsrättens anser utifrån rättsutlåtandet att det 

på goda grunder antas att även skadan på K.H:s vänstra häl orsakats av svärdsbladet. 

Detta tillsammans med att målsäganden tycker sig minnas den tilltalades (K.H:s.) blick 

från tillfället och att hon efter tillfället sagt att det var han som åsamkat henne skadorna 

gör att tingsrätten finner det ställt utom rimligt tvivel att skadorna gått till så som 

åklagaren påstått. Tingsrätten dömer därför K.H. för försök till mord. Vilket värde 

tingsrätten gett utlåtandet som enskilt bevis framgår inte men att det talar starkt för att 

skadorna kom till genom ett eggvasst föremål borde ges ett relativt lågt bevisvärde 

eftersom det endast förklarar att ett vasst föremål kan vara ett potentiellt mordvapen. Att 
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skadorna är förenliga med att de uppkommit gällande datum borde också det ges ett 

ganska lågt bevisvärde då de kan ha uppkommit även vid ett annat tillfälle.  

 

I knivfallet och misshandelsfallet framgår inte vilken bedömning rättsläkaren gör. I 

knivfallet står det att det genom rättsintygen är utrett att målsäganderna vid tillfället 

fillfogats skadorna. I misshandelsfallet framgår inte heller vilken bedömning 

rättsläkaren gör av skadornas förenlighet med gärningsbeskrivningen men att men att 

det av rättsintyget framgår att målsäganden tillfogats de av åklagaren påstådda 

skadorna. Det framgår också att skadorna bedömts har uppkommit genom trubbigt våld 

men enbart utifrån beskrivningen av skadorna har inte kunnat avgöras vilken typ av våld 

som förekommit. Någon värdering av rättsintyget som bevisning sker inte i detta 

rättsfall heller. Kanske eftersom det finns stark vittnesbevisning samt annan teknisk 

bevisning som talar för att gärningsmännen är skyldiga, med varje bevis ska ändå 

värderas för sig.   

 

Det är viktigt att värdera varje bevis för sig för att inte ett starkt bevis ska påverka de 

andra bevisen. Därmed bör också alla delar av rättsutlåtandet värderas för sig för att inte 

rätten ska grunda sin bedömning på ett helhetsintryck av bevisen, med risk för att 

rättsutlåtandet som helhet pekar på att det är den tilltalade som är gärningsmannen och 

att skadorna gått till på så sätt som åklagaren åberopat, trots finns det kanske vissa delar 

som inte kan styrkas av rättsintyget. Som exempel kan det av rättsintyget i 

misshandelsfallet inte kan sägas vilken slags trubbigt våld som har förekommit, även 

om den andra bevisningen talar för att det är de tilltalade som är gärningsmännen och att 

gärningen gått till i enlighet med gärningsbeskrivningen. I glasfallet friades den 

tilltalade efter att flera sakkunniga vittnat om att skadorna inte uppstått på det sättet 

åklagaren hävdade. Det här fallet belyser vikten av att värdera allting som framkommer 

i rättsintyget för sig. Rätten ska inte enbart göra en bedömning av vilken bevisning som 

är mest tillförlitligt utan rätten ska undersöka om bevisen räcker för att nå upp till 

beviskravet. Om rätten inte finns det ställt utan rimligt tvivel att gärningsmannen 

orsakat skadorna genom våld bör gärnngsmannen gå fri.  
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En utmaning är att begreppen som läkarna använder sig av ska tolkas lika av olika 

domstolar. I svärdfallet bedöms skadorna vara livshotande på grund av yttre 

förblödning och infektionsrisk om de inte kommit under medicinsk behandling. I 

knivfallet framgår det i rättsintyget att skadorna hos målsäganderna är förlagda på 

halsen till området mellan luftstrupen och kärlsträngarna. Där står det att skadorna inte 

har på annat sätt än indirekt genom infektionsrisk varit livshotande. Att rättsläkarna 

väljer att uttrycka det olika öppnar också upp för olika tolkning av skador som var 

livshotande på samma sätt. Även om betydelsen av dessa uttryck är densamma låter det 

som att skadorna är allvarligare i det första fallet. I knivfallet konstaterar även HD att 

ingen av de skador som M.H. tillfogat I.K. och I.J. har bedömts vara livshotande i sig. I 
svärdfallet anför HD att skadorna var livshotande eftersom det hade funnits en 

beaktansvärd risk för dödlig utgång på grund av förblödning eller efterföljande infektion 

om inte M.E. hade kommit under medicinsk behandling. Det här är ett exempel på hur 

viktigt det är att det som framgår av rättsintygen uttrycks lika och tolkas lika av olika 

domstolar för att inte rättstillämpningen ska skilja sig i lika fall.  

 

3.6	  Sammanfattande	  kommentarer	  
En kvalitetsgranskning är viktig för att rätten ska kunna värdera bevisen rätt. Vid 

bristande kvalifikationer ska bevisvärdet reduceras. En part kan behöva använda sig av 

en sakkunnig för att kunna peka på brister i kompetens eller kvalifikation.139 Den 

sakkunniga ska ha kompetens att avgöra brister i rättsutlåtandet. Trots rättsläkarens krav 

på objektivitet står det rättsmedicinska utlåtandet i relation till vad som framkommit i 

utredningen, och frågorna rättsläkaren tar ställning till är frågor ställda av den 

uppdragsgivande myndigheten. Rättsläkaren ska underrätta den uppdragsgivande 

myndigheten om vad som framkommer vid undersökningen och löpande ta del av 

utredningen. Trots att åklagare eller polis är uppdragsgivare anses rättsläkaren inte vara 

jävig. Eftersom rättsläkaren har speciell ställning i förhållande till förundersökningen är 

det av stor vikt att försvaret har möjlighet att begära in sakkunniga för 

kvalitetsgranskning av intyget.  

 

                                                
139 Edelstam, s 271. 
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En kvalitetskontroll blir extra viktig att göra mot rättsläkare som sakkunniga av flera 

anledningar. Dels på grund av rättsläkarens speciella ställning mot 

förundersökningsledaren, att men också eftersom det finns undantag för vem som kan 

utfärda intyg. Intygen kan i vissa fall göras av samma läkare som också vårdar 

målsäganden. Exempelvis vid sexualbrott, som skedde i våldtäktsfallet ovan eller vid 

akuta situationer där vårdande insatser krävs omedelbart, eller då ingen rättsläkare eller 

avtalsläkare finns tillgänglig. Eftersom läkarna som gör dessa undersökningar själva 

framhåller att det är svårt att vara objektiv när man vårdat målsäganden är det även 

viktigt att en granskning av rättsintygen görs.  

 

Som framgår av de granskade rättsfallen är rättsintyget av stor betydelse för 

bevisningen. Detta eftersom det sällan finns oberoende vittnen i närheten när den 

brottsliga gärningen sker. Rätten konstaterar till en början i alla de granskade rättsfallen 

att skadorna gått till på det sättet som rättsläkaren framhåller. Det framgår inte heller att 

någon värdering sker av läkarens kvalifikationer, inte heller i våldtäktsfallet där läkaren 

som utfärdade intyget inte hade specialistutbildning inom rättsmedicin och bevisvärdet 

av intyget borde reducerats.  

 

Rättsfallsanalysen visar på att det är svårt för rätten att värdera rättsutlåtanden som 

bevis, vilket inte är förvånande eftersom rätten inte har någon medicinsk utbildning. 

Rätten har därför svårigheter med att tolka de rättsmedicinska utlåtandena korrekt. Det 

råder dels förvirring mellan vad ett utlåtande kan innebära och samma utlåtande kan 

tolkas olika av olika domstolar. Även internationell forskning belyser detta problem.140  

 

I glasfallet ändrar hovrätten sin dom, efter att advokaten begärt in omfattande 

sakkunnigbevisning som vittnade mot att skadorna skulle gått till på det sättet som 

framkom av rättsintyget. Rättsfallet visar på vikten av att försvaret har möjlighet att 

begära in kompletterande bevisning för att kunna granska rättsintyget.  

 

Som framgår i rättsfallet uttalar sig inte rättsläkare under RMV om varandras 

utlåtanden. Det innebär att försvaret, för att kunna använda sig av en kvalificerad 

sakkunnig, måste få tag på en person som har en rättsläkares kunskaper men inte arbetar 
                                                
140 Keiser & Elffers, s 191. 
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under RMV för att kunna använda sig av en kvalificerad sakkunnig. Vilket innebär att 

försvaret måste vända sig utomlands för att hitta en person med liknande kvalifikationer 

som en rättsläkare i Sverige har. I glasfallet räckte det inte med att en vanlig läkare 

ifrågasatte slutsatserna i rättsintyget. Först när den danska rättsläkaren vittnade mot att 

brottet gick till på så sätt som framgick av RMV:s utlåtande friades den tilltalade. 

 

Att det är svårt att begära in kompletterande bevisning är ett problem eftersom det 

innebär att rättsläkarnas bevisning oftast sker helt utan granskning. Dessutom innebär 

det en kostnad för den tilltalade om han eller hon blir dömd. Försvaret kan också enligt 

31 kap. 2 § RB behöva stå för kostnaden även om den tilltalade frias eftersom det är 

rätten som avgör om kostnaderna varit skäligt motiverade för att den tilltalade ska 

kunna ta tillvara sin rätt. Förfarandet med att rätten bestämmer om kostnaderna varit 

motvierade innebär en ekonomisk risk för den tilltalade, som ökar i och med att man 

måste vända sig utomlands för att hitta personer med rätt kvalifikationer. Detta 

förfarande leder till att det blir en ekonomisk fråga om en tilltalad har råd att begära in 

bevisning som alla borde ha rätt till. 
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4.	  Avslutande	  synpunkter	  
 

I denna uppsats har jag utrett det rättsmedicinska förfarandet från att en polisanmälan 

kommer in till hur rättsintyget används i rättegången. Området har under de senaste tio 

åren omfattats av ny lagstiftning som nya rutiner. Trots det finns det kvar stora brister i 

systemet som kan äventyra rättssäkerheten. 

 

Rättsintyget kan ha avgörande betydelse som bevisning i brottsmål. Därför är det av stor 

vikt att rättsintyg finns utfärdat för att visa på skadorna och deras uppkomstsätt. På 

grund av att rättsintyget också ofta har en avgörande roll som den enda bevisningen för 

att gärningsbeskrivningen stämmer måste också försvaret kunna granska bevisningen. 

Som framgår av EKMR ska försvaret genom likställighetsprincipen ha minst lika goda 

möjligheter som åklagaren att föra sin talan inför domstolen. Enligt EKMR stadgas att 

den tilltalade inte får försättas i ett sämre läge än åklagaren då det gäller att åberopa 

bevisning i målet. Därför är det problematiskt att det är både svårt för försvaret att få tag 

på kompletterande expertbevisning samtidigt som det innebär en ekonomisk risk för den 

tilltalade. 

 

Som framkommer i texten ovan finns det en rad åtgärder som skulle behöva förbättras 

vad gäller förfarandet för rättsintyg och rättsintyg som bevisning. Nedan sammanfattar 

jag några av de bristerna jag anser vara mest markanta och några potentiella lösningar 

på dessa brister.  

 

Det finns en omfattande lagstiftning gällande rättsintyg. Lagstiftningen kan anses vara 

relativt komplicerad för icke-jurister att hantera, vilket sker när en anmälan om brott 

inkommit till polisen. Lagstiftningen för vem som ska vara förundersökningsledare, när 

ett rättsintyg ska begäras in och när sekretessen inte gäller och journalhandlingar kan 

begäras ut grundar sig på vilket fängelsestraff brottet kan komma att leda till. För att 

göra förfarandet enklare kan det vara klokt att se över vilka brott rättsintyg ska begäras 

ut i, för att skilja dessa fall från övriga fall där rättsintyg kan begäras ut, om det är av 

betydelse för utredningen. Ett förfarande där rättsintyg skall begäras ut vid alla grova 

vålds- och sexualbrott gör också att lagstiftningen blir mer enhetlig. Med ett sådant 

förfarande skiftar inte när rättsintyg begärs ut från fall till fall. I dessa grova vålds- och 
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sexualbrott bör det alltid vara en rättsläkare som utfärdar intyget. Lagstiftningen bör till 

en början reglera att intyg ska begäras in i de grova vålds- och sexualbrotten med högst 

straffvärde, för att sedan successivt omfatta fler brott. Detta eftersom lagändringen ska 

kunna ske utan förlängda handläggningstider. Självklart måste lagstiftningen också 

följas upp med utbildning och nya rutiner. Även kostnaderna för rättsintygen bör på nytt 

ses över då mycket talar för att kostnaderna är en faktor som minskade antalen rättsintyg 

markant efter att lagen infördes.  

 

En stor andel av rättsintygen utfärdas av avtalsläkare, vilket gör att skillnader i kvalitet 

mellan ett intyg utfärdad av en specialistläkare och en avtalsläkare kan uppstå. Att 

införa ett förfarande där rättsintyg enbart ska utfärdas av rättsläkare vore i nuläget 

ohållbart för rättsläkarnas arbetsbörda. Däremot anser jag, liksom RMV framhåller, att 

avtalsläkarnas utbildning på området behöver utökas för att minska skillnaderna mellan 

intyg som utfärdas av rättsläkare och avtalsläkare. Alla intyg utfärdade av avtalsläkare 

eller läkare enligt undantagen bör också granskas och vidimeras av utbildade 

rättsspecialister för att säkra kvaliten på dessa intyg för att höja kvaliteten på intygen 

utfärdade enligt unantagsfallen. Dagens förfarande där personer som blir utsatta för 

sexualbrott får sina intyg utfärdade av vanliga läkare utan en ytterligare granskning är 

inte att föredra. Att rättsläkares tillgänglighet varierar i olika delar av landet och att vem 

som får ett kvalitativt intyg utfärdat beror på tillgänglighet är ytterligare ett argument 

för att förbättra kvaliteten på intyg utfärdade av avtalsläkare.  

 

Det största och viktigaste problemet att åtgärda är dock att ingen granskning av 

rättsintygsutfärdarna eller rättsintyget sker av rätten. Detta skulle behöva åtgärdas dels 

genom att utbilda domare i hur man granskar vetenskaplig bevisning. Men det måste 

också finnas möjligheter för försvaret att begära in kompletterande bevisning. Att 

försvaret inte kan göra det kan leda till att kravet på likställighet mellan parterna 

äventyras. Detta eftersom rättsläkarens utlåtande står i relation till förundersökningen 

och det är svårt för försvaret att begära in kompletterande bevisning med samma sorts 

expertkunskaper som en rättsläkare har. Att försvaret har möjlighet till kompletterande 

bevisning för att granska rättsutlåtanden är betydelsefullt eftersom rätten har bristande 

möjligheter att göra detta. En möjlighet för att underlätta detta är att förändra 

förfarandet så att försvaret enklarare kan begära in bevisning med den expertkunskap 
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som specialister inom rättsmedicin har. För att minska risken för kostnader bör även 

rätten till ersättning för friande dom ses över.  

 

För att kravet på likställighet mellan parterna ska tillgodoses bör en grundlig utredning 

se över hur rättsäkerheten och försvarets möjligheter till kompletterande bevisning kan 

stärkas.  
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