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Summary 
The purpose of expert evidence in criminal proceeding’s is to provide the 
court with specialized knowledge. Expert evidence is characterized by a  
certain complexity, but the nature of the evidence as a form of proof means 
that the court is required to evaluate its value as evidence. The purpose of this 
thesis is to examine what difficulties and consequences of the court's 
assessments of expert evidence may be associated with. Furthermore, this 
essay will examine whether prosecutors and defence attorneys might impact 
the court’s capability to make a correct evaluation of expert evidence.  
 
The study will illustrate the inherent conflict of knowledge which occurs 
when the actors in court are confronted with the assessment of complex expert 
evidence, and the risks that they are faced with, when adequate abilities to 
assess the same are lacking. This thesis presents cases in which expert 
participation has been contributing to erroneous judgments, of what appears 
to be a consequence of the fact that the expert evidence has been overvalued, 
misinterpreted or not sufficiently subjected to critical reviewing. Therefore, 
since it can be difficult for the court to verify the accuracy of the expert 
evidence it usually has a significant impact on the courts evaluation of 
evidence and for the outcome of the decision.  
 
This thesis furthermore states that the defence expert evidence can have an 
impact on the assessment of the prosecutors assertions and expert evidences 
are sustainable. The possibilities for the defendant and his defense attorney to 
provide expert evidence are however limited for various reasons. When the 
defense lacks sufficient possibilities to invoke expert evidence to demonstrate 
deficiencies in the prosecutors expert evidence as a result it also means that 
the defendant risks being convicted of a crime on materially incorrect 
grounds. There are reasons to consider whether the defense´s possibility to 
provide expert evidence can be better guaranteed in order to ensure the 
defendant´s legal security. Due to the fact that expert evidence usually has a 
major impact on the courts’ assessments the possibility of establishing a 
system of quality assurance of expert statements should also be investigated.  
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Sammanfattning 
Sakkunnigbevisningens roll i brottmålsprocessen är att tillhandahålla 
domstolen särskild sakkunskap. Sakkunnigbevisningen kännetecknas av en 
viss komplexitet, men bevisets karaktär av bevismedel medför att domstolen 
ska pröva dess bevisvärde. Framställningen syftar till att undersöka vilka 
svårigheter och konsekvenser som domstolens bevisvärdering av 
sakkunnigbevisning kan vara förenad med. Därutöver utreds det huruvida 
åklagare och försvarsadvokater kan påverka domstolens förutsättningar att 
göra en korrekt bevisvärdering av sakkunnigbevisningen.  
 
Framställningen kommer illustrera den inneboende kunskapskonflikt som 
uppstår när rättens aktörer ställs inför bedömning av komplexa 
kunskapsområden och de risker som det för med sig, när adekvata möjligheter 
att bedöma desamma saknas. I uppsatsen belyses rättspraxis, där 
expertmedverkan har kommit att bidra till felaktiga domar, av vad som 
förefaller vara en konsekvens av att sakkunnigbevisningen har övervärderats, 
feltolkats eller inte i tillräcklig mån utsatts för kritisk granskning. 
Sakkunnigbevisningen får då betydelse för domstolens bevisvärdering och 
för utgången i målet, eftersom domstolen har begränsade möjligheter att 
kontrollera riktigheten av sakkunnigbevisningen.  
 
Uppsatsen kommer även påvisa att försvarares sakkunnigbevisning kan få 
stor betydelse för prövningen om åklagarens påståenden och 
sakkunnigbevisning är hållfasta. Möjligheterna att ombesörja 
sakkunnigbevisning för den tilltalade och dennes försvar är dock av olika skäl 
begränsade. När försvaret saknar tillräckliga möjligheter att åberopa 
sakkunnigbevisning för att påvisa brister i åklagarens sakkunnigbevisning 
innebär det att den tilltalade riskerar att fällas till ansvar för brott, på materiellt 
felaktiga grunder. Det finns anledning att överväga huruvida försvarets 
möjligheter att ombesörja sakkunnigbevisning bättre kan tillgodoses, för att 
på så vis kunna säkerställa den tilltalades rättssäkerhetsintressen. Ett system 
för kvalitetssäkring av sakkunnigutlåtanden bör även utredas, med anledning 
av att sakkunnigbevisning ofta får stor betydelse för domstolarnas 
bedömning, men i nuläget inte kvalitetssäkras. 
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Förkortningar 
 
Brå Brottsförebyggande rådet. 

EKMR   Europeiska konventionen den 4 november 1950 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna 

EU Europeiska unionen  

f.   och följande sida  

ff.   och följande sidor  

HD  Högsta domstolen 

JK  Justitiekanslern 

NFC  Nationellt forensiskt centrum  

NJA  Nytt Juridiskt Arkiv, avdelning 1 

Prop.  Proposition 

RB  Rättegångsbalk (1942:740) 

RMV  Rättsmedicinalverket 

RättsPM  Rättspromemoria 

SKL  Statens kriminaltekniska laboratorium 

SOU  Statens offentliga utredningar 

SvJT  Svensk Juristtidning  
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1 Inledning  
 

1.1 Introduktion  
Tomas Quick1, felaktigt dömd för åtta mord, anses tillhöra en av de största 

rättsskandalerna i svensk rättshistoria.2 De medialt uppmärksammade 

”Skakvåldsfallen” berör föräldrar som åtalats och dömts för barnmisshandel 

genom skakvåld.3 Vad de nämnda fallen har gemensamt, är att bevisningen 

till stor del vilade på sakkunnigbevisning, som på olika sätt fick betydelse för 

domstolens bedömning.4 Expertbevisning har i andra fall också haft betydelse 

för felaktiga domar.5 Mycket tyder på att användandet av sakkunniga kommer 

att öka och den vetenskapliga utvecklingen innebär även att bevisningen blir 

allt mer komplex.6  

 

Det är mot denna bakgrund samt det faktum att sakkunnigbevisning har allt 

större betydelse för domstolens bevisvärdering7, som det ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv är intressant att undersöka hur domstolen förhåller 

sig till sakkunnigbevisning inom ramen för bevisvärderingen.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera vilka 

svårigheter och konsekvenser, som domstolens bevisvärdering av 

sakkunnigbevisning i brottmålsprocessen kan vara förenad med. Vidare är 

syftet att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, åklagare och försvarare 

kan påverka domstolens förutsättningar att göra en korrekt bevisvärdering av 

                                                
1 Numera Sture Bergwall.  
2 Dahlman m.fl. (2015), s. 27ff.  
3 Victor, s. 72ff.; NJA 2014 s. 699. 
4 Ibid.; SOU 2015:52 s. 17ff.  
5 Justitiekanslern, Felaktigt dömda, s. 449f. 
6 Edelstam, s. 24f.  
7 Ibid.  
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sakkunnigbevisning och i längden förutsättningarna för materiellt riktiga 

domar. För att uppnå syftet besvaras följande frågeställningar: 

 

1. Vilka eventuella konsekvenser kan domstolens bevisvärdering av 

sakkunnigbevisningen få för den tilltalade?  

2. Vilken betydelse har åklagare och försvarsadvokaten för domstolens 

bevisvärdering av sakkunnigbevisningen?   

1.3 Perspektiv 
Framställningen i tredje, fjärde och femte avsnittet, är skrivet utifrån ett 

kritiskt rättssäkerhetsperspektiv utifrån den tilltalades intressen i 

brottmålsprocessen. Med begreppet rättssäkerhet avses i denna uppsats ett 

värn för den som är åtalad för brott.8 Begreppet ska läsas med följande 

innebörd: 

 

Rättssäkerhet är den säkerhet för enskilda som en god och förutsägbar 

rättsordning ger och vars yttersta garanti är att ingen döms för brott 

om inte han eller hennes skuld är ställd utom rimligt tvivel.9 Felaktiga 

domar ska minimeras och materiellt riktiga domar ska garanteras.10 

1.4 Metod och material 
Uppsatsen bygger i huvudsak på rättsdogmatisk metod, som beskriver, 

systematiserar och tolkar gällande rätt.11 De centrala rättskällorna består av 

lagtext, lagförarbeten, domstolspraxis och doktrin.12 Svagheten med metoden 

är att den utgår från de normativa rättskällorna.13 Vid författandet av vissa 

delar har jag dock använt mig av bland annat underrättspraxis, debattartiklar, 

forskningsrapporter och myndighetsbeslut, för att belysa och analysera 

aspekter av gällande rätt. Vid sidan av metoden, har jag därför också använt 

                                                
8 Se Justitiekanslern, Felaktigt dömda, s.19–32. för längre genomgång av 
rättssäkerhetsbegreppet.  
9 Justitiekanslern, Rättssäkerheten i brottmål, s. 36f.  
10 Jfr Diesen, s. 15.  
11 Olsen, s. 111.  
12 Kleinman, s. 21. 
13 Olsen, s. 118ff. 
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mig av vad Sandgren kallar analytisk rättsvetenskap.14 Särskild betydelse för 

uppsatsen teoretiska redogörelse, har varit avhandlingen Sakkunnigbeviset av 

Edelstam. Beträffande bevisrättsliga frågor har främst Diesen Bevisprövning 

i brottmål, Nordh Bevisrätt A och C använts. Ekelöf och Boman Rättegång 

IV, Schelins Bevisvärdering av utsagor i brottmål, förarbeten till 

rättegångsbalken samt annat offentligt tryck har även använts i uppsatsens 

olika delar. För belysande av problematiken kring sakkunnigbevisningen, har 

främst Rapport från Bergwallkommissionen, Expertkunskap i rättegång -En 

rättssociologisk studie av Friis och Åström, samt Felaktigt dömda – rapport 

från JK:s rättssäkerhetsprojekt bidragit med gott stöd. Rättsfallen som 

presenteras har valts ut i ett exemplifierande syfte för att belysa 

problematiken kring sakkunnigbevisning. I vissa fall har Justitiekanslerns 

synpunkter på rättsliga aktörernas agerande varit värda att lyfta fram.  

1.5 Forskningsläge 
Process och – bevisrätten tillhör ett omskrivet område. Ekelöf, Heuman, 

Diesen, Nordh, Lindell, Schelin m.fl. tillhör de författarna som utmärker sig 

på området. Frågor relaterade till sakkunnigbeviset avhandlas dock främst 

övergripande av de nämnda författarna. Edelstams avhandling 

Sakkunnigbeviset – En studie rörande användningen av experter inom 

rättsväsendet, berör sakkunnigbevisningen i allmänhet och inte specifikt 

bevisvärdering. Dahlmans, Beviskraft: metod för bevisvärdering i brottmål, 

tar upp metoder för kvalitetssäkring av bevisprövning, bl.a. 

sakkunnigbevisning samt även i Robust Trust in Expert Testimony av 

Dahlman, Wahlberg och Sarwar. Schelins avhandling Bevisvärdering av 

utsagor i brottmål, berör rättssäkerhetsproblem av bevisfrågor men specifikt 

inom vittnespsykologi och ur en annan utgångspunkt än denna uppsats. Viss 

rättslig anknuten problematik avseende sakkunnigbevisning berörs av 

Wahlberg i Rätt svar på fel fråga – typ III fel vid användning av 

expertkunskap, samt Expertkunskap i rättegång - En rättssociologisk studie 

av Friis och Åström. Vidare kan även nämnas Rättsmedicin i teori och 

                                                
14 Sandgren, s. 649f.  
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praktik, av Thiblin och Michard, Rapport från Bergwallkommissionen, samt 

Felaktigt dömda – rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt, som tar upp mer 

generella problemformuleringar kring användandet av sakkunniga, samt 

rättsliga aktörers ansvar i brottmålsprocessen. Sammanfattningsvis är 

forskning avseende domstolens bevisvärdering av sakkunnigbevisning i 

brottmålsprocessen i praktiken ett relativt outforskat område, för svenskt 

vidkommande.15 Det gäller även sakkunnigbevisningen i relation till andra 

rättsliga aktörer. I skrivande stund, pågår dock en forskningsstudie om bl.a. 

forensisk bevisning i brottmålsprocessen, men som ännu inte är publicerad.16 

1.6 Avgränsningar 
Framställningen fokuseras kring domstolens bevisvärdering av 

sakkunnigbevisningen inom ramen för brottmålsprocessen i Sverige. Svensk 

processrätt präglas emellertid av internationella rättsakter och medlemskap i 

EU. Beträffande den tilltalades rättssäkerhet, skulle exempelvis innebörden 

av art. 6 EKMR vara väsentlig att behandla, men av utrymmesskäl lämnas det 

därhän. Andra intressen än den tilltalades berörs inte. Den processrättsliga 

regleringen avseende bl.a. de rättsliga aktörerna och sakkunniginstitutet, 

behandlas i den omfattning som krävs för uppsatsens förståelse och syfte. 

Uppsatsen är även skriven med utgångspunkten att läsaren besitter 

grundläggande straffprocessuella kunskaper och förståelse för centrala 

begrepp därtill. I fokus är de svårigheter och konsekvenser som domstolens 

bevisvärdering av sakkunnigbevisning kan vara förenad med. Metoder som 

kan användas för bevisvärdering sakkunnigbevisning kommer således inte att 

redovisas, kortfattat nämns dock något kring detta i avsnitt 3.2.1. Rättsfallen 

har valts ut i ett exemplifierande syfte. Möjligtvis kan de uppfattas ge en 

ensidig bild av rättsläget. Avsikten har emellertid inte varit att presentera en 

generell slutsats om hur domstolens bevisväringen av sakkunnigbevisningen 

går till, utan snarare visa hur det kan gå till. Ingen avgränsning har skett 

                                                
15 Jfr Friis och Åström, s. 344. 
16 Uppsala universitet: Medel till forskning om olika bevistypers 
tillförlitlighet<https://www.uu.se/en/news-media/news/article/?id=12314&typ=artikel>; 
besökt 2020-01-7. 
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avseende instanser eller expertområde. Avsikten har varit att belysa olika 

sakkunnigområden, i den mån det varit möjligt. Framställningen behandlar 

områden inom juridiken som många gånger kan och enligt mig bör behandlas 

mer utförligt, såsom bevisvärdering. Därtill finns ett omfattande material med 

anknytning till ämnet. En översiktlig och förhållandevis förenklad 

redogörelse har dock i många fall varit nödvändig, för att kunna besvara de 

formulerade frågeställningarna, med hänsyn till uppsatsens omfattning.  

1.7 Begreppsanvändning 
Begreppen sakkunnig och sakkunnigbevisning används synonymt med expert 

och expertbevisning, det gäller även domstolen och rätten. Det görs ingen 

distinktion mellan privat eller offentlig försvararsadvokat. Med 

sakkunnigbevisning inbegrips såväl sakkunnigutlåtande som uppgifter från 

sakkunnigförhör. 

1.8 Disposition  
Det inledande andra avsnittet behandlar sakkunnigbevisningens roll i 

brottmålsprocessen, för att skapa förståelse för ämnet. I det tredje avsnittet 

presenteras kortfattat bevisrättsliga utgångspunkter, som följs av en mer 

omfattande framställning avseende domstolens bevisvärdering av 

sakkunnigbevisningen. I den framställningen presenteras olika rättsfall, för 

att belysa problematiken kring bevisvärdering av sakkunnigbevisning. 

Rättsfall som jag återkommer till i framställningen har jag valt att döpa, för 

att läsaren lättare ska följa med i hänvisningarna. I avsnitt fyra behandlas 

åklagarens respektive försvarsadvokatens betydelse för rättens prövning av 

sakkunnigbevisningen. I det avslutande avsnittet görs en sammanfattande 

analys av uppsatsens framställning, med egna tankar och slutsatser. Avsikten 

har varit att först presentera ett helhetsperspektiv, för att avslutningsvis kunna 

analysera och sammanfatta aktörernas betydelse och samverkan i ett 

sammanhang.  
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2 Sakkunnigbevisningens roll i 
brottmålsprocessen  

2.1 Allmänna erfarenhetssatser  
Vid bevisvärdering i brottmål använder sig domstolen av allmänna 

erfarenhetssatser.17 Med erfarenhetsatser avses kunskap om samband mellan 

två företeelser, som gäller generellt för dessa.18 Enligt Hassler, är allmänna 

erfarenhetssatser sådant som ingår ”i vanligt folks livserfarenhet”, t.ex. att 

man blir blöt om man går ut i regn.19 Dessa behöver inte föras i bevis, utan 

får domaren fritt beakta.20 En erfarenhetssats beskriver inte hur något är i det 

enskilda fallet, utan hur vanligt något är. Erfarenhetsatserna har således inget 

bevisvärde i sig, utan kan användas som hjälpmedel vid bevisvärdering av 

andra förekommande bevis.21  

2.2 Särskilda erfarenhetssatser  
Av lagförarbeten framgår att domstolen inte bör lita på sin egen sakkunskap 

i den mån erfarenhetshetssatserna faller ”utom området för allmän bildning 

och livserfarenhet”.22 En distinktion görs således mellan allmänna och 

särskilda erfarenhetssatser.23 Till de senare hör de erfarenhetsatser som 

grundar sig på särskild erfarenhet eller utbildning, såsom av teknisk, 

medicinsk eller annan art.24 Med särskild sakkunskap åsyftas den kunskap 

som olika experter besitter.25 Denna kunskap kan tillföras domstolen i form 

av sakkunnigbevisning, eftersom rätten inte förväntas besitta denna 

kunskap.26 Vanligt förekommande sakkunniga är läkare, psykologer och 

                                                
17 Edelstam, s. 181. 
18 Ibid. s. 111. 
19 Ibid. s. 116. 
20 Ibid. s. 181. 
21 Schelin, s. 49f. 
22 SOU 1938:44 s. 378. 
23 Edelstam , s. 181f. 
24 SOU 1987:13 s. 51;Edelstam, s. 116f. 
25 Ibid. s. 239f. 
26 Nordh (2009), s. 90f.  
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tekniker, men i princip alla tänkbara experter kan komma ifråga.27 Såväl 

myndigheter, såsom Nationellt forensiskt centrum, (NFC)28 och 

Rättsmedicinalverket (RMV), som fysiska personer kan anlitas som 

sakkunniga.29 I brottmål åberopas även bland annat DNA-analyser, 

vapenundersökningar och rättsmedicinska utlåtanden som 

sakkunnigbevisning.30 Sakkunnigbevisets huvudsakliga roll består alltså i att 

tillhandahålla rätten särskild sakkunskap.31 Sakkunniga kan även anlitas för 

att tillföra målet bevisfakta. Så är exempelvis fallet när en rättsläkare anlitas 

för att höras om de observationer som denne gjort vid en rättsmedicinsk 

obduktion av ett brottsoffer.32 Sakkunniginstitutet är således ett av flera 

bevismedel som kan förekomma i brottmålsprocessen.33 Genom 

sakkunnigbevisningen skapas sålunda ett bättre beslutsunderlag för 

domstolen, vilket i sin tur ger förutsättningar för materiellt riktiga domar.34 

 

2.3 Anlitande av sakkunniga  
Den rättsliga regleringen avseende sakkunnigbevisning återfinnes i 40 kap. 

rättegångsbalken (1942:740), RB. En sakkunnig kan förordnas av domstolen 

eller anlitas av part, reglerna skiljer sig därmed åt.35 Gemensamt för 

sakkunniginstitutet är uppgiften att tillhandahålla och tillämpa särskilda 

erfarenhetssatser.36 Sakkunnigbevisning kan tillföras rätten genom skriftligt 

sakkunnigutlåtande och/eller genom att den sakkunnige hörs muntligen inför 

rätten.37 

 

                                                
27 Edelstam, s. 22. 
28 Tidigare SKL. 
29 SOU 2015:52, s. 58. 
30 Brå, 5/2019 s. 4ff.  
31 Edelstam, s. 189. 
32 SOU 2015:52 s. 59. 
33 SOU 1987:13 s. 51.  
34 Edelstam, s. 32. 
35 Nordh (2009), s. 91. 
36 Edelstam, s. 345. 
37 SOU 1987:13 s. 67. 
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2.3.1 Domstolssakkunnig  
Om domstolen anser det nödigt för prövandet av en fråga som kräver särskild 

fackkunskap, finns förutsättningar för domstolen att ex officio anlita en 

domstolssakkunnig.38 Domstolsakkunniga kan även förordnas på begäran av 

part.39 Domstolens möjlighet kan förklaras av att rätten, inom ramen för sin 

materiella processledning, har ansvaret för att målet blir så utrett som dess 

beskaffenhet kräver.40 Domstolen är även skyldig att värdera den 

presenterade bevisningen, samtidigt som relevant sakkunskap kan saknas.41 

Sakkunnigbevisningen kan då underlätta domstolens bevisvärdering.42 Det 

finns inga begränsningar beträffande vilka typer experter som kan utses.43 

Däremot måste experten i fråga vara tillräckligt kvalificerad44 samt vara 

ojävig.45  

2.3.2 Partssakkunnig 
I praktiken är det betydligt vanligare att sakkunniga utses av åklagare eller av 

den tilltalade, än att domstolssakkunniga utses.46 Parterna kan i princip fritt 

åberopa sakkunniga eftersom motsvarande kvalifikationskrav eller jävsregel 

som för domstolssakkunniga inte uppställs.47 Bevisvärdet kan emellertid 

påverkas av eventuell jävsituation.48 Partssakkunniga kan anlitas exempelvis 

för att påpeka på kompetens och kvalifikations brister hos en annan 

sakkunnig.49  

                                                
38 Edelstam, s. 239. 
39 Ibid. s. 233. 
40 Edelstam, s. 242f.  
41 Ekelöf och Boman, s. 230. 
42 Ibid. s. 35.  
43 Nordh (2009), s. 94.  
44 Edelstam, s. 270f. 
45 Ibid. s. 259f.  
46 Edelstam, s. 235; SOU 2015:52 s. 61. 
47 Edelstam, s. 248; SOU 2015:52: s.61f.;Se dock 35 kap. 7 § RB.  
48 Edelstam, s. 266. 
49 Ibid. s. 271. 
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3 Sakkunnigbevisning och 
bevisvärdering  

 

3.1 Fri bevisvärdering  
Principen om fri bevisvärdering som kommer till uttryck i 35 kap. 1 § RB är 

utgångspunkten för svensk processrätt. Principen innebär att det i lag saknas 

föreskrivna regler för hur bevisning ska värderas.50 Enligt bestämmelsen ska 

”[r]ätten efter samvetsgrann prövning av allt som förekommit, avgöra vad i 

målet är bevisat.” Varje enskilt bevis som presenterats vid 

huvudförhandlingen ska värderas, inte ett totalintryck av bevisningen.51 

Friheten i bevisvärderingen, innebär emellertid inte att avgörandet får grundas 

på rent subjektiva uppfattningar avseende bevisens värde. Bevisvärderingen 

ska vara objektivt grundad och ”stödjas på skäl, som kunna godtagas av andra 

förståndiga personer”.52 Domstolens kan följaktligen sägas ha det yttersta 

ansvaret för att rättssäkerheten upprätthålls i brottmålsprocessen, genom att 

kvalitetssäkra åklagarens åtal och bakomliggande utredning.53 Rätten har 

således ansvaret för att domarna blir materiellt riktiga.54 

 

 

 

 

                                                
50 SOU 1938:44, s. 377f. 
51 Ibid.  
52 Ibid.  
53 Justitiekanslern, Felaktigt dömda, s. 36f.  
54 SOU 2013:17, s. 528. 
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3.2 Bevisvärdering av 
sakkunnigbevisning  

3.2.1 Den komplexa värderingen 
 
Sakkunnigbeviset kännetecknas, enligt Edelstam, av ett utlåtande eller utsaga, 

som inte sällan utgörs av olika vetenskapliga resonemang, som för en lekman 

kan vara svåra att begripa och ta ställning till.55 Domstolen ska emellertid, 

precis som med andra bevismedel, att pröva sakkunnigbevisningens värde. 

Det gäller såväl erfarenhetssatser som de slutsatser som experten tillfört 

domstolen.56 Högsta domstolen har i NJA 1992 s. 446 även klargjort att 

domstolarna ”inte okritiskt” kan utgå från uttalanden av anlitade experter.57 

Därutöver anförde HD att rätten vid bevisvärdering av sakkunnigutlåtanden, 

bör utgå från att ”inte är fråga om tillämpning av någon exakt vetenskap”, 

även om uttalanden avgetts av person med ”vetenskaplig skolning”.58  

 
Edelstams uppfattning är att rätten endast i begränsad omfattning går emot de 

sakkunniga, eftersom domstolen har svårt att bedöma riktigheten i deras 

utlåtanden.59 Nordh menar emellertid att brist på sakkunskap inte gör att det 

saknas varken skäl eller förutsättningar för domstolen att kritiskt granska ett 

sakkunnigutlåtande.60 Att rätten framför kritik mot exempelvis ett utlåtande 

från NFC, såvida inte direkt motbevisning presenteras, tillhör dock 

ovanligheterna.61 Domstolen är sålunda varken bunden av en experts utsaga 

eller utlåtande, även om rätten i praktiken i hög grad är det.62 Utvecklingen 

inom olika vetenskaper, såsom medicin och teknik, innebär även att 

bevisningen har blivit alltmer komplicerad och komplex.63 Samtidigt har 

domstolen begränsade möjligheter att kontrollera och pröva riktigheten av 

                                                
55 Edelstam, s. 268. 
56 Ibid. s. 379.  
57 I målet hade psykologisk expertis anlitats men uttalandet torde avse experter i allmänhet. 
58 NJA 1992 s. 446.  
59 Edelstam, s. 268; Jfr Björkman och Diesen, s. 890ff. 
60 Nordh (2019), s. 89.  
61 Ibid.  
62 Edelstam, s. 379. 
63 Edelstam, s. 25. 
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sakkunnigbevisningen, vilket följaktligen kan förklara varför 

expertmedverkan inte sällan får avgörande betydelse för målets utgång.64  

 

Diesen menar att problemet med sakkunnigbevisning är domstolens bristande 

fackkunskap, vilket medför att tolkningshjälpen från experter riskerar att 

osjälvständigt godtas ”utan närmare reflektion”.65 Dahlman m.fl. anser att det 

vore naivt att tro att en experts uppfattning alltid vore korrekt.66 Både 

empiriska och teoretiska skäl talar för att man bör ta risken på allvar för att en 

sakkunnigs vittnesmål kan vara felaktigt.67 För att undvika situationer där 

domstolarna antingen litar blint på, eller bortser ifrån vad den sakkunnige 

säger, måste domstolen kunna förhålla sig kritiskt till de sakkunniga.68 I den 

juridiska doktrinen har det emellertid beskrivits som nästintill paradoxalt, att 

förvänta sig att domstolen ska kunna värdera, förhålla sig självständig och 

kritiskt till sakkunnigbevisning, utan att själva ha kunskaper om det 

ifrågavarande ämnet.69 Dahlman förnekar inte att det är svårt för icke 

sakkunniga att inta ett kritiskt förhållningssätt, men menar att det inte 

omöjligt.70 Dahlman har tillsammans med Wahlberg och Sarwar, presenterat 

olika verktyg och metoder som kan användas av icke experter för bedömning 

av en experts tillförlitlighet.71 Kritiska frågor avseende expertens utbildning, 

erfarenhet och personliga tillförlitlighet kan exempelvis användas för att 

bedöma om en sakkunniges utsaga förtjänar tilltro.72 Att en forskare är 

välrenommerad inom sitt område, kan även vara en sådan indikation.73  

 

Edelstam menar att en bestämmelse, som innebär att rätten ska pröva den 

sakkunniges kvalifikationer, bör införas i rättegångsbalken. Vid 

kvalifikationsprövningen bör såväl teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet 

                                                
64 Ibid. s. 26 och 273;Jfr SOU 2015:52, s. 646; Jfr Nordh (2019) s. 89.  
65 Diesen, s. 280ff.  
66 Dahlman m.fl. (2015), s. 21f. 
67 Ibid.  
68 Dahlman (2018), s. 298f.  
69 Ibid.   
70 Ibid.  
71 Dahlman m.fl. (2015), s. 21ff. 
72 Ibid.; Jfr Dahlman (2018), s. 298ff.  
73 Dahlman (2018), s. 299.  
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tillmätas betydelse.74 Bristande kvalifikationer som förblir okända för rätten 

innebär en risk för att domstolens bevisvärdering grundar sig på felaktigt 

kunskap, vilket följaktligen kan leda till en materiellt felaktig dom.75 

Liknande resonemang, återfinnes i Justitiekanslerns rättssäkerhetsprojekt 

Felaktigt dömda. Där anfördes det att en viss formalisering av kompetenskrav 

av den som anlitas som sakkunnig, bör övervägas. Detta efter att JK ”på goda 

grunder” betvivlade, om flera av de ”sakkunniga” som medverkade i 

rättegångarna, och som ledde till de felaktiga domarna, verkligen var 

sakkunniga.76 Bergwallkommissionen, en utredning som granskade 

rättsväsenets agerande i samband med Bergwall-processerna, anförde att ett 

system för kvalitetssäkring av sakkunnigutlåtanden bör utredas, med 

anledning av att sakkunnigbevisning ofta får stor betydelse för domstolarnas 

bedömning, men i nuläget inte kvalitetssäkras.77 Justitiekanslern har flertalet 

gånger även konstaterat att det finns ett ”starkt” behov av att kunna 

kvalitetssäkra expertutlåtanden.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
74 Edelstam, s. 273ff.   
75 Ibid. s. 271. 
76 Justitiekanslern, Felaktigt dömda, s. 449f. 
77 SOU 2015:52, s. 646f.  
78 Justitiekanslern, dnr 5683-15-80. 
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3.3 Sakkunnigbevisning i praxis  

3.3.1 Bergwall och partiska sakkunniga  
 
I rättegångarna mot Sture Bergwall, som felaktigt dömdes för åtta mord och 

sedermera friades från samtliga,79 förordnade samtliga tingsrätter en eller 

flera domsstolssakkunniga, bl.a. en rådgivande psykolog, som i olika grad 

hade anlitats av åklagaren under förundersökningarna. Därmed uppstod 

frågan om jäv, utan att detta i tillräcklig mån beaktades av domstolarna.80 I 

rättegångarna bidrog den rådgivande psykologen med förklaringar till varför 

Bergwall begick morden enligt teorier om att traumatiska upplevelser från 

barndomen kunde återgestaltas i senare händelser, i Bergwalls fall mord.81  

 

Bergwalls erkännanden var en viktig faktor för de fällande domarna, men det 

förekom samtidigt många felaktiga uppgifter och det fanns en stor osäkerhet 

i hans berättande, som inte ifrågasattes av varken åklagaren eller av den 

rådgivande psykologen.82 Psykologen tillhandahöll i rättegångarna, 

emellertid förklaringar till varför Bergwalls erkännanden inte alltid stämde 

överens med övrig bevisning och han förklarade svårigheterna att minnas och 

återberätta traumatiska händelser. Riktigheten av Bergwalls erkännanden 

betvivlade han inte, vilket han uppgav.83 Teorierna om bortträngda minnen 

och återgestaltning, var dock både omdiskuterade och i viss mån 

kontroversiella. Det har i efterhand även ifrågasatts om psykologen, i rollen 

som domstolssakkunnig, alltid förmedlade kunskap som var grundad på 

vetenskap och beprövad erfarenhet.84 Bergwallkommissionen, anförde att 

tingsrätterna i ”allt för hög grad” godtog utlåtanden från parts och 

domstolssakkunniga, utan ”att slutsatser, angivna grunder eller 

bedömningsunderlag självständigt analyserades och värderades”.85 

                                                
79 SOU 2015:52, s. 33. 
80 Ibid. s. 609f.  
81 Ibid. s. 19f. och s. 575ff. 
82 Ibid. s. 575ff och s. 612ff. 
83 Ibid.  
84 Ibid. s. 19f.  
85 Ibid. s. 606. 
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Bergwallkommissionen menade även att ”Resonemang hade kunnat föras om 

vilken betydelse man kunde tillmäta sakkunnigutlåtandena om att Sture 

Bergwall ansågs tala sanning.”86 

 

Dahlman menar att den rådgivande psykologen är ett exempel på när en 

expert inte bör förtjäna tilltro. Parallellt med rättegångarna, bedrev den 

rådgivande psykologen nämligen en forskningsstudie om psykologin hos 

seriemördare, som Bergwall var en del av. Studien byggde på förutsättningen 

att Bergwalls erkännanden var äkta. Psykologen hade således ett personligt 

intresse av att erkännandena uppfattades som äkta, vilket han också intygande 

när han hördes som sakkunnig i rättegångarna.87  

 

3.3.2 Barnläkarfallet – underkänt analysresultat  
 
Att experters utsagor och råd inte utsätts för kritisk granskning är emellertid 

inte unikt för Bergwall-processerna.88 I Felaktigt dömda uppmärksammades 

diverse brister med anknytning till sakkunnigbevisningen. I flera fall, hade 

domstolarna, förlitat sig på expertbevisningen, även om det funnits goda skäl 

att ifrågasätta densamma.89 I Barnläkarfallet90 där en narkosläkare åtalades 

för att orsakat ett spädbarns död, genom en överdos av narkosmedlet 

tiopental, var dock den huvudsakliga frågan huruvida ett analysbesked från 

Rättsmedicinalverket var tillräckligt tillförlitligt för att kunna läggas till grund 

för tingsrättens fortsätta bedömning.91 Åklagarens gärningspåstående byggde 

närmast i sin helhet på analysresultatet, som utvisade en koncentration om 

2 000µg tiopental per gram blod, i flickans blod.92 En högre koncentration 

tiopental än 392µg/g blod hos en människa, hade då inte uppvisats. 

Tingsrätten anförde att ”analysresultatet är av synnerligen stor, för att inte 

                                                
86 Ibid.   
87 Dahlman (2018), s.299f.; Jfr SOU 2015:52, s.609ff.  
88 SOU 2015:52, s. 683. 
89 Justitiekanslern Felaktigt dömda, s. 449f.; Justitiekanslern, Rättssäkerheten i brottmål, s. 
16f. 
90 Solna tingsrätt, mål B 1703-09. 
91 Ibid. s. 9ff. 
92 Ibid.  
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säga avgörande betydelse i målet.”93 Åklagaren och försvaret åberopade 

omfattande skriftligt teknisk och medicinsk bevisning samt sakkunnigförhör 

med olika experter.94 Försvarets sakkunniga riktade kritik mot 

analysbeskedet, ifrågasatte dess tillförlitlighet samt presenterade ett 

alternativt händelseförlopp.95 Tingsrätten menade att bevisningen avseende 

analysen var ”relativt komplicerad och inte helt lättillgänglig.”96 Vidare 

anfördes att analysresultat ”normalt inte blir föremål för en sådan ingående 

granskning som har skett här”.97 Men med hänvisning till att samtliga experter 

ansåg den uppmätta koncentrationen som ”helt exceptionell” menade 

tingsrätten att man i ett sådant läge särskilt måste undersöka om analysen på 

något sätt varit behäftad med brister, eller om brister inte kan uteslutas.98 

Tingsrätten ansåg sammanfattningsvis att det värde som analysbeskedet 

utvisade var så osäkert, med hänsyn till de felkällor och brister som hade 

presenterats, att det inte kunde läggas till grund för en fällande dom.99  

 

Målet har ansetts vara unikt, eftersom det var första gången som en analys 

från Rättsmedicinalverket, har ansetts vara så bristfällig, att den inte kunnat 

läggas till grund för domstolens bedömning.100 Samtidigt har betydelsen av 

teknisk bevisning de senaste åren ökat i domstolarna.101 Justitiekanslern, som 

granskade fallet, anförde att teknisk bevisning kan vara ett viktigt hjälpmedel 

men samtidigt medföra en farlig utveckling, om vi skulle få en övertro på 

tekniken.102 Eftersom domstolen och åklagare inte sällan är helt utelämnade 

till expertkunskapen hos anlitade sakkunniga, menade JK att det arbete som 

de forensiska myndigheterna utför, såsom Rättsmedicinalverket, bör 

kvalitetssäkras ”så långt det över huvud taget är möjligt”.103 Avslutningsvis 

anfördes följande: 

                                                
93 Ibid. 
94 Ibid. s. 4ff.  
95 Ibid. s. 15–19.  
96 Ibid. s. 19ff. 
97 Ibid.  
98 Ibid.  
99 Ibid.  
100 Justitiekanslern, dnr 7993-11-21, s. 17. 
101 Ibid. s. 41f. 
102 Ibid.  
103 Ibid. 
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För poliser, åklagare och domare är det viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt också till experters utlåtanden[…].Men även 

vetenskapliga ”sanningar” bygger inte sällan delvis på bedömningar 

som måste kunna ifrågasättas.104 

 

3.3.3 Bevisvärdering av DNA-analyser  
 
DNA-beviset tillhör ett sakkunnigbevis, som har kommit att bli ett viktigt 

bevismedel i brottmålsprocessen, men som samtidigt kan vara svårt att 

bevisvärdera.105 Svårigheten att har bland annat att göra med bevisets karaktär 

”en slutsats på basis av en biologisk – medicinsk laboratorieanalys”106 och 

skillnaden i språkbruk mellan domstolarna och de sakkunniga, vilket 

försvårar domstolens möjligheter till tolkning, kritik och kommunikation.107 

Högsta domstolen har emellertid i NJA 2003 s. 591 uttalat sig om bevisvärdet 

av resultatet av en DNA-analys. HD konstaterade att DNA-analysen utgjorde 

tillräcklig bevisning för att ” […]beviskravet att det skall vara ställt utom 

rimligt tvivel att det är aktuell person som är gärningsmannen skall anses vara 

uppfyllt.” Detta förutsätter även att DNA-analysen slutsats framstår som 

rimlig.108  

 

Björkman och Diesen menar att det kan medföra en fara för rättssäkerheten, 

om HD:s dom leder till ett ”fortsatt okritisk accepterande” av NFC:s 

slutsatser.109 Eftersom domstolarna inte självständigt kan kontrollera om 

slutsatserna i ett sakkunnigutlåtande är riktiga, menar författarna, att det finns 

en ”betydande risk” att rätten godtar slutsatserna av ett DNA-resultat, utan 

vidare ifrågasättande.110 Författarna efterlyser därför ett mera kritiskt 

förhållningssätt till DNA-beviset, likt USA, där ett ifrågasättande kring 

                                                
104 Ibid.  
105 Diesen, s. 280f.  
106 Björkman och Diesen, s. 892. 
107 Ibid.  
108 NJA 2003 s. 591. 
109 Björkman och Diesen, s. 892. 
110 Ibid. s. 891ff. 
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tillförlitligheten av beviset, slutligen ledde till att domstolarna tvingades till 

en allt noggrannare bevisvärdering av för- och motbevisning av DNA-

analyserna i de enskilda fallen.111 Åklagarmyndighetens genomgång av 

domar, där DNA-spår utgjorde huvudsakliga och i vissa fall enda bevisningen 

i brottmål,112 visar dock att HD:s dom allt väsentligt efterföljs av 

tingsrätterna, dvs. DNA-spår har stor betydelse vid bevisvärderingen. Att 

själva DNA-analysen ifrågasattes av domstolarna var sällsynt.113  

3.3.4 Feltolkat sakkunnigutlåtande  

Ett senare rättsfall, DNA-fallet, där domstolen hade att bevisvärdera en DNA-

analys, illustrerar möjligen det författarna ovan befarade. Tingsrätten dömde 

felaktigt ”X” för grovt rån, utifrån en feltolkning av en analys från NFC, som 

innebar att domstolen uppfattade mannens DNA, på en rånarluva som hade 

anträffats intill till brottsplatsen. Resultatet från DNA-analysen var den 

avgörande bevisningen - någon annan direkt bevisning till stöd för ”X” 

delaktighet i rånet åberopades inte.114 

 

I ett yttrande till Justitiekanslern, som sedermera granskade ärendet, anförde 

NFC följande: ”Orsaken till det som hänt beror på att man vid tolkningen av 

SKL:s träffrapport blandat ihop två separata träffar[…]och på felaktig grund 

knutit dem till en och samma person.”115 Träffrapporten innehöll således inte 

någon felaktig uppgift och JK anförde att ”för den som vet hur den skall tolkas 

erbjuder den i princip inte något problem.”116 Justitiekanslern kunde dock 

konstatera att rapporten hade feltolkats av såväl åklagare, försvarare och av 

domstolen. Tingsrättens förklarade att feltolkningen framstod som en följd av 

att NFC träffrapport var ”mycket svårtolkad”.117 Justitiekanslern kritiserade 

varken domstolen eller andra myndigheter, utan ansåg att NFC hade det 

                                                
111 Ibid.; För utförligare genomgång, se ibid. s. 890–904. 
112 Åklagarmyndigheten, RättsPM 2008:5, s. 3. 
113 Ibid. s. 40ff. 
114 Justitiekanslern, dnr 674-07-21;Sollentuna tingsrätt mål B 3275-06. 
115 Justitiekanslern, dnr 674-07-21.  
116 Ibid.  
117 Ibid.  
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huvudsakliga ansvaret för det inträffade, på grund av en ”alltför otydlig” 

utformning av träffrapporten.118  

 

3.3.5 Omprövade expertutlåtanden – 
Skakvåldsfallen 

 
Användandet av sakkunnigbevisning är som ovan framgått, inte alltid 

oproblematiskt. Rättsfallen avseende skakvåld utgör kanske det tydligaste 

exemplet på när inslaget av teokrati varit starkt, alltså när experter informellt 

tagit över domstolens bevisvärdering.119 Diagnosen skakvåld fastställdes 

utifrån en ”triad”, en fyndkombination av skador, som enligt medicinska 

experter utgjorde bevis för att barn hade varit utsatta för skakvåld.120 

Diagnosen kom sedermera att ligga till grund även för den rättsliga 

bedömningen, vilket resulterade i flertalet åtal och fällande domar.121 Idag 

anses det vetenskapliga stödet för diagnosen vara osäkert, vilket Högsta 

domstolen meddelade i Skakvåldsdomen.122 Tidigare expertutlåtanden har 

därefter omprövats i reningsprocesser.123 Personer som tidigare dömts för 

skakvåld har även friats, med hänvisning till HD:s dom.124 

 

 

 

                                                
118 Ibid.  
119 Thiblin och Michard, s.27.  
120 Victor, s.72ff. 
121 Ibid.   
122 NJA 2014 s. 699. 
123 SOU 2015:52, s.683;Se t.ex. Hovrätten för Västra Sverige B 1156-13, Svea Hovrätt B 
269-14. 
124 Se Åklagarmyndigheten RättsPM 2016:3 för rättsfallsreferat.  
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4 Rättsliga aktörers betydelse 
för bevisvärderingen  

4.1 Åklagaren  
Åklagaren har ett betydande inflytande över brottmålsprocessen, då rättens 

prövning av skuldfrågan styrs av åklagarens talan och utformning av 

gärningsbeskrivning.125 När åtal har väckts, innebär det att åklagaren på 

objektiva grunder bedömt att bevisningen är tillräckligt för en fällande dom. 

Åklagarens har då att bevisa den tilltalades skuld, varför det är naturligt att 

bevisningen presenteras utifrån den utgångspunkten.126 Detta innebär i sig, en 

viss risk, att bevisning som talar till den tilltalades fördel inte delges 

domstolen, eller att bevisningen presenteras på ett förenklat sätt.127 

Domstolen är samtidigt medveten om att det finns starka bevis som kan räcka 

för en fällande dom, vilket kan innebära att rätten anser att målet redan är 

”avgjort”.128Åklagarens styrande roll som ”kunnig, förnuftig och förment 

objektiv”, kan därutöver komma att inverka på rättens förutsättningar att göra 

en objektiv bevisvärdering.129  

 
Kunskapsbrister eller missbedömningar kan emellertid innebära att åtal väcks 

på felaktiga grunder. Efter DNA-fallet, anförde Justitiekanslern att 

förundersökningen sannolikt hade lagts ner om åklagaren hade kontaktat NFC 

före åtalet, eftersom oklarheter i träffrapporten då hade kunnat redas ut.130 

Frågan om åklagarens förhållningssätt till sakkunnigbevisning, 

uppmärksammades även i samband med Barnläkarfallet. Leijonhufvud och 

Lynøe skrev i en debattartikel att åklagare har en benägenhet att uppfatta en 

rättsläkares bedömningar som ”absoluta sanningar”.131 Författarna menade 

att åklagares föreställningar, om rättsläkares bedömningars ofelbarhet, kan 

                                                
125 SOU 2013:17, s. 235f.  
126 SOU 2011:45, s. 131.  
127 Diesen, s. 124f. 
128 Ibid. s. 75. 
129 Ibid. 
130 Justitiekanslern, dnr 674-07-21. 
131 Leijonhufvud och Lynøe, Läkartidningen nr 46 2011-11-10. 
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leda till att åtal väcks på tvivelaktiga grunder. Vilket enligt författarna, var 

det som hade skett i Barnläkarfallet. De menade även åklagarens bristande 

kunskaper inom olika expertområden, innebär en risk för rättssäkerheten. 

Hade åklagaren bl.a. tränats i ett mer ”vetenskapligt förhållningssätt till 

rättsläkares bedömningar”, uteslöt författarna inte att åtalet hade kunnat 

undvikas.132 Justitiekanslern kritiserade också åklagaren i Barnläkarfallet. JK 

menade att möjligheterna att analysera och rätt värdera de medicinska 

sakkunnigutlåtanden, samt den övriga bevisningen i målet, hade ökat om 

åklagaren hade haft bättre kunskaper inom det medicinska området.133 

 

Centralt för domstolens bevisvärdering är således den bevisning som 

åklagaren åberopar.134 Åklagarens sätt att presentera bevisningen, kan också 

få stor betydelse för målets utgång, varför det är väsentligt att presentationen 

sker på ett rättvisande sätt.135 Det kan dock vara svårare för åklagaren att 

iaktta objektivitetsplikten under rättegången, dvs. beakta även sådant som kan 

tala till den tilltalades fördel, eftersom åklagaren då är den tilltalades motpart. 

Detta förändrar emellertid inte det faktum att åklagaren i samtliga skeden ska 

verka för en materiellt riktig dom, inte en fällande.136  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
132 Ibid.   
133 Justitiekanslern, dnr 7993-11-21. 
134 Justitiekanslern, Felaktigt dömda, s. 465. 
135 SOU 2015:52, s. 639. 
136 SOU 2011:45, s. 131ff.;För vidare läsning om objektivitetsprincipen, se s. 95–143.  
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4.2 Försvarsadvokaten  
Brottmålsprocessen präglas av det kontradiktoriska förfarandet, vilket 

innebär att parterna ska få lika goda möjligheter att lägga fram bevisning, ta 

del av och bemöta varandras bevisning.137 Processberedningen anförde att 

garantier för en allsidig utredning framförallt finns när den tilltalade biträds 

av försvarare.138 Rätten till försvarare utgörs således en viktig del av den 

misstänktes rättssäkerhet.139 Enligt 21 kap. 7 § RB ska försvararen med nit 

och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens 

riktiga belysning. I försvararens arbete ingår det att kritisk granska åklagarens 

bevisning, påvisa luckor samt om det är möjligt, framlägga kompletterande 

bevisning.140 Det kan handla om att ifrågasätta ett rättsintyg, eller visa att en 

kriminalteknisk undersökning kan ha alternativa förklaringar.141  

 

Advokat Borgström menar att det finns uppenbara svårigheter för en tilltalad 

att värja sig utan ett egen sakkunnigutlåtande, när åklagaren har åberopat 

expertbevisning. Försvararens sakkunnigutredning kan därför få stor 

betydelse för prövningen om åklagarens påståenden är hållfasta.142 Uttalandet 

stöds också av en studie som utvisade att sannolikheten för friande domar 

ökade, när den tilltalade åberopade sakkunnigbevisning.143 Studien 

indikerade även att sannolikheten för en fällande dom minskar, om åklagaren 

åberopat sakkunnigförhör. Förklaringen torde vara att försvaret då ges 

möjligheter att ifrågasätta den sakkunnige, såsom dennes kvalifikationer, och 

därigenom möjligheten att underminera den sakkunniges bevisvärde.144 

 

Advokat Eriksson har i specifikt uttalat sig om att kunskapen inom 

rättsmedicin är viktig, eftersom många domstolar uppfattar medicinsk 

bevisning som något objektivt. För att kunna ställa rätt frågor, som på ett 

                                                
137 SOU 2011:45, s. 106.;Prop 2016/17:68, s. 63.  
138 SOU 1982:26, s. 136. 
139 SOU 2014:86, s. 122. 
140 NJA 2009 s. 72. 
141 Eriksson, s. 127ff.  
142 Borgström, s. 74.  
143 Friis och Åström, s. 361ff.  
144 Ibid.   
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avgörande sätt kan förändra bevisläget, måste försvarare kunna förstå 

innehållet i rättsintygen. Han menar emellertid att advokater saknar relevant 

kunskap.145 Det har även blivit allt vanligare att försvarare genomför egna 

utredningar för att kunna motbevisa åklagarens bevisning, vilket också lett till 

friande domar.146 Advokat Hurtig menar att möjligheten att bedriva egna 

utredningar många gånger är en förutsättning för att upprätthålla 

rättssäkerheten och för att kunna bevisa den tilltalades oskuld.147  

 

Barnläkarfallet utgör ett av flera exempel på när försvarets 

sakkunnigbevisning, fått betydelse för rättens prövning. Försvarets 

sakkunniga kunde visa att analysresultatet saknade tillförlitlighet, och det 

underkändes sedermera av domstolen.148 Försvaret redogjorde även för att 

flickan kunde ha tillförts tiopental vid andra tillfällen, vilket kunde förklara 

förekomsten narkosmedel i blodet. Ett alternativt händelseförlopp kunde 

således inte uteslutas, och åtalet ogillades.149 I Skakvåldsdomen uttalade sig 

den tilltalades sakkunnige om att det vetenskapliga belägget för skakvåld var 

osäkert, vilket HD sedan fastställde. Pappan som i underrätterna hade dömts 

för att ha utsatt sitt barn för skakvåld, friades därför.150 

 

När flera sakkunniga i processen lägger fram olika argument och 

forskningsrön, blir frågan således bättre belyst.151 Möjligheterna att 

ombesörja sakkunnigbevisning för tilltalade och dennes försvarsadvokat är 

emellertid i praktiken begränsande, i jämförelse med åklagarens.152 Det finns 

exempelvis svårigheter att få tag på en sakkunnig som vill åta sig uppdrag 

                                                
145 Advokaten, nr 8,2018:Medicinsk bevisning kräver kunskap och kritiskt 
tänkande:,<https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2018/nr-8-2018/medicinsk-
bevisning-kraver-kunskap-och-kritiskt-tankande/>,besökt 2020-01-03. 
146 Veckans juridik:Vanligare att advokater gör egna förundersökningar – kan man lita på 
åklagarnas bevis? <https://www.bgplay.se/video/vanligare-att-advokater-gor-egna-
forundersokningar-kan-man-lita-pa-aklagarnas-bevis>,besökt 2020-01-03;Eriksson, s.127.  
147Hurtig och Roslund:Bristande förutsättningar för advokater att bedriva ett rättssäkert 
försvar.<https://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/opinion/article232951.ece
>,besökt 2020-01-03. 
148 Solna tingsrätt, mål B 1703-09.  
149 Ibid. s.27ff.  
150 NJA 2014 s. 699 p.14–22.  
151 Edelstam, s. 225.  
152 Friis och Åström, s.368ff.  
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eller lämna ”second opinion” i Sverige.153 Därutöver är sakkunnigbeviset 

kostnadskrävande, vilket kan få betydelse för användandet.154 Idag är 

utgångspunkten att den tilltalade får stå för kostnaderna.155 När en tilltalad 

behöver åberopa egen sakkunnigbevisning, för att påvisa brister i åklagarens 

sakkunnigbevisning, har den tilltalade således sämre möjligheter än 

åklagaren. Följaktligen medför detta att den tilltalade riskerar att fällas till 

ansvar på materiellt felaktiga grunder.156 Vid återkommande tillfällen, har det 

därför uppmärksammats att möjligheter för den tilltalade att inhämta ”second 

opinion” eller sakkunnigbevisning, bör utredas eller införas.157  

 

 

                                                
153 SOU 2015:52, s. 63 och 647;jfr NJA 2009 s.72.  
154 Edelstam, s.349. 
155 Eriksson, s.129f. 
156 Friis och Åström, s.369. 
157 SOU 2015:52, s. 647;Justitiekanslern, Felaktigt dömda, s. 451 och 493;Jfr SOU 
2017:80, s. 267ff.  
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5 Sammanfattande slutsatser 
och analys  

 
Inledningsvis konstaterades att sakkunnigbevisningens huvudsakliga syfte är 

att tillföra rätten särskild sakkunskap som bidrar till bättre beslutsunderlag för 

domstolen. Detta skapar i sin tur förutsättningar för materiellt riktiga domar. 

Sakkunnigbevisningen kännetecknas dock, till skillnad från andra 

bevismedel, av en viss komplexitet. Sakkunnigbevisning är däremot inte på 

något sätt undantagen domstolens bevisvärdering. Detta tycks Högsta 

domstolen tydliggjort i NJA 1992 s. 446, där det uttalades att domstolen inte 

heller ”okritiskt” kan utgå från experters uttalanden. I den juridiska doktrinen 

har det beskrivits som närmast paradoxalt att förvänta sig att domstolen ska 

ha förmågan att kritisk granska expertbevisningen utan att själva ha adekvata 

kunskaper inom det aktuella ämnet. Metoder och verktyg finns emellertid att 

tillgå. Dahlman m.fl. har exempelvis föreslagit hjälpregler som domstolen 

kan använda sig av.  

 

I den praktiska rättstillämpningen förefaller dock inte någon metod för 

granskning av expertbevisning ha kommit till användning hos domstolarna. 

Det går givetvis inte att fastställa om så är fallet eller inte utifrån den 

granskning av domar som här har gjorts, men det är möjligt att konstatera att 

sakkunnigbevisning i många fall har godtagits av domstolarna, även när det 

funnits skäl till ifrågasättande. Detta framgår inte minst av 

Bergwallkommissionen uttalanden som anförde att tingsrätterna i ”allt för 

hög grad” godtog uttalanden från sakkunniga utan att en självständig 

värdering eller analys företagits. Ovanstående redogörelse, indikerar 

följaktligen att domstolarna har saknat förmågan att hantera och värdera 

sakkunnigbevisning på ett adekvat och rättssäkert sätt, trots att vikten av det 

är betydande ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Därutöver har återkommande 

synpunkter framförts om att någon typ av kvalitetssäkring av 

sakkunnigbevisning bör övervägas, vilket talar för att domstolens kontroll för 
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närvarande inte är tillfredställande. Justitiekanslern menar att behovet av 

kvalitetssäkring av sakkunnigutlåtanden är starkt. I den juridiska doktrinen 

har också synpunkter framförts om att domstolen bör inta ett mer kritisk 

förhållningssätt till expertbevisning. Försvarsadvokaternas uttalanden vittnar 

också om viss problematik avseende sakkunnigbevisningen.  

 

Expertkunskap kan många gånger bidra till materiellt riktiga domar. 

Framställningen visar dock, paradoxalt nog, att expertmedverkan har kommit 

till att bidra till felaktiga domar. Detta förefaller vara en konsekvens av att 

sakkunnigbevisningen har övervärderats, feltolkats eller inte i tillräcklig mån 

utsatts för kritisk granskning. Det här illustreras tydligt i DNA-fallet där 

rättens feltolkning av ett sakkunnigutlåtande medförde att en person blev 

felaktigt dömd. Justitiekanslerns beslut att inte kritisera domstolen finner jag 

även anledning att ifrågasätta. Det råder ingen tvekan om att det är domstolen 

som har det yttersta ansvaret för att värdera bevisningen som presenteras, hur 

svårbedömd den än må vara. Det är därför anmärkningsvärt när 

Justitiekanslern lägger hela ansvaret för att en person felaktigt dömdes på 

NFC - för att deras träffrapport var ”alltför otydlig”. Det framstår därmed som 

om domstolen befriades från kritik med hänsyn just till att bevisningen var 

”svårtolkad”. När domstolen undgår kritik för det inträffade riskerar det i 

förlängningen att leda till ett berättigande ifrågasättande om vem som 

egentligen bär ansvaret för att rättssäkerheten upprätthålls. Det vore sannolikt 

ett framsteg för rättssäkerheten om utformningen sakkunnigutlåtanden blev 

mer lättbegripliga, men det kan inte vara en förutsättning för att säkerställa 

att liknande situationer inte ska inträffa ånyo. En rättssäker bevisvärdering 

måste istället innebära att domstolen utvecklar förmågan att värdera komplex 

sakkunnigbevisning. Vad händer annars nästan gång domstolen har att 

värdera ett mindre väl utformat sakkunnigutlåtande?  

 

Det faktum att domstolen i DNA-fallet uttalade att feltolkningen framstod som 

en följd av att beviset ”var mycket svårtolkad” ger vidare anledning att 

fundera över om inte domstolen är benägen att i högre grad lita på åklagarens 

bedömning av den framlagda bevisningen när den är särskilt svårtolkad eller 
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komplex, som ju sakkunnigbevisning kan vara. Domstolen kanske till och 

med är av den uppfattningen att åklagaren är den aktör som på det mest 

adekvata sättet har förmåga att bedöma expertbevisning, varför rätten i större 

utsträckning är benägen att godta bevisningen utan närmare granskning. 

Samtidigt är åklagaren inriktad på att styrka sitt åtal, vilket i sig innebär en 

risk för att bevisningen presenteras på ett förenklat eller felaktigt sätt utan att 

eventuella brister eller felkällor med bevisningen lyfts fram. Som ovan 

konstaterat kan åklagarens sätt att presentera bevisningen, också få stor 

betydelse för utgången i målet. Det är därmed intressant att fundera över hur 

åklagaren presenterade bevisningen i DNA-fallet eftersom åklagarens 

tolkning bevisligen visade sig vara fel.  

 

Den uppenbara risken med ett okritisk förhållningssätt gentemot åklagaren 

och dennes sakkunnigbevisning är att åklagares felaktiga bedömningar och 

brister i tidigare led riskerar att förbli oupptäckta hos rätten, vilket i 

förlängningen kan få allvarliga konsekvenser för den tilltalade. Hade 

domstolen i t.ex. DNA-fallet haft tillräckliga ”verktyg” för att granska 

bevisningen ifråga så hade en felaktigt dom sannolikt kunnat undvikas. 

Betydelsen av att kunna granska just DNA-analyser är stor inte minst mot 

bakgrund av HD i NJA 2003 s. 591 uttalade att resultatet av en DNA-analys 

kan utgöra tillräcklig bevisning för en fällande dom.158 Ett okritisk 

godtagande av expertutlåtanden riskerar annars, som Diesen och Björkman 

påpekat, medföra en fara för rättssäkerheten. Åklagarmyndighetens 

genomgång av domar, där DNA-bevis i vissa fall var den enda bevisningen, 

visar dock att HD:s dom allt väsentligen efterföljs av domstolarna. Ett system 

där sakkunnigutlåtanden kvalitetssäkras framstår i sammanhanget därför som 

nödvändigt och bör vidare utredas.  

 

I Barnläkarfallet var domstolens bevisvärdering av ett analysresultat också 

centralt eftersom gärningspåståendet i princip baserades på det ifrågavarande 

analysresultatet. Tingsrätten anförde att bevisningen avseende 

                                                
158 Förutsatt att resultatet framgår som rimligt.   
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analysresultatet var ”relativt komplicerad och inte helt lättillgänglig”, vilket 

indikerar att domstolen hade svårigheter att förstå den. Vidare anförde 

tingsrätten att analysresultat ”normalt inte blir föremål för en sådan ingående 

granskning som har skett här”. Formuleringen menar jag vittnar om ett 

okritiskt förhållningssätt till sådan bevisning, vilket förefaller problematiskt 

mot bakgrund av ovanstående redogörelse. Det är som om tingsrätten menar 

att analysresultat vanemässigt kan tas för godo. Risken för att bevisningen 

inte får sitt ”rätta” bevisvärde blir då uppenbar.  

 

Analysresultatet i Barnläkarfallet kom emellertid att underkännas av 

tingsrätten bl.a. mot bakgrund av de brister som försvarets sakkunniga 

presenterade. Jag kan dock inte låta bli att fundera över hur utgången i målet 

hade blivit om försvaret inte hade ifrågasatt analysresultatets tillförlitlighet. 

Hade Barnläkarfallet då blivit ytterligare ett fall där sakkunnigbevisning haft 

betydelse för ett felaktigt domslut? Som tidigare konstaterats är det ovanligt 

att domstolen riktar kritik mot sakkunnigutlåtanden, såvida inte direkt 

motbevisning presenteras. Eftersom domstolen även anförde att 

analysresultat inte blir föremål för ingående granskning är det inte osannolikt 

att rätten hade lagt analysresultatet till grund för en eventuellt fällande dom. 

I detta fall tycks det uppenbart att ett system där sakkunnigutlåtandet 

kvalitetsgranskats behövs för att säkerställa en rättssäker process.  

 

Domstolen har ofrånkomligen det yttersta ansvaret för att säkerställa en 

materiellt riktig dom, men samtidigt menar jag att framställningen visar på ett 

behov av kunskapshöjning och kritiskt förhållningssätt till experter på flera 

plan. Leijonhufvud och Lynøe menar att åklagare har en benägenhet att 

uppfatta rättsläkares uttalanden som ”absoluta sanningar”. I Barnläkarfallet 

underkändes åklagarens åberopade sakkunnigbevisning av rätten. I DNA-

fallet hade åtal sannolikt inte väckts om åklagaren hade förstått innebörden 

av bevisningen. I Bergwall-processerna, anlitade åklagaren återkommande 

under förundersökningarna en rådgivande psykolog, även om teorierna om 

bortträngda minnen och ångergestaltning, som psykologen förespråkade, var 

omdiskuterade och delvis kontroversiella. I Skakvåldsdomen friades en man i 
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HD efter att domstolen kunnat konstatera att det vetenskapliga stödet för 

diagnosen skakvåld var osäkert. Detta måste samtidigt inneburit att 

åklagarens sakkunnigbevisning om skakvåld som legat till grund för 

underrätternas domar kunde ifrågasättas.  

 

Med beaktande objektivitetsplikten förefaller ett okritiskt godtagande av 

expertbevisning från åklagares sida inte vara oproblematiskt. För att 

tillgodose den tilltalades intressen i brottmålsprocessen måste åklagaren 

kunna värdera, analysera och presentera sakkunnigbevisning på ett sätt som 

innebär att eventuella svagheter eller felkällor med bevisningen 

uppmärksammas. Det är uppseendeväckande att sakkunnigbevisning som 

åberopas för att styrka brott sedermera visar sig sakna tillräckligt 

vetenskapligt stöd. Skakvåldsfallen menar jag därför illustrerar vikten av att 

åklagare håller sig uppdaterade inom aktuella expertområden och 

självständigt och omsorgsfullt utreder exempelvis huruvida en diagnos eller 

en teori har tillräckligt stöd i vetenskapen för att kunna åberopas som bevis. I 

både Bergwall-processerna och i Skakvåldsfallen hade det sannolikt varit 

värdefullt om åklagarna intog ett mer kritiskt förhållningssätt gentemot 

experterna.  

 

Sett från den tilltalades perspektiv framstår ovanstående redogörelse, om 

åklagare och domstolens förhållningssätt till sakkunnigbevisning, som ett 

väsentligt rättssäkerhetsproblem. Barnläkarfallet gör det därför tydligt vilken 

betydelse försvarsadvokaten har för att rättens bevisvärdering av 

sakkunnigbevisning ska bli korrekt, eller åtminstone inte felaktig. Genom den 

omfattande sakkunnigbevisning som presenterades kunde analysresultatets 

tillförlitlighet ifrågasättas och ett alternativt händelseförlopp inte uteslutas. 

Rätten fick således en mer nyanserad bild och tycks tvingats till en mer 

noggrann värdering av sakkunnigbevisningen. I Skakvåldsdomen anförde 

försvarets sakkunnige att det vetenskapliga stödet för diagnosen skakvåld var 

osäkert, vilket Högsta domstolen sedermera fastställde. Utan försvarets expert 

hade sannolikt mannen än idag varit (felaktigt) dömd. När försvaret 

åberopade sakkunnigbevisning visade även en studie att sannolikheten för en 
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friande dom ökade. Detta indikerar att det är nödvändigt att kunna ombesörja 

sakkunnigbevisning för att kunna bedriva ett rättssäkert försvar. Advokat 

Borgström menar annars att det finns ”uppenbara svårigheter” att försvara sig 

när åklagaren åberopat sakkunnigbevisning. De presenterade rättsfallen och 

tidigare uttalandena från advokaterna illustrerar vikten av kunskap och 

tillgång till expertbevisning, samtidigt som det faktiska möjligheterna att 

inhämta sakkunnigbevisning från försvarets sida är begränsade. En del har att 

göra med svårigheterna att få tag på sakkunniga som kan vara beredda att åta 

sig uppdrag åt enskilda, men kostnadsfrågan har också betydelse för 

användandet. I förlängningen innebär det sagda att en tilltalad riskerar att 

dömas för brott på felaktiga grunder. Försvarare som själva saknar tillräckliga 

kunskaper inom expertområden för att exempelvis kunna ifrågasätta den 

sakkunnige i förhör kan då inte heller företräda sin klient på bästa sätt, vilket 

givetvis är ett rättssäkerhetsproblem. I sammanhanget är det dock viktigt att 

påminna om att åklagaren i rättegången ska verka för en materiellt riktig dom. 

Det bör alltså innebära att en åklagare som kanske först vid rättegången 

uppmärksammar brister med exempelvis en DNA-analys påpekar detta för 

rätten. När domstolen däremot inte uppmärksammas på brister eller annars 

får en mer nyanserad bild av sakkunnigbevisning en presenterad för sig är det 

dock inte svårt att föreställa sig att riskerna för att samma bevisning 

övervärderas, feltolkas eller inte får sitt ”rätta” värde ökar. Hade försvaret haft 

tillgång till en expert i DNA-fallet så hade experten sannolikt uppmärksammat 

rätten på åklagarens feltolkning av sakkunnigutlåtandet och domstolen hade 

därmed behövt göra en annan bedömning av bevisningen. 

 

Denna ”granskningsfunktion” som försvaret vanligtvis kan anses ha förefaller 

således vara svårare att sköta när sakkunnigbevisning åberopas, även om den 

tycks vara högt väsentligt i dessa fall. Med anledning av den betydelse 

sakkunnigbevisning inte sällan har för rättens bevisvärdering och vilka 

konsekvenser som en felaktig bevisvärdering av densamma kan innebära för 

den tilltalade menar jag att det är ett uppenbart rättssäkerhetsproblem, att den 

tilltalade idag saknar adekvata möjligheter att ombesörja 

sakkunnigbevisning. Om bättre tillgång till sakkunnigbevisning innebär den 
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tilltalade rättssäkerhet bättre tillgodoses och att rättens bevisvärdering därmed 

blir mer nyanserad så anser jag att en förändring är påkallad. Att se över 

kostnadsansvaret kan vara en rimlig början.  

 

Avslutningsvis så har uppsatsen illustrerat den inneboende kunskapskonflikt 

som uppstår när rättens aktörer ställs inför bedömning av komplex 

sakkunnigbevisning och de risker som de för med sig när adekvata 

möjligheter att bedöma densamma saknas. Jag menar att man inte längre kan 

bortse från att sakkunnigbevisning i tillräckligt många fall fått till följd att en 

del människor felaktigt dömts. En felaktigt dömd är enligt min mening alltid 

en för mycket. Den rådande teknik- och samhällsutvecklingen innebär att 

domstolen även fortsättningsvis kommer att ställas inför nya utmaningar och 

bedömningar av komplexa kunskapsområden. För att domstolen i framtiden 

ska kunna garantera en rättssäker process, inte bara för den tilltalade, finns 

det anledning att vidare diskutera och se över vilka förutsättningar och 

verktyg som kan behövas för att avhjälpa rättssäkerhetsbrister vid 

bevisvärderingen. 
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