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Summary 
For a long time, a triad of symptoms, namely subdural hematoma, retinal 
bleedings and brain impacts, were considered an indication that a child had 
been shaken (the Shaken Baby Syndrome). The triad was perceived as strong 
evidence by Swedish courts, demonstrated by several cases where the 
defendants were convicted based exclusively on the existence of this triad. 
The reason for this was that expert testimonies established a consensus that a 
finding of these symptoms was also indicative of the cause of the trauma in 
question. However, in the beginning of the 2010s, scientists began to question 
the validity of the triad as evidence of a child being shaken, dividing the 
scientific community. In October 2014 The Swedish Supreme Court (HD) 
departed from precedent in decision NJA 2014 p. 699 with respect to such 
evidentiary standards. In its judgment, HD found that, in principle, the triad 
alone cannot prove violent shaking. In this finding, the court referred to a 
systematic literature review conducted by SBU on the certainty of the triad as 
evidence of violent shaking. HD found that it is necessary that the assessment 
of whether or not the violence has occurred be based on a very well-founded 
scientific position and that no alternative explanation for the injuries exist. In 
its report, SBU concluded that there was insufficient scientific support for 
assessing the diagnostic accuracy of the triad as a method of identifying 
violent shaking and, further, that there was limited scientific evidence that the 
triad and its subcomponents occurs in violent shaking. 
 
The main purpose of this thesis is twofold: first, to examine how violent 
shaking and the triad are dealt with in the Swedish courts following NJA 2014 
p. 699 and second, to analyze the significance and consequences of HD's 
findings. The thesis also discusses whether the evidentiary assessments 
carried out by the courts is acceptable or if they can be improved.  
 
Following an analysis of the available jurisprudence, this thesis concludes 
that after the NJA-case, court assessments of violent shaking cases 
overwhelmingly find in favor of the defendant. The analysis paired with a 
Bayesian evaluation of both NJA 2014 p. 699 and a later case indicates that 
the triad has essentially lost its significance as evidence in violent shaking 
cases. The courts also appear to be challenged in combining medical evidence 
(the triad) with other types of evidence. Moreover, the court casually treats 
the triad as a unit and does not consider the specific circumstances of the 
individual case. This development is unacceptable because the systematic 
failure of the courts to undertake a free and independent evaluation of the 
evidence at hand, in contravention with the principle of free submission and 
evaluation of evidence. HD's findings have clearly had significant 
consequences when it comes to how lower courts rule, which HD should 
arguably have foreseen. With regard to whose interests take precedence in 
violent shaking cases, it appears that avoiding wrongful conviction of parents 
is currently being prioritized over the interest of the child in not being 
subjected to domestic violence. 
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Since the main problem appears to be that the courts are unable to make 
independent assessments of evidence in violent shaking cases, a solution may 
be that the courts learn to use Bayesian networks. These networks create an 
awareness among judges of what considerations and assumptions are 
typically made in the evaluation of evidence in violent shaking cases. While 
existence of the triad alone is generally not considered sufficient to meet the 
evidentiary requirement in criminal cases, it cannot be wholly dismissed. The 
triad must be taken into consideration as evidence which, when considered in 
combination with other evidence, can lead to convicting judgments. The 
systematic dismissal of the triad as evidence in violent shaking cases currently 
carried out by the courts calls for a change in approach to the assessment of 
evidence in these cases. 
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Sammanfattning 
Länge ansågs en triad av symtom, bestående av blödning under den hårda 
hjärnhinnan, ögonbottenblödning och hjärnpåverkan, innebära att ett barn 
hade blivit skakat. Triaden uppfattades även av svenska domstolar som stark 
bevisning för att ett barn blivit skakat och det finns flera fall där den tilltalade 
dömts med enbart triaden som bevisning. Anledningen till detta är att de 
experter som hördes i målen var överens om att symtomen kunde förklara 
uppkomstsättet. Under början av 2010-talet började dock triaden som bevis 
för skakvåld att ifrågasättas och det bildades två läger inom forskarvärlden. I 
oktober 2014 kom Högsta domstolen med ett avgörande, NJA 2014 s. 699, 
som helt gick emot den praxis som tidigare funnits rörande skakvåld. I 
rättsfallet kom HD fram till, med hänvisning till en systematisk litteratur-
översikt som SBU höll på att genomföra om just med vilken säkerhet triaden 
kan förklaras av skakvåld, att triaden i princip inte ensamt kunde bevisa att 
skakvåld ägt rum. HD uttalade att det krävs att slutsatsen vilar på en veten-
skaplig ståndpunkt som det finns mycket starka belägg för samt att det i 
praktiken måste vara uteslutet att det finns någon alternativ förklaring. Även 
SBU kom i sin rapport fram till att det fanns otillräckligt vetenskapligt stöd 
för att bedöma den diagnostiska träffsäkerheten av triaden för att identifiera 
skakvåld samt att det fanns begränsat vetenskapligt underlag för att triaden 
och därmed dess delkomponenter kan förekomma vid skakvåld.  
 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att se hur skakvåld och triaden 
behandlas i domstolarna idag, efter NJA 2014 s. 699, samt att undersöka 
vilken betydelse och vilka konsekvenser HD:s uttalanden har fått. I uppsatsen 
diskuteras även om domstolarnas bevisvärdering är acceptabel eller om den 
kan förbättras.  
 
Av den rättsfallsundersökning som görs i uppsatsen kan slutsatsen dras att det 
efter NJA-fallet i princip bara meddelas slutligt friande domar i mål om 
skakvåld. Tillsammans med en bayesiansk utvärdering av NJA 2014 s. 699 
och ett senare hovrättsfall tyder detta på att triaden i princip inte får någon 
betydelse alls numera. Det går även att dra slutsatsen att det verkar finnas en 
svårighet i att kombinera medicinsk bevisning bestående av triaden med 
annan typ av bevisning samt att domstolen slentrianmässigt behandlar triaden 
som en helhet och inte ser till omständigheterna i det specifika fallet. Utifrån 
principen om fri bevisföring och bevisvärdering skulle denna utveckling av 
många anses icke acceptabel, då det verkar som att domstolarna nu inte gör 
en självständig och fri värdering av bevisningen. HD:s uttalanden har uppen-
barligen fått stora konsekvenser när det kommer till hur de lägre instanserna 
dömer, något det går att argumentera för att HD borde ha förutsett. Vad gäller 
vilka intressen som får företräde i skakvåldsfall kan slutsatsen dras att barnets 
intresse av att inte bli utsatt för våld i sitt eget hem har hamnat i skymundan 
till förmån för intresset av att vårdnadshavaren inte ska bli oskyldigt dömd.  
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Då det största problemet verkar vara att domstolarna inte klarar av att hantera 
bevisningen på ett självständigt sätt skulle en lösning kunna vara att dom-
stolarna lär sig att använda bayesianska nätverk. Genom dessa skapas ett 
medvetande om vilka överväganden och antaganden som görs vid bevis-
värderingen. Även om triaden oftast inte ensam kan nå upp till beviskravet i 
brottmål måste den ges en viss beviskraft som kombinerat med annan bevis-
ning kan leda till fällande domar. Det behöver ske en förändring i det sätt på 
vilket domstolarna idag på ren rutin bortser från triaden som bevis för skak-
våld.  
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Förord 
Att nu skriva detta, ett förord till ett färdigt examensarbete, till mitt färdiga 
examensarbete, känns overkligt. För nästan fem år sedan satte jag för första 
gången min fot på Juridicum där jag sedan har spenderat otaliga timmar. Den 
sista våren blev inte som någon tänkt, med pandemiutbrott och hela världen 
på paus, men ändå har lågan hållits uppe (även om det vissa gånger endast 
varit en glöd) här på hemmakontoret. Denna tidpunkt har under hela 
studietiden, ändå tills för bara några veckor sedan, känts så långt borta. Det 
är också därför som det är förenat med så mycket känslor att formulera dessa 
ord att mina ögon tåras. Jag klarade det! Jag är färdig! Innan jag säger hejdå 
till juristprogrammet och lämnar denna tid bakom mig finns det dock några 
jag särskilt vill tacka.  
 
Först vill jag tacka min handledare Lena Wahlberg. Trots att all handledning 
har skett på distans känns det som att du har lagt ner din själ i att försöka 
handleda mig på ett så bra sätt som det bara varit möjligt. Jag vet inte hur jag 
någonsin ska kunna tacka dig för all din nedlagda tid och dina värdefulla 
kommentarer och synpunkter. Utan dina peppande ord hade jag inte vågat 
mig på ett arbete som ingen annan tidigare gjort.  
 
Tack till mina fantastiska vänner. Ni har gjort de här fem åren till den bästa 
tiden i mitt liv. Aldrig trodde jag att jag skulle få ha så många fina personer 
runt mig och vetskapen om att jag alltid kommer ha er vid min sida är 
ovärderlig.  
 
Mamma, pappa och Lucas. Tack för att ni alltid tror på mig, och har gjort 
under hela mitt liv. Tack för att ni alltid finns där för mig och för att ni alltid 
är stolta över mig, oavsett vad. Utan er är jag ingenting. Tack också till Esther 
och Svea, inget har fått mig så lugn som att borra ner näsan i den mjuka pälsen 
precis vid era små kinder.  
 
Avslutningsvis vill jag rikta det allra största tacket till min Frida. Det finns 
inte ord för hur mycket du betyder för mig. Att du släppte allt och flyttade 
med mig till en helt ny stad kan jag inte tacka dig nog för. Du har fått stå ut 
med mycket under de här åren, både stress, tårar och lycka, men alltid har du 
funnits där och ovillkorligt stöttat mig. Att jag har lyckats ta mig ända hit, till 
slutet, är mycket tack vare dig. Du är min klippa. 
 
 
 
 
Emma Fagerberg 
Malmö, maj 2020 
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Förkortningar 
AHT Abusive Head Trauma 
 
BrB Brottsbalk (1962:700) 
 
BVC Barnavårdscentralen 
 
EKMR Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna 

 
HD  Högsta domstolen 
 
HFD Högsta förvaltningsdomstolen (även Högsta 

förvaltningsdomstolens årsbok) 
 
LVU  Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga 
 
NJA  Nytt Juridiskt Arkiv 
 
RB  Rättegångsbalk (1942:740) 
 
RS-virus  Respiratoriskt syncytialvirus 
 
SBS  Shaken Baby Syndrome 
 
SBU Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering 
 
Smer Statens medicinsk-etiska råd 
 
SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
 
SOU Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion till uppsatsämnet 
Att misshandla ett hjälplöst spädbarn anses nog av de flesta som bland det 
mest avskyvärda en människa kan göra. I över 40 år ansågs det klarlagt att ett 
barn som hade en triad av symtom, bestående av blödning under den hårda 
hjärnhinnan, ögonbottenblödningar och hjärnpåverkan, hade blivit skakat av 
en vuxen person. Fanns triaden bedömde domstolarna att det fanns tillräcklig 
bevisning för att döma den tilltalade för brott mot barnet. Under början av 
2010-talet började dock denna symtombild som bevis för att barnet blivit 
skakat att ifrågasättas, och vissa menade att triaden mycket väl kan ha andra 
förklaringar.  
 
I oktober 2014 kom HD med ett avgörande, NJA 2014 s. 699, som helt gick 
emot den praxis som tidigare funnits gällande mål om skakvåld. HD friade 
nämligen den tilltalade trots att triaden förelåg med hänvisning till att det 
vetenskapliga stödet för triaden inte var tillräckligt starkt samt att det kunde 
finnas andra tänkbara förklaringar till skadorna. Anledningen till att HD 
ansåg att det vetenskapliga stödet inte var tillräckligt starkt var den utvärd-
ering som SBU höll på att göra av just detta. Två år senare, i oktober 2016, 
publicerades SBU:s rapport som även den ifrågasatte triadens värde som 
bevis för skakvåld och som kom fram till att det fanns otillräckligt veten-
skapligt stöd för att bedöma den diagnostiska träffsäkerheten av triaden för 
att identifiera skakvåld.1  
 
I svensk rätt råder en grundläggande princip om fri bevisvärdering, vilken i 
korthet innebär att domstolarna inte är bundna av några legala regler vid 
värderingen av bevisning i ett mål. Hur ser då bevisvärderingen av triaden i 
skakvåldsfall ut idag? Vad krävs för att fälla den tilltalade i skakvåldsfall? 
Ges triaden någon beviskraft över huvud taget i fall som kommit efter HD:s 
prejudikat? Vad väger tyngst, vårdnadshavarens intresse av att inte bli 
oskyldigt dömd eller barnets intresse av att inte bli utsatt för våld i sitt eget 
hem?2  
 

1.2 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att se hur det omdiskuterade och 
intresseväckande ämnet skakvåld och triadens betydelse som bevisning 
behandlas i domstolarna idag. Anledningen till att just våld mot spädbarn har 
valts är för det tydligt visar på betydelsen av att bevisvärderingen i domstol-
arna görs på ett korrekt sätt, då en friande dom i ett fall där domen egentligen 

 
1 SBU (2016).  
2 Barnets intresse spelar framför allt roll i förvaltningsrättsliga mål, se avsnitt 1.4.2.  
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borde varit fällande även leder till negativa konsekvenser för brottsoffret, 
d.v.s. barnet.  
 
Syftet med uppsatsen är även att undersöka vilken betydelse HD:s uttalanden 
har och kan ha när det kommer till sådant som rör bevisvärdering av specifika 
bevisfakta samt att se vilka konsekvenser uttalanden av sådant slag kan få. 
Slutligen är syftet att belysa problematiken i mötet mellan juridik och 
medicin. Avsikten med detta är att möjliggöra en diskussion kring i vilken 
mån uttalanden av HD rörande bevisvärdering kan anses rimliga samt att 
föreslå metoder för att komma runt den eventuella problematiken.  
 

1.3 Frågeställningar 
I uppsatsen kommer två övergripande frågeställningar att besvaras. Den första 
är deskriptiv och lyder: 
 

1. Hur har triadens beviskraft för skakvåld bedömts i praxis efter NJA 
2014 s. 699?  

 
Framför allt kommer att undersökas i vilken utsträckning det har förekommit 
friande respektive fällande domar i mål där triaden förekommit som bevis-
ning, samt hur triaden har kombinerats med eventuell annan bevisning.  
 
Den andra huvudfrågeställningen är av mer normativ karaktär och lyder: 
 

2. Är den bevisvärdering som görs av domstolarna i mål där triaden 
förekommer som bevisning acceptabel eller kan den förbättras?  

 
För att kunna besvara huvudfrågorna besvaras även följande underfråge-
ställningar under uppsatsens gång: 
 

a) Vad är skakvåld och hur har utvecklingen kring bevisning rörande 
skakvåld sett ut? 

b) Hur ser den processrättsliga regleringen kring bevisning ut?  
c) Hur motiverade Högsta domstolen sitt avgörande i NJA 2014 s. 699 

och hur värderades bevisningen i målet? 
 

1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Allmänna avgränsningar  
För att uppfylla det huvudsakliga syftet med uppsatsen kommer fram-
ställningen endast att rikta in sig på rättsfall där triaden förekommer som 
bevisning. Det ligger således inte inom ramen för denna uppsats att behandla 
den praktiska tillämpningen av alla delar av den fria bevisprövningen.  
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Frågan om skakvåld är en fråga som har varit och fortfarande är omdiskuterad 
inte bara i Sverige utan även internationellt. I denna framställning kommer 
dock endast rättsfall avgjorda i Sverige att undersökas, då det är det svenska 
rättssystemet som avses att analyseras och diskuteras. Uppsatsens syfte är att 
undersöka betydelsen av HD:s uttalanden samt hur skakvåld numera 
behandlas i Sverige, varför internationella rättsfall inte är relevanta för denna 
framställning.  
 
När det kommer till den processrättsliga bakgrunden, rörande underfråge-
ställning b), kommer endast redogöras för sådan reglering som kan bli aktuell 
i mål om skakvåld. Uppsatsen avser således inte att uttömmande gå igenom 
all processrättslig reglering som finns om bevisning, då detta går utanför 
syftet med uppsatsen.  
 
Vidare behandlar framställningen endast bevisvärderingen i målen och gör 
inga anspråk på att behandla bedömningen av vilket brott som har begåtts, om 
det har förelegat uppsåt eller andra liknande frågor. Sådana frågor faller 
utanför de forskningsfrågor som denna uppsats avser att besvara.  
 
Vad gäller genomgången av NJA 2014 s. 699 är avsikten med denna att 
undersöka vilken betydelse domen har som prejudikat för framtida domar. 
Det avses således inte att göra någon kritisk analys av HD:s bevisvärdering 
och den bayesianska utvärdering som görs baseras helt på det som HD skriver 
i domskälen.  
 
Av utrymmesskäl kommer inte heller någon undersökning av hur man kan 
representera robusthet bayesianskt att genomföras.3 Även det får anses gå 
utanför uppsatsens frågeställningar.  

1.4.2 Särskilt om förvaltningsrättsliga 
bedömningar 

I uppsatsen kommer fokus att ligga på brottmål, men den analys som görs och 
de slutsatser som dras kan även komma att få betydelse för förvaltnings-
rättsliga mål. Den förvaltningsrättsliga processen kommer av utrymmesskäl 
inte att gås igenom i uppsatsen, dock ska här nämnas kort vilka skillnader och 
möjligheter som finns när det kommer till just fall om skakvåld. Även om 
omständigheterna i ett fall inte leder till en fällande dom straffrättsligt finns 
ändå möjlighet att skydda barnet genom förvaltningsrättsliga bestämmelser. 
Det handlar då om omhändertagande av barnet enligt LVU. Denna lag finns 
till för att bland annat skydda barn från fysisk och psykisk misshandel, 
otillbörligt utnyttjande, brister i omsorg eller annat förhållande i hemmet som 
gör att det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas.4  
 
För att omhänderta ett barn med stöd av LVU verkar det tillämpas ett annat 
beviskrav än vad som gäller i brottmål. I brottmål är det beviskrav som den 

 
3 Se avsnitt 4.4 om robusthet.  
4 Se 2 § LVU.  
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presenterade bevisningen måste nå upp till ställt bortom rimligt tvivel.5 I 
förvaltningsrättsliga mål verkar beviskravet däremot vara lägre ställt. I ett 
rättsfall från HFD som handlade om just skakvåld uttalade HFD att det bör 
krävas att det är sannolikt att något av missförhållandena som nämns i 2 § 
LVU föreligger. Domstolen framhävde att det visserligen är en ingripande 
åtgärd för både barnet och dess familj men att allvarligheten i anklagelserna 
gör att det inte är motiverat med ett högre ställt beviskrav än detta.6 Diesen 
framhåller att beviskravet är högre ställt i brottmål än i andra typer av mål 
och menar även att det är rimligt att anta att beviskravet i mål som handlar 
om LVU är sannolika skäl.7 Även i lagtexten används ordet sannolikt när det 
kommer till i vilka fall socialnämnden kan besluta om omedelbart omhänder-
tagande.8 Lindkvist framhåller däremot att beviskravet i LVU-mål kan vara 
högre ställt än sannolikt.9 Det är inte helt säkert vilket beviskrav som gäller i 
LVU-mål, men det står åtminstone klart att det är lägre än beviskravet i 
brottmål.  
 

1.5 Teori och metod 

1.5.1 Teori 
Denna framställning utgår från en rättspositivistisk syn på rättskällor. Enligt 
Dahlman utgår denna syn från att rättskällornas funktion är att uppnå nomo-
krati (regelstyre) där domare löser de rättsliga frågor som uppkommer enligt 
regler som inte är skapade av dem själva. En regel som har sitt ursprung i en 
rättskälla har rättslig auktoritet, vilket innebär att regeln utgör ett skäl att 
handla enligt regeln. För att något ska anses vara en rättskälla krävs att det 
finns en erkänningsregel som tilldelar källan denna status. I svensk rätt är 
dessa erkänningsregler rättsliga sedvanor. Detta innebär att en källa är en 
rättskälla om jurister kollektivt behandlar den som en rättskälla. Exempelvis 
är prejudikat från HD rättskällor eftersom domare och andra jurister behand-
lar sådana avgöranden som rättskällor.10 
 
I denna uppsats kommer bayesiansk sannolikhetsteori att användas som 
teoretisk grund vid bevisvärderingen. Dahlman framhåller att denna sannolik-
hetsteori fångar upp och strukturerar de bevisvärderingsproblem som finns i 
juridiken på ett hanterbart sätt, och att den därför är väl lämpad för rättslig 
bevisvärdering.11 Den bayesianska metoden bygger på en normativ, atom-
istisk och kvantitativ bevisteori. Att den är normativ innebär att den handlar 
om hur bevisvärderingen bör gå till istället för hur den faktiskt går till som 
vid en deskriptiv bevisteori. Att teorin är atomistisk innebär att varje 
bevisfaktum bedöms för sig för att sedan läggas samman till en sammanvägd 

 
5 Se mer i avsnitt 3.2. 
6 HFD 2018 ref. 6 s. 3.  
7 Diesen (2003) s. 99 ff.  
8 Se 6 § LVU.  
9 Lindkvist (2018) s. 354 ff.  
10 Dahlman (2019) s. 55 ff.  
11 Dahlman (2018) s. 13.  
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bedömning. Slutligen innebär att bevisteorin är kvantitativ att sannolikheten 
definieras med hjälp av matematiska formler.12  
 
I denna framställning kommer dock även en del deskriptiva delar förekomma 
vad gäller bevisvärderingen. Hur domstolarna faktiskt går tillväga vid bevis-
värderingen i skakvåldsfall kommer att gås igenom för att en diskussion om 
hur domstolarna bör gå tillväga ska kunna föras. Det är dock viktigt att hålla 
isär de deskriptiva och de normativa delarna, för att undgå förvirring om vilka 
slutsatser som kan dras av undersökningen.13  
 
För att uppnå syftet med uppsatsen anläggs ett kritiskt perspektiv när det 
kommer till analysen av domstolarnas bevisvärdering efter NJA 2014 s. 699. 
Utgångspunkten är inte att domstolarna gör fel i sin bevisvärdering men inte 
heller att de alltid gör rätt. För att ta reda på i vad mån domstolarna följer de 
principer som finns inom svensk rätt görs därför en noggrann genomgång av 
alla steg i bevisvärderingen, både den som domstolarna gör och den bayes-
ianska utvärdering som denna uppsats avser att bidra med. Avsikten är att 
därefter kunna göra en fruktbar analys och dra väl underbyggda slutsatser 
avseende vad som kan anses rimligt.  

1.5.2 Metod 
Vad gäller metoden används delvis en rättsdogmatisk metod i uppsatsen. 
Metoden innebär att lagstiftning, förarbeten, praxis och juridisk doktrin 
används för att identifiera gällande rätt.14 Metoden innebär även att system-
atisera gällande rätt utifrån exempelvis regler och principer.15  
 
I uppsatsen används även vad som kallas för en rättsanalytisk metod. Med en 
rättsanalytisk metod avses inte bara att fastställa gällande rätt utan även att 
analysera och kritiskt granska rätten. För att uppfylla syftet med denna 
uppsats används därför en rättsanalytisk metod där avgöranden av högsta 
instans kritiskt granskas och analyseras. I ett rättsanalytiskt arbete kan även 
material som inte skapar gällande rätt användas, exempelvis rapporter från 
myndigheter och organisationer. Det kan även ingå att exempelvis analysera 
i vad mån lägre instanser avviker från prejudikat. En rättsanalytisk metod kan 
således beskrivas som mer öppen än en enbart traditionell rättsdogmatisk 
undersökning.16  
 
Mer precist kommer vid bevisvärderingen i denna uppsats den bayesianska 
bevisvärderingsmetoden att användas. Den bayesianska metoden går ut på att 
bedöma sannolikheten för ett bevistema givet den bevisning som presenteras 
i målet.17 Hur stor beviskraft ett bevis har är beroende av sannolikheten för 
att bevisfaktumet finns givet att bevistemat stämmer samt sannolikheten för 

 
12 Se Dahlman (2018) s. 20 ff. Se mer om bayesiansk sannolikhetsteori i kap. 4.  
13 Se Dahlman (2018) s. 23.  
14 Se Kleineman (2018) s. 21 och Lehrberg (2019) s. 31. 
15 Se Sandgren (2018) s. 49.  
16 Se Sandgren (2018) s. 50 ff.  
17 Se Dahlman (2018) s. 26.  
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att bevisfaktumet finns givet att bevistemat inte stämmer.18 För att på ett 
enklare sätt räkna ut beviskraften för olika bevis samt hur dessa påverkar 
sannolikheten för bevistemat används ett matematiskt hjälpmedel som kallas 
bayesianska nätverk. Det finns särskilda programvaror för att bygga 
bayesianska nätverk. I denna uppsats kommer AgenaRisk att användas.19  
 
I doktrin har det förekommit diskussion om vilken bevisvärderingsmetod som 
är att föredra. Under 1970- och 80-talet var debatten främst mellan 
temametoden, som förespråkades av Per Olof Bolding och Thorsten Eckhoff, 
och bevisvärdemetoden, som förespråkades av Per Olof Ekelöf.20 Inom den 
svenska processrätten kan temametoden ses som en av föregångarna till den 
bayesianska bevisvärderingsmetoden medan bevisvärdemetoden istället 
bedömer bevisningens värde utifrån sannolikheten för att det finns någon 
mekanism, oftast en orsaksmekanism, mellan bevisfaktumet och bevis-
temat.21 Ytterligare en metod är hypotesprövningsmetoden, som förespråkats 
av Christian Diesen.22 Det finns även metoder som inte bygger på det 
matematiska sannolikhetsbegreppet, så kallade psykologiska eller kognitiva 
metoder.23  
 
Att den bayesianska bevisvärderingsmetoden har valts i denna uppsats 
innebär inte att denna metod behöver vara den enda rätta. Anledningen till att 
den bayesianska bevisvärderingsmetoden har valts är dock den möjlighet 
metoden ger att på ett försiktigt och tydligt sätt värdera den bevisning som 
finns. Istället för att gå på känsla måste varje bevisfaktum värderas i siffror 
som motiveras vilket gör att bevisvärderingen noga tänks igenom och inte 
görs på rutin. Dahlman framhåller att det finns ett antal typiska tankefel som 
återkommer vid bevisvärdering. Sådana systematiska tankefel kallas kognitiv 
bias och kan leda till materiellt felaktiga domar. Några av de vanligaste 
tankefelen är förbiseende av falsk positiv, omkastning av villkorad sanno-
likhet och förbiseende av urspungssannolikhet.24 Den bayesianska metoden 
hjälper oss att vara uppmärksamma på skillnaderna mellan dessa och att 
undvika vanliga felslut, vilket även det är ett skäl till att denna metod används 
i uppsatsen. Det går också att på ett tydligt sätt se hur stor påverkan de olika 
bevisen har och om det är någon bevisning som egentligen inte spelar så stor 
roll för utfallet. I denna uppsats är det just denna tydlighet och försiktighet 
när det gäller bevisvärderingen som enligt mig är det intressanta. Det är när 
bevisvärderingen bryts ner till sina beståndsdelar och noga gås igenom som 
svaren på frågorna i uppsatsen kan hittas och analyseras.  
 

 
18 Se Dahlman (2018) s. 66 ff.  
19 Se mer om bayesiansk bevisvärderingsmetod i kap. 4.  
20 Se Dahlman (2018) s. 26.  
21 Se Dahlman (2018) s. 26 och Ekelöf m.fl. (2009) s. 169 ff.  
22 Se Dahlman (2018) s. 27.   
23 Se Ekelöf m.fl. (2009) s. 160 f.  
24 Dahlman (2018) s. 43 ff.  
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1.6 Material 
För att utreda vad skakvåld är och för att skaffa den fakta om ämnet som 
behövs för att besvara underfrågeställning a) används främst rapporter från 
myndigheter, närmare bestämt från SBU, Smer och Åklagarmyndigheten.25 
För att få en helhetsbild kompletteras dessa rapporter med publikationer från 
både den Svenska Barnläkarföreningen och internationella barnläkarför-
eningar samt en del doktrin i form av publicerade artiklar och studier om 
skakvåld. Även en del kritik mot de rapporter som publicerats av myndig-
heterna tas upp för att få en uppfattning av alla sidor av ämnet.26 Rättsfall från 
svenska domstolar används för att se hur praxis om skakvåld ser ut.  
 
Vad gäller underfrågeställning b) om den rättsliga regleringen kring 
processen i skakvåldsfall utgår uppsatsen främst från juridisk doktrin skriven 
av framstående professorer och lektorer, bland andra Per Olof Ekelöf, Henrik 
Edelstam, Christian Diesen och Simon Andersson.27 Detta för att belysa den 
svenska processrätten samt reglerna om sakkunnigbevisning. Vidare används 
lagtext och förarbeten till viss del, även om den processrättsliga regleringen 
kring sådant som rör bevisning är sparsam. I processlagsberedningens förslag 
till rättegångsbalk28 finns dock vissa uttalanden som är av vikt för att beskriva 
rättsläget varför denna används.  
 
När det kommer till den bayesianska bevisvärdering som görs i uppsatsen för 
att besvara underfrågeställning c) samt de övergripande huvudfrågeställ-
ningarna utgår denna från doktrin skriven av professor Christian Dahlman.29 
Det skulle kunna ses som en begränsning att bevisvärderingsmetoden helt och 
hållet utgår från en enda framställning. Eftersom Dahlman är den enda som 
skrivit om den rättsliga användningen av den bayesianska metoden på 
svenska är det dock material som får användas. Det är med andra ord av vikt 
att ha i åtanke att framställningen tar sin utgångspunkt endast i Dahlmans 
beskrivning av den bayesianska bevisvärderingsmetoden. Denna kan dock 
troligtvis antas vara liknande oavsett vem som skrivit om den.  
 
I den rättsfallsundersökning som görs för att besvara de övergripande 
frågeställningarna i uppsatsen ställs vissa inklusionskriterier upp för vilka 
rättsfall som kommer att undersökas. Dessa inklusionskriterier, som alla 
måste uppfyllas, är:  

• Brottmål.  
• Rättsfall som behandlar triaden.  
• Rättsfall som avgjorts efter NJA 2014 s. 699 (den 16 oktober 2014).  

 

 
25 Se SBU (2016), Smer (2016) och Åklagarmyndigheten (2016, uppdaterad 2018).  
26 Se exempelvis Lucas m.fl. (2017) och Lucas (2016).  
27 Se exempelvis Ekelöf m.fl. (2009), Edelstam (1991), Diesen (2015) och Andersson 
(2014).  
28 SOU 1938:44.  
29 Se Dahlman (2018).  
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Kriterierna ställs upp för att få ett så tydligt och renodlat resultat som möjligt 
angående i vilken utsträckning det förekommit friande respektive fällande 
domar där triaden förekommit som bevisning. För att hitta de rättsfall som 
undersökningen bygger på görs sökningar i de juridiska databaserna JUNO 
och Infotorg Juridik. De sökord som används är ”skakvåld”, ”abusive head 
trauma” samt ”NJA 2014 s. 699”. I undersökningen ingår endast sådana fall 
som går att komma åt genom JUNO och/eller Infotorg Juridik. Även Åklagar-
myndighetens rättspromemoria om AHT30 används för att hitta de rättsfall 
som är relevanta för denna framställning.  
 
För att undersöka hur triaden har kombinerats med annan bevisning sker även 
en djupare analys av ett av rättsfallen, Svea hovrätt B 3335–16. Anledningen 
till att just detta rättsfall har valts är att intentionen med undersökningen är att 
analysera ett fall där det även finns annan bevisning än triaden, för att se hur 
domstolen går tillväga när de kombinerar triaden med annan typ av bevisning 
i just skakvåldsfall.  
 
En begränsning med materialet som används i denna uppsats kan tänkas vara 
att det inte ingår några renodlade rättsfall från tingsrätterna i undersökningen, 
utan endast sådana tingsrättsfall som blivit överklagade till hovrätten och 
även blivit prövade där. Anledningen till detta är att alla tingsrättsdomar inte 
finns i de databaser som sökningarna i denna uppsats har utgått ifrån. Det går 
inte att utesluta att resultatet hade blivit ett annat om samtliga tingsrättsfall 
hade undersökts. Samtidigt går det att utläsa ett mycket tydligt resultat och en 
tydlig tendens i de fall som ingår i undersökningen.  
 

1.7 Forskningsläge 
Vad gäller den bayesianska sannolikhetsteorin och bevisvärderingsmetoden 
har det bedrivits en del forskning. Mest utmärkande inom området är 
Christian Dahlmans Beviskraft.31  
 
När det kommer till forskning om skakvåldsfall och NJA 2014 s. 699 bör 
Lunds Universitets podcast Öppet fall, som den 10 maj 2020 släppte avsnittet 
Shaken baby-fallet (NJA 2014 s. 699), nämnas. I podcastavsnittet diskuterar 
Christian Dahlman och Lena Wahlberg den bevisvärdering som görs i NJA 
2014 s. 699 samt eventuella konsekvenser av denna.  
 
Denna framställning förhåller sig till ovan nämnd forskning på så sätt att den, 
genom en bayesiansk utvärdering och analys av de fall som berör skakvåld 
som kommit på senare tid, avser att bidra till att synliggöra hur domstolarna 
värderar triaden som bevisning idag. Vad gäller forskning om utvecklingen 
gällande skakvåldsfall i de svenska domstolarna är denna inte särskilt 
omfattande. Denna framställning syftar därför till att lägga fram en samman-
tagen bild av hur rättsläget kring skakvåld ser ut idag samt att föra en 

 
30 Åklagarmyndigheten (2016, uppdaterad 2018).  
31 Dahlman (2018).  
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diskussion kring om den utveckling som skett är rimlig eller inte. Enligt min 
vetskap finns ingen tidigare framställning som gör en tydlig bayesiansk 
analys av NJA 2014 s. 699. Inte heller finns någon framställning sedan 
tidigare som går igenom de skakvåldsfall som kommit efter NJA 2014 s. 699 
och gör en tydlig utvärdering av bevisvärderingen i dessa samt relaterar dessa 
till utvärderingen av NJA-fallet.  
 

1.8 Terminologi 
Inom det ämne som denna uppsats behandlar förekommer en mängd olika 
termer och benämningar som inte alltid används på ett enhetligt sätt. Avsikten 
är därför att i detta avsnitt förklara vad de olika termerna betyder i just denna 
uppsats.  
 
Triaden används för att beskriva en triad av symtom bestående av subdural-
blödning (blödning under den hårda hjärnhinnan), retinal blödning (ögon-
bottenblödning) och encefalopati (hjärnpåverkan). Det är dessa symtom som 
diagnosen att ett barn blivit skakat grundar sig på.32  
 
När det kommer till vad diagnosen kallas kan till att börja med Shaken Baby 
Syndrome (SBS) nämnas. Detta är den engelska termen för isolerat skakvåld, 
det vill säga skakning som skett utan att huvudet har stött emot något föremål, 
där triaden av symtom förekommer.33  
 
År 2009 publicerade American Academy of Pediatrics ett uttalande där en 
bredare term förordades, Abusive Head Trauma (AHT). I AHT inkluderas 
även direktvåld mot huvudet. I denna term ingår således all form av 
skallskada som är tillfogad genom barnmisshandel.34 Det finns även ett antal 
andra benämningar som används i litteraturen och som helt eller delvis 
överlappar SBS och AHT.35 
 
I denna uppsats kommer termen skakvåld att användas. Denna term syftar till 
att betyda detsamma som SBS, alltså enbart isolerat skakvåld utan tecken på 
direktvåld mot huvudet. Termen skakvåld avser alltså ett snävare begrepp än 
AHT. Anledningen till att denna snävare betydelse har valts är dels för att den 
bredare termen AHT inte verkar ha fått så stor genom-slagskraft i Sverige och 
framför allt inte i de svenska domstolarna samt dels för att få en mer tydlig 
och renodlad undersökning av vad NJA 2014 s. 699 har fått för konsekvenser 
inom just det område som rättsfallet behandlar.  
 

 
32 Se SBU (2016) s. 7 ff.  
33 Se SBU (2016) s. 11.  
34 Christian, Block och Committee on Child Abuse and Neglect (2009). 
35 För mer information om andra termer se SBU (2016) s. 41 f.  
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1.9 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel som redogör för vad skakvåld 
är samt hur synen på triaden som bevisning för skakvåld har utvecklats, för 
att besvara underfrågeställning a). Vidare görs en materiell rättsutredning där 
den processrättsliga bakgrunden och regleringen gås igenom i kapitel tre, där 
underfrågeställning b) besvaras. Detta kapitel går dels igenom de principer i 
svensk rätt som är relevanta för de övergripande frågeställningarna i denna 
uppsats, dels regleringen om den typ av bevisning, sakkunnigbevisning, som 
det handlar om att värdera i fall om skakvåld.  
 
Det fjärde kapitlet innehåller en redogörelse för huvuddragen i den bayes-
ianska bevisvärderingsmetoden, vilken ligger till grund för de rättsfalls-
undersökningar som sedan görs i kapitel fem och sex. Kapitlet tar upp de delar 
av den bayesianska metoden som är relevanta för att kunna göra den 
undersökning som krävs för att besvara frågeställningarna i denna uppsats. I 
kapitel fem behandlas NJA 2014 s. 699 utförligt och en bayesiansk utvärd-
ering görs av HD:s domskäl, för att besvara underfrågeställning c). I kapitel 
sex görs sedan en undersökning av de rättsfall som kommit efter NJA 2014 s. 
699, för att de övergripande frågeställningarna ska kunna besvaras. Denna 
undersökning består dels av en kvantitativ undersökning av alla de fall som 
kommit efter NJA 2014 s. 699, dels en mer kvalitativ undersökning av ett av 
rättsfallen där även en bayesiansk utvärdering görs. I kapitel sex görs även en 
jämförelse med den bayesianska utvärdering som gjorts av NJA 2014 s. 699 
i kapitel fem.  
 
Det sjunde och avslutande kapitlet innehåller de slutsatser som dragits av den 
undersökning som gjorts samt svar på uppsatsens två övergripande fråge-
ställningar.   
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2 Skakvåld 
Detta avsnitt innehåller en redogörelse för bakgrunden till skakvålds-
diagnosen, vad skakvåld är och vilka symtom som kännetecknar skakvåld 
samt hur synen på skakvåld och triaden har utvecklats inom forskarvärlden. I 
avsnittet presenteras även tidigare praxis samt de etiska frågor som ämnet 
aktualiserar. Avsnittet avser att besvara underfrågeställning a): vad är skak-
våld och hur har utvecklingen kring bevisning rörande skakvåld sett ut? 
 

2.1 Bakgrund  
Skakvåld innebär att ett litet barn skakas så att barnets huvud kastas okon-
trollerat fram och tillbaka.36 Redan under början av 1970-talet lade Guthkelch 
fram en hypotes om att subduralblödningar, d.v.s. blödningar under den hårda 
hjärnhinnan, ofta förekommer hos barn utan att det finns några tydliga yttre 
skador på huvudet. Han menade att detta indikerade att orsaken till 
blödningarna i vissa fall snarare var upprepad acceleration och deceleration 
än direkt våld mot huvudet, således att barnet hade skakats snarare än blivit 
slaget. I ett av fallen som Guthkelch beskrev i sin artikel hade barnet även en 
ögonbottenblödning.37 År 1972 fick Guthkelch stöd av Caffey som i en artikel 
menade att det finns ett samband mellan skakvåld, subduralblödning och 
ögonbottenblödning. Caffey kallade detta samband för the Whiplash Shaken 
Infant Syndrome.38 Benämningen på tillståndet har sedan ändrats till Shaken 
Baby Syndrome (SBS)39 och numera används även termen Abusive Head 
Trauma (AHT) i litteraturen.40  
 
Enligt amerikanska barnläkarföreningens definition av SBS krävs allvarliga 
och våldsamma skakningar för att symtomen ska uppstå. Skakningarna 
behöver vara så pass intensiva att någon som står bredvid och tittar på 
uppfattar dem som så farliga att de skulle kunna döda barnet.41 Detta har även 
ansetts ligga i den vedertagna definitionen av skakvåld.42 
 

2.2 Symtom och orsaker 
Skakvåld är förklaringen på olika symtom och fynd där de mest förekomm-
ande har kommit att kallas triaden. Triaden består av subduralblödning 

 
36 Se SBU (2016) s. 9.  
37 Guthkelch (1971) s. 430 f.  
38 Caffey (1974).  
39 På svenska används ofta termen skakvåld, se avsnitt 1.8.  
40 Se SBU (2016) s. 9 f. Se avsnitt 1.8 för en närmare förklaring till de olika termerna samt 
vilka termer som används i denna uppsats.  
41 Se American Academy of Pediatrics Committee on Child Abuse and Neglect (2001) s. 
206.  
42 Se exempelvis Hovrätten för Västra Sverige, den 13 oktober 2005, B 4387–04, s. 7.  
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(blödning under den hårda hjärnhinnan), retinal blödning (ögonbottenblöd-
ning) och encefalopati (hjärnpåverkan) och det är således dessa som 
diagnosen grundar sig på. Vid skakvåld kan även andra symtom och fynd 
förekomma, exempelvis blåmärken på bålen och frakturer på revben, men 
denna uppsats kommer uteslutande att fokusera på triaden.43  
 
Anledningen till att vård uppsöks är oftast att barnet visar akuta symtom på 
hjärnpåverkan, vilket kan vara exempelvis kramper, sänkt medvetande och 
andningspåverkan. Dessa symtom kan enligt SBU:s undersökning vara 
orsakade av slitskador i hjärnan eller halsryggmärgen och/eller hjärnsvullnad. 
Även syrebrist i hjärnan och ökat intrakraniellt tryck på grund av exempelvis 
hjärnsvullnad eller subduralblödning kan leda till de akuta symtomen. SBU 
har kommit fram till att tillstånden kan vara temporära men att de också kan 
orsaka permanenta skador på hjärnan.44 Vidare är det enligt SBU väl känt att 
våld mot huvudet kan vara en orsak till subduralblödningar. Hos en vuxen 
person uppkommer en subduralblödning vid bristning av en eller flera 
byggvener som orsakar en blödning under den hårda hjärnhinnan. När det 
gäller spädbarn kommer SBU däremot fram till att det istället handlar om att 
hjärnans rörelser vid skakning kommer i otakt med skallbenets rörelser. 
Eftersom det inte sker något direktvåld mot huvudet ses inga yttre skador på 
barnets huvud.45 Ögonbottenblödning kan däremot ha olika förklaringar men 
har enligt SBU främst förklarats bero på kärlbristningar som uppkommer då 
dragkrafter i ögats glaskropp överförs till näthinnan med ökat tryck i venösa 
blodkärl. En annan förklaring kan enligt SBU:s undersökning vara att de 
upprepade krafterna vid skakning skapar dragningar mellan glaskropp och 
retina och även en direkt skada i ögongloben. Det är även möjligt att 
ögonbottenblödning kan orsakas av subduralblödning, eftersom ögonbotten-
blödning har visats förekomma även vid subduralblödning orsakad av 
sjukdom. Isolerade ögonbottenblödningar är mycket sällsynta.46 
 
När symtom och fynd som ingår i triaden upptäcks hos ett barn måste det 
alltid undersökas om dessa kan ha annan orsak än skakvåld. Enligt SBU:s 
rapport kan dessa symtom och fynd nämligen ses efter exempelvis förlossning 
och vid ett antal olika sjukdomstillstånd såsom ämnesomsättningssjukdomar, 
infektionssjukdomar, blödningssjukdomar, skelettsjukdomar m.m.47 Det har 
exempelvis diskuterats i vilken mån en subduralblödning som uppkommit vid 
en förlossning skulle kunna börja blöda på nytt antingen spontant eller av en 
lätt stöt mot huvudet.48 
 

 
43 Se SBU (2016) s. 10.  
44 SBU (2016) s. 10 och 13.  
45 SBU (2016) s. 12.  
46 SBU (2016) s. 12 f.  
47 SBU (2016) s. 12. Se även Bilaga 1 till SBU:s rapport för fullständig lista över andra 
möjliga orsaker till symtomen/fynden.  
48 Se SBU (2016) s. 12.  
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2.3 Tidigare praxis 
Triaden av symtom har av svenska domstolar tidigare uppfattats som stark 
bevisning för att ett barn har skakats. Det finns flera fall där domstolarna har 
dömt den tilltalade enbart med triaden som bevisning.49 Anledningen till att 
domstolarna har ansett att triaden, utan någon kompletterande eller sam-
verkande bevisning, uppfyller beviskravet bortom rimligt tvivel är att de 
sakkunniga som hörts i domstolen har varit så pass säkra på att symtomen 
innebär att barnet har skakats. När de medicinska experterna är överens om 
att symtomen och fynden i sig kan förklara uppkomstsättet har domarna inte 
den kunskap som krävs för att ifrågasätta detta.  
 
När det kommer till misstänkta fall av skakvåld finns en betydande 
intressekonflikt mellan å ena sidan barnets intresse av att inte bli utsatt för 
misshandel och våld i hemmet och å andra sidan vårdnadshavarens intresse 
av att inte bli oskyldigt dömd. I en etisk analys av skakvåld belyser Smer det 
dilemma som råder där det inte finns någon lösning som inte medför problem. 
Smer beskriver detta som risken för under- respektive överdiagnostik. 
Underdiagnostik innebär att barn som faktiskt har utsatts för skakvåld inte 
blir identifierade och därmed inte får något skydd mot fortsatt misshandel. 
Överdiagnostik innebär istället att läkare omedelbart värderar triaden som ett 
bevis på skakvåld och därmed inte beaktar sådant som skulle kunna tala emot 
att det rör sig om skakvåld. Överdiagnostik skyddar många barn, men innebär 
också att familjer splittras på felaktig grund. Både över- och underdiagnostik 
är enligt Smer mycket problematiskt ur ett etiskt perspektiv.50  
 

2.4 SBU-rapporten 
Triaden som bevis för skakvåld kom under början av 2010-talet att 
ifrågasättas mer och mer och som ett resultat kom två läger att bildas bland 
de medicinska experterna. Det ena lägret ansåg att symtomen och fynden som 
bildar triaden med säkerhet kan förklaras av skakvåld, den uppfattning som 
länge rått, medan det andra lägret ansåg att triaden inte alls med säkerhet 
kunde förklaras av skakvåld. Det andra lägret ansåg att triaden mycket väl 
skulle kunna ha andra orsaker än att barnet blivit skakat.51 
 
Med anledning av att triadens roll vid utredning om skakvåld hade börjat 
ifrågasättas valde SBU att utföra en systematisk översikt av detta. Syftet med 
utvärderingen var att ta reda på med vilken säkerhet triaden eller dess 
delkomponenter kan förklaras av isolerat skakvåld. Detta utmynnade i en 

 
49 Se exempelvis Hovrätten för Västra Sverige, den 13 oktober 2005, B 4387–04, Hovrätten 
för Västra Sverige, den 3 november 2005, B 1402–05 och Göta hovrätt, den 18 december 
2012, B 2337–12.  
50 Smer (2016) s. 4 f.  
51 Se podcasten Öppet fall av Lunds universitet, Shaken baby-fallet (NJA 2014 s. 699), den 
10 maj 2020 och Victor (2015) s. 72.  
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rapport52 som publicerades i oktober 2016 och som har fått stor påverkan på 
synen på triaden.  
 
Den litteratur som resultatet i rapporten baseras på är två studier av medelhög 
kvalitet. För att få fram dessa gjordes en sökning som gav 3 773 abstrakt varav 
1 065 granskades i fulltext. Av artiklarna som granskades i fulltext togs sedan 
1 035 artiklar bort då de inte uppfyllde de uppställda inklusionskriterierna. De 
30 artiklar som sedan återstod genomgick en kvalitetsgranskning. Två av 
artiklarna var av medelhög kvalitet och ingen var av hög kvalitet. Anled-
ningen till att så få studier uppfyllde kvalitetskraven var främst att det inte 
fanns någon dokumentation om huruvida de fall som studien byggde på var 
erkända av den tilltalade eller bevittnade. SBU-rapporten baseras således på 
de två studier som byggde på erkända fall av skakvåld.53  
 
SBU kom med sin systematiska litteraturöversikt fram till följande evidens-
graderade resultat: 
 

• ”Det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för att bedöma den 
diagnostiska träffsäkerheten av triaden för att identifiera skakvåld.  

 
• Det finns begränsat vetenskapligt underlag för att triaden och därmed 

dess delkomponenter kan förekomma vid skakvåld.”54  
 
SBU förklarar att otillräckligt vetenskapligt underlag innebär att det saknas 
studier, att de studier som finns har låg kvalitet eller att det finns studier av 
likartad kvalitet som visar motsägande resultat. Begränsat vetenskapligt 
underlag bygger enligt SBU på studier med hög eller medelhög kvalitet där 
det finns kraftigt försvagande faktorer när en samlad bedömning görs. SBU 
framhåller att ett begränsat vetenskapligt underlag inte innebär en avsaknad 
av vetenskapligt stöd.55 Det handlar om en bedömning dels av sensitiviteten, 
där frågan är hur ofta triaden föreligger i fall där vi vet att barnet har skakats, 
dels av specificiteten, där frågan istället är hur ofta triaden föreligger hos barn 
som vi vet inte har skakats. Det är först när man ser till både sensitiviteten 
och specificiteten som det går att säga hur starkt stöd triaden ger för att 
skakvåld har ägt rum. Det är på grund av att det saknas studier som i tillräcklig 
omfattning undersöker specificiteten som SBU kommer fram till att det för 
att bedöma den diagnostiska träffsäkerheten av triaden finns ett otillräckligt 
vetenskapligt underlag.56  
 
I rapporten diskuteras de metodologiska problem som finns med utvärd-
eringen. Det som enligt mig verkar vara det största problemet med studier 
kring skakvåld är förekomsten av cirkelresonemang. SBU framhåller det 
problematiska med att kriterierna för skakvåld, bestående av triaden, inte 

 
52 SBU (2016).  
53 SBU (2016) s. 19.  
54 SBU (2016) s. 20.  
55 SBU (2016) s. 5.  
56 Se podcasten Öppet fall av Lunds universitet, Shaken baby-fallet (NJA 2014 s. 699), den 
10 maj 2020.  
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prövas förutsättningslöst. Cirkelresonemanget utgörs av att de fall där 
symtomen finns är de fall som sedan också studeras. Detta leder till att det 
befintliga synsättet inte prövas objektivt utan istället bara förstärks. Resone-
manget innebär i och med detta en hög risk för systematiska fel och därmed 
även felaktiga slutsatser.57 Problematiken med cirkelresonemang understryks 
även i en de två studier som SBU-rapporten bygger på. Vinchon m.fl. fram-
håller att många studier kring SBS bygger på resonemang där informa-
tion/data analyseras utifrån kategorier av fall som bygger på samma informa-
tion/data som den som ska analyseras.58 Både SBU-rapporterna och studien 
av Vinchon m.fl. understryker att de vidtagit åtgärder för att undvika 
cirkelresonemang så långt möjligt. I SBU-rapporten har därför endast fall där 
någon bevittnat skakningen eller där någon erkänt att denne skakat barnet 
använts.59 Andra metodologiska problem som SBU nämner är att det finns 
olika definitioner av skakvåld, att ett erkännande kan vara falskt samt att olika 
observatörer inte alltid gör samma bedömningar och tolkningar av symtom 
och fynd.60 
 
Även Smer och Åklagarmyndigheten har i publikationer förespråkat för-
siktighet och noggrannhet när det kommer till bedömning av fall där triaden 
föreligger.61 
 

2.5 Kritik mot SBU-rapporten 
Efter att SBU-rapporten publicerades har den blivit utsatt för kritik från flera 
håll. I en artikel som publicerades i Acta Paediatrica riktade Lucas m.fl. kritik 
mot rapporten. De menade bland annat att den avgränsning till triaden som 
görs i rapporten inte har stöd i den kliniska vardagen, då triaden inte används 
som begrepp av barnläkare. Lucas m.fl. understryker att många fler faktorer 
än enbart förekomsten av triaden beaktas vid bedömning av AHT. I artikeln 
framhålls även kritik mot den metod som SBU har använt. Lucas m.fl. 
anmärker framför allt på att det har använts olika inklusionskriterier och 
vetenskapliga krav för de studier som förenar skakvåld med triaden och för 
de studier som för fram alternativa förklaringar till symtomen.62 Lucas har 
även uttryckt ytterligare kritik i en kommentar till rapporten i egenskap av 
expertgranskare.63 
 
Svenska barnläkarföreningen har riktat samma kritik mot rapporten som 
Steven Lucas m.fl. gjorde i sin artikel. Svenska barnläkarföreningen 
framförde även en oro över vilka konsekvenser rapporten kommer få för de 
områden som rapporten inte berör.64 

 
57 SBU (2016) s. 27 f.  
58 Vinchon m.fl. (2009) s. 637 f. och s. 642.  
59 SBU (2016) s. 28.  
60 SBU (2016) s. 26 f.  
61 Smer (2016) och Åklagarmyndigheten (2016, uppdaterad 2018).  
62 Lucas m.fl. (2017) s. 1033 f.  
63 Lucas (2016).  
64 Bärtås (2016).  
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Diskussionen om skakvåld har inte bara förts i Sverige utan även inter-
nationellt. År 2018 publicerades därför en konsensusartikel för att tillhanda-
hålla redskap för domare när de ska bedöma den juridiska aspekten av 
diagnosen. Konsensusartikeln stöds av Society for Pediatric Radiology, 
European Society of Pediatric Radiology, American Society of Pediatric 
Neuroradiology, American Academy of Pediatrics, European Society of 
Neuroradiology, American Professional Society on the Abuse of Children 
samt svenska, norska och japanska barnläkarföreningarna.65 Även i denna 
artikel framkom kritik mot att endast se till triaden vid bedömande av om ett 
barn har blivit utsatt för AHT då det är en komplex process där även andra 
faktorer tas i beaktning. Det fastslogs även att man alltid måste utreda om det 
finns andra möjliga orsaker till skadorna.66 
 

 
65 Choudhary m.fl. (2018).  
66 Choudhary m.fl. (2018) s. 12 f.  
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3 Processrättslig bakgrund 
Följande avsnitt avser att behandla den processrättsliga regleringen avseende 
bevisning. Avsikten med avsnittet är att ge en bild av den rättsliga ramen i 
brottmål när det kommer till vilka principer och krav domstolen måste 
förhålla sig till. Avsnittet innehåller även en redogörelse för den typ av 
bevisning som är aktuell när det kommer till triaden i skakvåldsfall, nämligen 
sakkunnigbevisning. Avsnittet avser att besvara underfrågeställning b): hur 
ser den processrättsliga regleringen kring bevisning ut?  
 

3.1 Principen om fri bevisföring och 
bevisvärdering 

3.1.1 Allmänt 
I svensk rätt råder fri bevisprövning, vilken regleras i 35 kap. 1 § RB. Rätten 
ska avgöra vad som i ett mål är bevisat efter en samvetsgrann prövning av allt 
som förekommit i målet. Även om det inte klart framgår av paragrafens 
ordalydelse anses principen om fri bevisprövning, vilken består av principen 
om fri bevisföring och principen om fri bevisvärdering, kunna utläsas ur 
denna.67 
 
Enligt 35 kap. 6 § RB är det parterna som ska ansvara för bevisningen. Den 
fria bevisföringen innebär att det inte finns några begränsningar vad gäller 
vilken bevisning parterna får lägga fram för att styrka sin sak i en rättegång. 
Att rätten ska avgöra vad som i ett mål är bevisat efter prövning av allt som 
förekommit i målet är en obligatorisk regel. Detta innebär att rätten inte får 
bortse från bevisning som lagts fram, med undantag för bevisning som har 
avvisats av rätten. Ekelöf m.fl. framhåller däremot att bevisning vid 
bevisvärderingen kan komma att ha inget eller mycket lågt värde.68 Den fria 
bevisföringen hänger samman med den fria bevisvärderingen, även om 
Ekelöf m.fl. understryker att den fria bevisvärderingen inte förutsätter att 
bevisföringen är fri.69 Principen om den fria bevisvärderingen innebär att 
domare vid sin värdering av de bevis som lagts fram inte är bundna av några 
legala regler.70 Domaren ska istället värdera den framlagda bevisningen i 
enlighet med allmän kunskapsteori. Även om bevisvärderingen kan ses som 
en del av processrätten är den enligt Ekelöf m.fl. i hög grad även beroende av 
andra vetenskaper, så som filosofi och beteendevetenskap. Detta kan medföra 

 
67 Se Ekelöf m.fl. (2009) s. 26 f., SOU 1938:44 s. 377 och Diesen (2015) s. 52 f.  
68 Ekelöf m.fl. (2009) s. 34 f.  
69 Ekelöf m.fl. (2009) s. 34 f.  
70 Se SOU 1938:44 s. 377 och Ekelöf m.fl. (2009) s. 26 f.  
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problem, och det pågår en diskussion i doktrinen angående vilken metod som 
bör användas för att så långt möjligt komma runt dessa problem.71   
 
Allmänna erfarenhetssatser är sådant som är allmänt känt och som inte 
behöver bevisas. Allmänna erfarenhetssatser får således användas vid 
bevisvärderingen även om de inte har nämnts under rättegången.72 I förarbet-
ena till rättegångsbalken sägs att en notorisk omständighet är en omständighet 
som är allmänt veterlig.73 Det brukar inom sannolikhetsteori sägas att alla 
subjektiva sannolikhetsbedömningar görs givet en viss bakgrundskunskap om 
världen. Dahlman framhåller att huruvida något betraktas som en allmän 
erfarenhetssats eller inte kan få stor betydelse för utgången i målet, just 
eftersom att allmänna erfarenhetssatser inte behöver bevisas.74 Det är inte helt 
självklart om en allmän erfarenhetssats behöver vara sann eller inte för att 
kunna användas vid bevisvärderingen. En allmän erfarenhetssats är det som 
man tror är sant vid en viss tidpunkt, men att det kan visa sig senare att det 
inte var sant bör inte utgöra något hinder. Även Ekelöf m.fl. anser att 
kunskapsteorin inte är stabil på samma sätt som rättsregler, och att den således 
kan ändras med tiden.75  

3.1.2 Undantag från den fria bevisföringen 
Det finns som tidigare nämnts inget direkt ”bevisförbud” i svensk rätt, men 
den fria bevisföringen innehåller ändå vissa begränsningar.76 En av dessa 
begränsningar är rättens möjlighet att avvisa bevisning. De situationer då 
rätten får avvisa bevisning regleras i 35 kap. 7 § 1–5 p. RB. Avvisning får 
exempelvis ske om bevisningen är utan betydelse i målet, om beviset inte 
behövs eller om beviset uppenbart skulle bli utan verkan. Ekelöf m.fl. 
framhåller att det vid bevisning i form av vittnen och andra förhörspersoner 
är svårt att i förväg avgöra vilket bevisvärde bevisningen kommer få, vilket 
gör avvisning på grund av att beviset skulle bli utan verkan problematiskt.77 
En annan begränsning av den fria bevisföringen går enligt Schelin att hänföra 
till EKMR. Utsagor som åtkommits på ett klart otillbörligt sätt, t.ex. sådana 
utsagor som kränker den tilltalades rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 
EKMR eller erkännanden som frampressats genom tortyr, är inte tillåtna.78  

3.1.3 Undantag från den fria bevisvärderingen? 
Finns det då även undantag från principen om den fria bevisvärderingen? På 
denna fråga finns inget klart svar, och det förs diskussion i doktrinen om 
huruvida HD kan skapa bindande prejudikat i frågor som rör bevisvärdering 

 
71 Ekelöf m.fl. (2009) s. 160 f. Se mer om bevisvärderingsmetoder och den metod jag har 
valt att använda i kapitel 4.  
72 Se Dahlman (2018) s. 51. Jämför med omedelbarhetsprincipen i 30 kap. 2 § RB.  
73 SOU 1938:44 s. 379. Detta stadgas även i 35 kap. 2 § RB.  
74 Dahlman (2018) s. 52 f.  
75 Ekelöf m.fl. (2009) s. 178.  
76 Se Schelin (2007) s. 19 f.  
77 Ekelöf (2009) s. 37 f. Se även Diesen (2008/09) s. 90 f. 
78 Schelin (2007) s. 20.  



 25 

eller inte.79 I förarbetena till rättegångsbalken ges ett antal riktlinjer som 
domarna ska beakta vid bevisvärderingen. Dessa är att bevisprövningen ska 
ske objektivt, att den inte får grunda sig på ett helhetsintryck av materialet, 
att domaren får ta hänsyn till allmänna erfarenhetssatser, att domaren ska 
anlita sakkunniga om det handlar om erfarenhetssatser som inte är allmänna 
samt att domaren ska redovisa de överväganden denne gjort i domskälen.80 I 
förarbetena ges även vissa instruktioner vad gäller värderingen av enskilda 
bevis, exempelvis sägs att ett erkännande i mindre mål kan vara tillräcklig 
bevisning för en fällande dom medan det för grova brott krävs även annan 
bevisning.81 Schelin framhåller att den metod för den fria bevisvärderingen 
som kommer till uttryck i lag och motiv inte är tydlig och klar och att det har 
överlämnats till rättstillämpningen att närmare definiera dess innehåll.82 Det 
går att diskutera i vad mån uttalandena förarbetena ska tolkas som bevis-
värderingsinstruktioner som går emot principen om fri bevisvärdering.  
 
Enligt Andersson finns det ett antal regler även när det kommer till 
bevisvärdering.83 Han tar exempelvis upp att det redan i 35 kap. 1 § 2 st. RB 
stadgas att den fria bevisvärderingen gäller så länge det inte finns några andra 
lagregler som säger något annat.84 Vidare menar Andersson att om 
lagstiftaren hade varit ute efter att de rättstillämpande organen inte skulle 
kunna skapa regler för bevisvärderingen, hade detta tydligare uttryckts.85 
Andersson framhåller dessutom att det redan finns omfattande praxis om just 
bevisvärdering.86 Sammanfattningsvis menar Andersson att HD inte är 
förhindrad att uttala sig i frågor som rör bevisvärdering, frågan är dock vilket 
prejudikatvärde sådana uttalanden kan och bör få.87  
 
Något som här bör nämnas är HD:s domskäl i det s.k. Balkongmålet.88 
Rättsfallet har rubriken ”bevisvärdering i mål om försök till mord (fall från 
balkong)”, och redan här ges en indikation på att HD försöker skapa 
prejudikat i en bevisvärderingsfråga. I detta rättsfall presenterar HD en 
bevisprövningsmetod som innebär att rätten först ska pröva den bevisning 
som talar för bevistemat för att se om denna når upp till beviskravet. Om 
bevisningen inte når upp till beviskravet ska den tilltalade frikännas. Först om 
bevisningen når upp till beviskravet ska bevisning som talar emot bevistemat 
beaktas. Om detta leder till att bevistemat motbevisas eller att bevisningen för 
bevistemat förlorar kraft så att beviskravet inte längre är uppfyllt ska den 
tilltalade frikännas. Slutligen ska en övergripande sammanvägning av all 
bevisning göras.89 HD menar att principen om fri bevisprövning inte hindrar 
att vissa principer för bevisbedömningen kan uppställas och utvecklas i 

 
79 Se exempelvis Andersson (2014), Schelin (2007) och Westberg (2007).  
80 SOU 1938:44 s. 377 f. Se även Schelin (2007) s. 22.  
81 SOU 1938:44 s. 380 f.  
82 Schelin (2007) s. 23.  
83 Andersson (2014) s. 431 ff.  
84 Andersson (2014) s. 432 f.  
85 Andersson (2014) s. 435 ff.  
86 Andersson (2014) s. 437 f.  
87 Andersson (2014) s. 442.  
88 NJA 2015 s. 702. Fallet har även kommenterats av Diesen i Diesen (2015/16).  
89 NJA 2015 s. 702 punkt 22–23.  
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praxis.90 Enligt Andersson bör uttalanden som rör bevisvärderingsmetoder 
kunna vara auktoritativa.91 Det går dock att diskutera i vilken mån HD lägger 
sig i den fria bevisprövningen genom att skapa en metod för hur bevis-
prövningen ska gå till och hur långt HD får gå i uttalanden av det här slaget. 
Andersson lyfter även fram andra exempel då HD uttalat sig om bevis-
prövning, exempelvis NJA 1991 s. 5692 och NJA 2010 s. 67193.94 Han menar 
att det avgörande för om ett uttalande är auktoritativt eller inte är om det 
handlar om beviskrav, där uttalandena måste ses auktoritativa, eller 
bevisvärdering av enskilda bevis, där uttalandena inte kan anses auktoritativa. 
Dessa kan dock vara svåra att separera.95 
  
Ekelöf m.fl. menar att ett uttalande från en prejudikatinstans i en bevisvärd-
eringsfråga kanske endast ska ses som ett möjligt sätt att argumentera, och 
därmed inte som normerande för underinstanserna.96 På samma sätt anför 
Westberg att om rätten genom uttalanden i domskälen skulle kunna skapa 
regler för hur underinstanserna ska göra sin bevisvärdering skulle detta strida 
mot principen om fri bevisvärdering.97 Schelin är däremot av uppfattningen 
att även instruktioner i praxis som rör bevisvärderingen bör beaktas i lägre 
instanser.98 Även Lindell är av åsikten att bevisvärderingsfrågor inte är 
undantagna prejudikatbildningen.99 Andersson betonar svårigheten i att 
avgöra vad som egentligen är en rättsfråga, och som det därmed enligt honom 
går att skapa prejudikat angående, och vad som är en sakfråga. Han menar att 
beviskrav är en rättsfråga men att det kan vara svårt att i ett uttalande avgöra 
vad som hänför sig till beviskravet och vad som istället handlar om 
bevisvärdering.100 Andersson framhåller att det är möjligt att det ur praxis går 
att utläsa vilka bevis som krävs för att uppnå ett visst beviskrav eller vilka 
bevis som normalt sett kan vara eller normalt sett inte är tillräckliga, men att 
det finns risker med en sådan praxis. En sådan risk är att domstolen inte gör 
någon riktig bevisvärdering om viss typ av bevisning, som ofta är tillräcklig 
för att uppfylla beviskravet, föreligger. Det sker då ingen individuell 
värdering av varje bevis i målet.101  
 

 
90 NJA 2015 s. 702 punkt 21.  
91 Andersson (2014) s. 445.  
92 HD uttalade att det endast undantagsvis kan komma i fråga att grunda en fällande dom 
enbart på den negativa omständigheten att utredningen inte synes ge utrymme för någon 
alternativ gärningsman.  
93 HD uttalade sig om hur starkt bevisvärde en muntlig utsaga ska få.  
94 Andersson (2014) s. 446 f.  
95 Andersson (2014) s. 448 f.  
96 Ekelöf m.fl. (2009) s. 173.  
97 Westberg (2007) s. 173 och 176.  
98 Schelin (2007) s. 25 f.  
99 Lindell (2007) s. 357.  
100 Andersson (2014) s. 428 f. och 442 f.  
101 Andersson (2014) s. 445 f.  
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3.2 Bevisbörda och beviskrav 
I brottmål är det åklagaren som har bevisbördan, vilket innebär att det är 
åklagaren som ska styrka brott.102 Åklagaren kan även sägas ha en 
utredningsbörda. Detta innebär att det är åklagaren som svarar för att 
utredningen blir tillräckligt fullständig och att det inte föreligger några brister 
i denna. Enligt Diesen föreligger även ett utredningskrav, som anger vilken 
omfattning den framlagda bevisningen måste ha för att domstolen ska kunna 
göra en godtagbar bevisvärdering.103Åklagaren är enligt 23 kap. 4 § RB 
bunden av principen om åklagarens objektivitetsplikt. Denna princip innebär 
att åklagaren är skyldig att lägga fram alla omständigheter, även de som är till 
den tilltalades fördel.104 
 
Beviskravet anger hur stark den bevisning som läggs fram behöver vara för 
att en part ska anses ha fullgjort sin bevisbörda.105 Det etablerade beviskravet 
i brottmål är att den tilltalades skuld måste vara ställd utom rimligt tvivel.106 
HD har angett att detta innebär att varje annan möjlighet ska vara praktiskt 
tagen utesluten.107 Ekelöf m.fl. framhåller att HD inte angett exakt hur starkt 
ett tvivel måste vara för att föranleda att ett åtal ogillas men att det aldrig går 
att nå fullständig visshet. En viss osäkerhet måste därför kunna godtas och 
domstolen kan acceptera en mycket låg risk för att bevisningen är otillräcklig 
eller för att den inte värderas på ett korrekt sätt.108 Enligt Diesen innefattar 
utom rimligt tvivel att alla friande alternativ till åklagarens gärningspåstående 
kunnat uteslutas.109 Ett rimligt tvivel innebär enligt Diesen ett tvivel som är 
rationellt, konkret och relativt. Tvivlet måste således kunna motiveras logiskt, 
byggas upp med hjälp av fakta i målet samt bedömas utifrån den utredning 
som målets beskaffenhet kräver.110 
 

3.3 Sakkunnigbevisning 

3.3.1 Allmänt  
I bevisvärderingen använder rätten sig av erfarenhetssatser. Erfarenhetssatser 
brukar delas upp i allmänna och särskilda erfarenhetssatser. Allmänna 
erfarenhetssatser är, som tidigare nämnts,111 sådant som är allmänt känt och 
inte behöver bevisas. Särskilda erfarenhetssatser behöver däremot läggas 
fram som bevisning och det är enligt Ekelöf m.fl. dessa erfarenhetssatser som 

 
102 Se Diesen (2015) s. 122 och Schelin (2007) s. 55. Det finns dock regler om omkastning 
av bevisbördan, men dessa kommer inte beröras närmare i denna uppsats.  
103 Diesen (2015) s. 123 f.  
104 Se Diesen (2015) s. 124.  
105 Se Ekelöf m.fl. (2009) s. 81 f.  
106 Se NJA 1980 s. 725.  
107 Se NJA 2010 s. 671.  
108 Ekelöf m.fl. (2009) s. 151 ff.  
109 Diesen (2015) s. 147.  
110 Diesen (1996/97) s. 526.  
111 Se avsnitt 3.1.1.   
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åsyftas när begreppen sakkunskap, expertkunskap och fackkunskap 
används.112  
 
Enligt Edelstam används sakkunnigbevisning för att tillföra ett mål icke-
juridisk sakkunskap.113 Bevismedlet regleras i 40 kap. RB men det finns där 
ingen legal definition av begreppet sakkunnig.114 Edelstam lyfter i sin 
avhandling115 det definitionsförslag som Hassler, med stöd av 40 kap. 1 § RB, 
har lagt fram: 
 

”En sakkunnig är /…/ en person, som besitter någon särskild 
kunskap, vilken icke faller inom den allmänna bildningens 
eller livserfarenhetens område, och som i rättegång bidrager 
till utredningen genom uttalanden, stödda på nämnda 
kunskap.”116 

 
En sakkunnig är således en person som fått i uppdrag att avge ett utlåtande i 
en fråga som kräver särskild sakkunskap för att kunna bedömas.117 Även i 
förarbetena framgår att med expert menas en person med särskild sakkunskap 
i andra ämnen än juridik.118 Som sakkunnig kan alla olika sorters experter 
anlitas men vanligast är enligt Edelstam läkare, tekniker och psykologer.119 
En sakkunnig kan antingen förordnas av rätten eller anlitas av part. En 
sakkunnig som förordnas av rätten kommer här att kallas domstolssakkunnig 
medan en sakkunnig som anlitas av part kommer att kallas partssakkunnig.120 
Sakkunniga kan även ingå som ledamöter i rätten, något som är vanligare i 
specialdomstolar.121  

3.3.2 Domstolssakkunnig 
Regler om domstolssakkunniga återfinns i 40 kap. RB. En domstolssakkunnig 
kan utses på begäran av part eller ex officio av rätten.122 Att domstolen alltid 
ex officio får förordna en sakkunnig i brottmål framgår av 35 kap. 6 § 2 men. 
RB. I förarbetena till rättegångsbalken anges att det kan vara särskilt påkallat 
av rätten att på egen hand förordna sakkunnig om av parterna åberopade 
sakkunniga har kommit till olika resultat.123 Av 40 kap. 1 § RB framgår vad 
som krävs för att rätten ska kunna förordna en sakkunnig. Dels krävs att det 
finns en fråga i målet ”vars bedömande kräver särskild fackkunskap”, dels 
krävs att det är ”nödigt” att anlita en sakkunnig. Vad gäller den första 

 
112 Ekelöf m.fl. (2009) s. 281 f.  
113 Edelstam (1991) s. 32.  
114 Se Edelstam (1991) s. 21.  
115 Edelstam (1991) s. 21.  
116 Hassler (1960) s. 75.  
117 Se Edelstam (1991) s. 21.  
118 SOU 1987:13 s. 18.  
119 Edelstam (1991) s. 22.  
120 Se Edelstam (1991) s. 22 f.  
121 Detta kommer dock inte att behandlas närmare i denna uppsats, se Ekelöf m.fl. (2009) s. 
282 f. för mer information kring detta. 
122 Se Ekelöf m.fl. (2009) s. 287.  
123 SOU 1938:44 s. 420.  
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förutsättningen framhåller Edelstam att det med ”fackkunskap” avses 
detsamma som ”sakkunskap”, alltså sådan kunskap som endast experter inom 
olika områden besitter.124 När det kommer till den andra förutsättningen är 
denna enligt Edelstam något mer svårtolkad. Han framhåller att ordet 
”nödigt” språkligt sett inte behöver vara synonymt med ”nödvändigt”, utan 
att det även kan innebära ”erforderligt” eller ”behövligt”.125  
 
Av 40 kap. 2 § RB framgår att en domstolssakkunnig ska vara opartisk. 
Edelstam anför att en anledning till att det finns en jävsregel för domstols-
sakkunniga är för att det förtroende som allmänheten har för rättsskipningen 
och rätten i sig annars skulle riskera att minska.126 En domstolssakkunnig ska 
enligt 40 kap. 9 § RB avlägga sakkunniged. Denna ed omfattar då endast det 
som sägs i förhör under huvudförhandlingen och inte sådant som endast 
tillförts målet genom ett skriftligt utlåtande. En sakkunnig kan dock dömas 
för osant intygande om denne uppsåtligen skriver sådant som inte är sant i sitt 
utlåtande.127 Innan rätten utser en domstolssakkunnig bör parterna ges tillfälle 
att yttra sig i frågan enligt 40 kap. 3 § RB.  
 
Enligt 40 kap. 7 § RB ska domsstolssakkunniga normalt sett avge ett skriftligt 
utlåtande. I utlåtandet ska de skäl och omständigheter som ligger till grund 
för slutsatserna i utlåtandet anges.128 Ekelöf m.fl. menar att det är viktigt för 
parterna och rätten att den sakkunnige redovisar de erfarenhetssatser som 
slutsatserna är dragna utifrån. Detta för att de ska ha möjlighet att förstå vad 
slutsatserna i utlåtandet innebär. Ekelöf m.fl. framhåller även att den 
sakkunnige ibland kan behöva redovisa forskning för att bekräfta en viss 
erfarenhetssats.129 Att en sakkunnig avgett ett skriftligt utlåtande hindrar, som 
antytts innan, inte att denne även hörs muntligen genom förhör under 
huvudförhandlingen. 40 kap. 8 § RB anger att detta ska ske om en part begär 
det och det inte uppenbart saknar betydelse eller om det av rätten anses 
erforderligt. 

3.3.3 Partssakkunnig 
Som tidigare nämnts kallas en sakkunnig som anlitas av part utan rättens 
inblandning för partssakkunnig. Regler om partssakkunniga finns i 40 kap. 
19 § RB. Där framgår att reglerna om vittnen ska tillämpas för sakkunniga, 
med undantag för 40 kap. 7 och 8 §§ RB som gäller för både domstols- och 
partssakkunniga.130 Det som främst skiljer partssakkunnig från domstols-
sakkunnig är att det inte finns några jävsregler för partssakkunniga. Edelstam 
framhåller dock att omständigheten att en partssakkunnig är jävig får vägas 
in i bevisvärderingen av bevismedlet.131 En partssakkunnig avlägger vittnesed 

 
124 Edelstam (1991) s. 239 f.  
125 Edelstam (1991) s. 241 och ”nödigt” i Svenska Akademiens Ordbok.  
126 Edelstam (1991) s. 265.  
127 Se Edelstam (1991) s. 324 f. och 15 kap. 11 § BrB.  
128 Se 40 kap. 7 § 3 st. RB.  
129 Ekelöf m.fl. (2009) s. 287 ff.  
130 Vittnen regleras i 36 kap. RB.  
131 Edelstam (1991) s. 266.  
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enligt 36 kap. RB, istället för sakkunniged. Detta innebär enligt Ekelöf m.fl. 
att en partssakkunnig inte kan hållas straffrättsligt ansvarig för sina erfar-
enhetssatser och slutsatser.132 
 
Reglerna i RB bygger enligt Ekelöf m.fl. på uppfattningen att domstols-
sakkunniga är att föredra framför partssakkunniga, främst på grund av kravet 
på opartiskhet. I praktiken är det dock vanligare att en sakkunnig anlitas av 
part än att denne förordnas av domstol.133 

3.3.4 Medicinsk sakkunskap 
När det kommer till förordnande och anlitande av sakkunniga i mål om 
skakvåld är det främst medicinsk sakkunskap som kommer i fråga. I mål om 
skakvåld förekommer ofta rättsintyg, vilket är en typ av utlåtande som läkare 
kan avge och som är avsett att användas som bevismaterial i domstol.134 
Edelstam framhåller att det egentligen hade varit önskvärt att rättsintyg endast 
avgavs av rättsläkare eftersom de har specialistkompetens inom just rätts-
medicin, men att det är så vanligt med rättsintyg att de resurser som finns vad 
gäller rättsläkare inte skulle räcka till.135 
 
I mål om skakvåld anlitas rättsläkare ofta som sakkunniga. Av 2 § förordning 
(2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket framgår att Rätts-
medicinalverket bl.a. ansvarar för rättsmedicinska obduktioner.  

3.3.5 Värdering av sakkunnigbevisning 
När det kommer till bevisvärdering kan man enligt Edelstam i viss mån skilja 
mellan bevisvärdering med hjälp av sakkunnigbevisning och värdering av 
själva sakkunnigbevisningen. Denna uppdelning är dock inte någon ”antingen 
eller”-uppdelning, även vid bevisvärdering med hjälp av sakkunnigbevisning 
måste sakkunnigbevisningen värderas i sig. Bevisvärdering med hjälp av sak-
kunnigbevisning innebär att annan bevisning värderas med hjälp av de 
särskilda erfarenhetssatser som den sakkunnige lägger fram.136 Det är dock 
sällan tillräckligt att den sakkunnige endast tillför erfarenhetssatser, utan ofta 
behövs även den sakkunniges specialkunskaper för att tillämpa erfarenhets-
satserna på bevisfakta i målet. För att kunna tillämpa erfarenhetssatserna 
krävs upplysningar om konkreta förhållanden i målet.137 Sådana iakttagelser 
som den sakkunniga gör kan då användas som bevismedel i målet och i sådana 
fall handlar det inte om att värdera annan bevisning med hjälp av sakkunnig-
bevisningen.138 Dessa observationer av omständigheter som experten har 

 
132 Ekelöf m.fl. (2009) s. 294 ff.  
133 Ekelöf m.fl. (2009) s. 287.  
134 Se Rättsmedicinska institutionen vid Uppsala Universitet (2005) s. 122 ff.  
135 Edelstam (1991) s. 499 f.  
136 Se Edelstam (1991) s. 378.  
137 Se Ekelöf m.fl. (2009) s. 283.  
138 Se Edelstam (1991) s. 378.  
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gjort räknas således inte som särskilda erfarenhetssatser, utan som ett vittnes-
mål.139  
 
Precis som med annan typ av bevisning är rätten enligt den fria bevis-
värderingen inte bunden av sakkunnigbevisning.140 Ekelöf m.fl. framhåller att 
detta gäller både erfarenhetssatser och andra bevisfakta som den sakkunnige 
tillför ett mål.141 Edelstam menar dock att domstolen, trots den fria bevis-
värderingen, i hög grad blir bunden av ett sakkunnigutlåtande. Detta på grund 
av de begränsade möjligheter domstolen har att på egen hand värdera 
innehållet i den information som framlagts av den sakkunnige.142 Även 
Ekelöf m.fl. framhåller att den sakkunskap som behövs för att värdera den 
sakkunniges erfarenhetssatser och iakttagelser oftast saknas bland rättens 
ledamöter.143 Diesen menar att den bristande kunskapen hos rättens ledamöter 
kan göra att de godtar den sakkunniges slutsatser utan att göra en självständig 
prövning av informationen.144 I brottmål har rätten har dock alltid möjlighet 
att förordna en sakkunnig att uttala sig om den sakkunnigbevisning som 
finns.145 Trots den svårighet som finns för domare att förhålla sig självständigt 
och kritiskt till experter är det enligt Dahlman viktigt att detta ändå 
eftersträvas i så hög utsträckning som möjligt. I annat fall kommer domstolen 
antingen att lita på allt experten säger eller inte lita på något av det experten 
säger, vilket blir problematiskt.146 Dahlman framhåller att det finns vissa 
indikatorer för vad som förtjänar tilltro. Dessa är bland annat att forskaren är 
välrenommerad inom sitt område, att hen publicerar texter i ledande 
vetenskapliga tidskrifter samt att laboratoriet där analysen är utförd är 
ackrediterat av Swedac147. Det går även att värdera expertens utsaga genom 
att exempelvis se om argumentationen är logisk och klar.148  
 
Vid framläggande av sakkunnigbevisning är det enligt Dahlman viktigt att 
kommunikationen mellan experten och domstolen är tydlig och klar.149 I 
annat fall finns en risk för misstag i form av antingen dubbelräkning eller 
dubbelnegligering. Dubbelräkning innebär att experten har beaktat en viss 
omständighet vid bedömningen av beviskraften men att domstolen felaktigt 
tror att omständigheten inte har beaktats och beaktar den igen. Omständig-
heten beaktas då två gånger och följden blir en överskattning av bevisningen. 
Dubbelnegligering innebär tvärtom att experten inte har beaktat en viss 
omständighet men att domstolen felaktigt tror att denna har beaktats och 
därmed inte beaktar den. Omständigheten beaktas då inte alls och följden blir 
en underskattning av bevisningen.150 En annan risk vid sakkunnigbevisning 

 
139 Se Dahlman (2018) s. 284.  
140 Se Edelstam (1991) s. 379.  
141 Ekelöf m.fl. (2009) s. 284.  
142 Edelstam (1991) s. 379 f.  
143 Ekelöf m.fl. (2009) s. 284.  
144 Diesen (2015) s. 280 och 283.  
145 Se Ekelöf m.fl. (2009) s. 284 och 35 kap. 6 § 2 men. RB.  
146 Dahlman (2018) s. 298.  
147 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.  
148 Dahlman (2018) s. 299 och den litteratur som där hänvisas till.  
149 Dahlman (2018) s. 286.  
150 Se Dahlman (2018) s. 286 ff.  
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är att experten ibland inte bara tillför särskilda erfarenhetssatser som dom-
stolen sedan ska ta hjälp av vid sin bevisvärdering, utan även uttalar sig om 
huruvida beviskravet är uppfyllt.151 Detta kan enligt Wahlberg innebära att 
bevistemat inte bedöms av domstolen enligt det juridiska beviskravet utan 
istället av experten enligt det ”beviskrav” som tillämpas inom dennes expert-
område.152 Riskerna med detta är enligt både Wahlberg och Dahlman 
antingen att expertens ”beviskrav” är lägre än det beviskrav som tillämpas i 
brottmål och att bevistemat betraktas som bevisat när det egentligen inte är 
det, eller att expertens ”beviskrav” är högre och att bevistemat därmed fel-
aktigt inte anses uppfyllt.153 En annan risk är enligt Dahlman att expert-
bevisningen ges lägre beviskraft än den egentligen har vid sammanvägning 
med annan bevisning.154 
 

3.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis ska domstolarna göra en självständig och fri bedömning 
av den bevisning som läggs fram i målet, och får inte vara bundna av några 
regler kring detta. Det är omdiskuterat i vilken mån HD får uttala sig om 
sådant som rör bevisvärdering och hur underrätterna ska förhålla sig till 
sådana uttalanden. Vad som bör hållas i minnet är den viktiga ställning som 
principen om fri bevisföring och bevisvärdering har i svensk rätt. Något som 
däremot står klart är den betydelse sakkunniga kan få i bevishänseende och 
den vikt domstolarna bör lägga vid att försöka förhålla sig kritiska och 
självständiga till dessa. Att ta in experters särskilda erfarenhetssatser som 
hjälp vid bevisvärderingen är oumbärligt men det gäller att alltid noga 
bedöma varje specifikt uttalande och att aldrig göra en slentrianmässig 
bedömning.  
 

 
151 Se Dahlman (2018) s. 293.  
152 Wahlberg (2010) s. 51 ff. och Wahlberg (2009/10) s. 890 ff. och s. 895. Se även 
Dahlman (2018) s. 293.  
153 Wahlberg (2009/10) s. 891 f. och Dahlman (2018) s. 293 f.  
154 Dahlman (2018) s. 293 f.  
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4 Bayesiansk 
bevisvärderingsmetod 

Följande avsnitt redogör för den bayesianska bevisvärderingmetoden vilken 
kommer att användas vid utvärderingen och analysen av dels NJA 2014 s. 
699, dels Svea hovrätts mål B 3335–16.  
 

4.1 Allmänt  
Vid bevisvärdering läggs omständigheter som stödjer en viss hypotes fram, 
vilka då kallas för evidens. Evidensen innebär att sannolikheten att hypotesen 
är sann ökar. I en rättegång kallas hypotesen för bevistema och de faktiska 
omständigheter som presenteras som evidens för bevisfakta.155 I en rättegång 
kommer stödet för bevistemat ofta från flera faktiska omständigheter. I 
sådana situationer talar man om samverkande bevisning. Det finns även 
situationer där de faktiska omständigheterna talar åt olika håll, där en 
omständighet ger stöd åt hypotesen och en annan talar för att hypotesen är 
felaktig. I dessa situationer talar man istället om motverkande bevisning.156  
 
Det förekommer flera svåra bedömningar i bevisvärderingen. Dels måste 
varje bevisfaktum värderas för sig, dels måste värdet av bevisfakta som rör 
samma bevistema räknas samman med varandra. Den sammanlagda kraften 
hos antingen samverkande eller motverkande bevisning måste fastställas och 
eventuella beroendeförhållanden mellan bevisfakta måste beaktas. Till sist 
måste även bedömas om det sammanlagda stödet för hypotesen når upp till 
det beviskrav som finns.157  
 
Den bayesianska sannolikhetsteorin beskriver hur ny information påverkar 
sannolikheten för en hypotes. Inom sannolikhetsteori förkortas ”sannolikhet” 
med bokstaven P och en viss hypotes med bokstaven H. Eftersom det i 
brottmål talas om bevistema istället för hypotes kommer bokstaven T att 
användas i denna uppsats. P(T) utläses som ”sannolikheten för bevistemat”. 
Bevisfaktum förkortas i det följande med bokstaven F. Om F ger stöd åt T 
innebär det att sannolikheten för T givet F är större än sannolikheten för T när 
det inte är givet att F föreligger, P(T|F)>P(T). P(T) betecknar här sannolik-
heten för bevistemat (T) när vi inte vet om bevisfaktumet (F) föreligger eller 
inte. Sannolikheten för T givet att F inte föreligger skrivs som P(T|-F). P(T|F) 
utläses således som ”sannolikheten för bevistemat givet bevisfaktumet”.158 
 

 
155 Se Dahlman (2018) s. 11.  
156 Se Dahlman (2018) s. 12.  
157 Se Dahlman (2018) s. 12 f.  
158 Se Dahlman (2018) s. 13 f.  
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4.2 Beviskraft 
Beviskraft är den förmåga ett bevisfaktum har att öka sannolikheten för 
bevistemat. Beviskraften är synonymt med det som inom den bayesianska 
metoden kallas ”likelihoodkvot”. För att räkna ut beviskraften hos ett bevis-
faktum tänker man sig att det alltid finns fyra möjliga utfall. Dessa är att 
bevistemat är sant och att bevisfaktumet föreligger, att bevistemat är sant men 
bevisfaktumet inte föreligger, att bevistemat är falskt men bevisfaktumet 
föreligger samt att bevistemat är falskt och bevisfaktumet inte föreligger. Det 
första utfallet, när bevistemat är sant och bevisfaktumet föreligger, kallas 
sann positiv. Det kallas positivt eftersom bevisfaktumet föreligger. Det andra 
utfallet, när bevistemat är sant men bevisfaktumet inte föreligger, kallas 
därför falsk negativ. Bevisfaktumet föreligger inte, varför det kallas negativt, 
och det är falskt eftersom bevistemat är sant trots att bevisfaktumet inte 
föreligger. Det tredje utfallet, när bevistemat är falskt men bevisfaktumet 
föreligger, kallas falsk positiv. Det fjärde utfallet, när bevistemat är falskt och 
bevisfaktumet inte föreligger, kallas sann negativ. Negativ innebär således att 
bevisfaktumet inte föreligger, och i det fjärde utfallet är frånvaron av bevis-
faktumet ”sann” eftersom bevistemat är falskt.159  
 
Beviskraften beror på sannolikheten för dessa utfall. Sann positiv och falsk 
negativ är komplementära händelser, vilket innebär att summan av sannolik-
heten för dessa utfall alltid är 100 %. Samma sak gäller för falsk positiv och 
sann negativ.160 För att göra det hela enklare att förstå kan ett exempel tas. Vi 
antar att bevistemat är att en person har haft covid-19 och att bevisfaktumet 
är ett positivt antikroppstest. Då kan vi tänka oss fyra möjliga utfall: 
 
 Bevistema föreligger 

(T) 
(haft covid-19) 

Bevistema föreligger 
inte (-T) 
(ej haft covid-19) 

Bevisfaktum 
föreligger (F) 
(antikroppstest 
positivt) 

 
Sann positiv 

 
Falsk positiv 

Bevisfaktum 
föreligger inte (-F) 
(antikroppstest 
negativt) 

 
Falsk negativ 

 
Sann negativ 

 
Att ett antikroppstest är positivt om personen har haft covid-19 är alltså 
komplementärt till att testet är negativt om personen har haft covid-19. Att en 
person som inte har haft covid-19 får ett positivt test är komplementärt till att 
en person som inte har haft covid-19 får ett negativt resultat på ett antikropps-
test.  
 

 
159 Se Dahlman (2018) s. 66 ff.  
160 Se Dahlman (2018) s. 68. 
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Om vi tänker oss att ett bevisfaktum föreligger, vilket det gör i rättegångar, 
finns således två möjliga utfall och det är dessa som beaktas när beviskraften 
hos ett bevisfaktum beräknas. Dessa utfall är sann positiv, P(F|T), och falsk 
positiv, P(F|-T). I exemplet är det således sannolikheten för att en person haft 
covid-19 då antikroppstestet är positivt och sannolikheten för att personen 
inte haft covid-19 då testet är positivt som ska beaktas. Ju högre sannolikheten 
för sann positiv är, desto större är beviskraften och ju lägre sannolikheten för 
falsk positiv är, desto större är beviskraften. Beviskraften beräknas som 
kvoten av sannolikheten för sann positiv och sannolikheten för falsk positiv. 
Det är detta som kallas för likelihoodkvot.161  
 
                        P(F|T)           

Beviskraft = –––––––    
                          P(F|-T)       
 
Om vi antar att sannolikheten för att antikroppstestet är positivt om en person 
haft covid-19 är 99 % och att sannolikheten för att testet är positivt om 
personen inte haft covid-19 är en på tusen blir således beviskraften 0,99/0,001 
= 990. Detta innebär att ett sant positivt utfall är 990 gånger mer sannolikt än 
ett falskt positivt utfall.162  
 
De värden som en beräkning av beviskraften hos olika bevisfaktum resulterar 
i kan även användas för att uppdatera sannolikheten för bevistemat givet 
antingen den ursprungssannolikhet som finns från början163 eller givet annan 
bevisning som redan beaktats. När ett bevisfaktum beaktas sker en förändring 
från sannolikheten för bevistemat innan vi tog hänsyn till bevisfaktumet, 
sannolikheten ex ante, till sannolikheten för bevistemat efter vi tagit hänsyn 
till bevisfaktumet, sannolikheten ex post. Sannolikheten ex post för ett 
bevisfaktum blir således sannolikheten ex ante för nästa bevisfaktum.164 Hur 
stor förändringen blir vid beaktandet av varje bevisfaktum kan räknas ut med 
en matematisk formel som kallas Bayes teorem. Om vi vet bevisfaktumets 
beviskraft kan vi räkna ut sannolikheten för bevistemat ex post givet 
sannolikheten för bevistemat ex ante. Det finns olika sätt att ställa upp Bayes 
teorem. I oddsvarianten ser det ut på följande sätt:  
 

  P(T)              P(F|T)             P(T|F) 
––––––   X   ––––––––   =   –––––––  
  P(-T)            P(F|-T)            P(-T|F) 

 
Den första kvoten är bevistemats odds ex ante, vilken består av sannolikheten 
för bevistemat ex ante och sannolikheten för att bevistemat är falskt ex ante. 
Summan av dessa är alltid 100 %. Den andra kvoten är bevisfaktumets 
beviskraft.165 Den tredje kvoten är bevistemats odds ex post, vilken består av 

 
161 Se Dahlman (2018) s. 69.  
162 Se Dahlman (2018) s. 69. Siffrorna är endast ett exempel och baseras inte på 
verkligheten. 
163 Se mer om ursprungssannolikhet i avsnitt 4.3.  
164 Se Dahlman (2018) s. 82 f.  
165 Se formeln högre upp på denna sida.  
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sannolikheten för bevistemat ex post och sannolikheten för att bevistemat är 
falskt ex post. Formeln säger alltså att bevistemats odds ex ante multiplicerat 
med beviskraften ger bevistemats odds ex post. För att sedan ta reda på hur 
sannolikt bevistemat ex post är kan vi tillämpa den allmänna formeln för 
sambandet mellan odds och sannolikhet: 
 
                                                         Odds ex post 

Sannolikhet ex post =  –––––––––––––– 
                                                           Odds ex post + 1 
 
Med denna uträkning får vi således reda på sannolikheten för bevistemat efter 
att ett bevisfaktum har beaktats, givet den sannolikhet för bevistemat som 
förelåg innan bevisfaktumet beaktades.166 

Vid samverkande bevisning, då det föreligger flera bevisfaktum som stödjer 
samma bevistema, behöver vi räkna ut den sammanlagda beviskraften i 
förhållande till bevistemat. Först gås igenom den uträkning som görs då 
beviskraften hos det andra bevisfaktumet, F2, är oberoende av det första 
bevisfaktumet, F1. Att bevisfaktumen är oberoende innebär att de inte 
påverkas av om det andra föreligger eller inte. Den sammanlagda beviskraften 
för oberoende bevisfakta beräknas på följande sätt:  
 

Beviskraft hos F1 X beviskraft hos F2  
 
Beviskrafterna multipliceras således med varandra för att få den samman-
lagda beviskraften när bevisfaktumen är oberoende.167 När bevisfaktum 
istället inte är oberoende, och beviskraften av det andra bevisfaktumet 
således inte är oberoende av att det första bevisfaktumet också stödjer 
bevistemat, används en annan formel för att räkna ut den sammanlagda 
beviskraften:  
 
   P(F1|T)                P(F2|T&F1) 
 ––––––––    X    –––––––––––– 
  P(F1|-T)               P(F2|-T&F1) 
 
Ett exempel på bevisfaktum som inte är oberoende är två ögonvittnen som 
har pratat med varandra.168  
 

4.3 Ursprungssannolikhet och 
oskyldighetspresumtionen 

Sannolikheten för ett bevistema givet ett visst bevisfaktum beror alltså inte 
bara på vilken beviskraft bevisfaktumet har. Det beror också på vad 
sannolikheten för bevistemat är före det att bevisfaktumet beaktas, 

 
166 Se Dahlman (2018) s. 84 ff.  
167 Se Dahlman (2018) s. 174 ff.  
168 Se Dahlman (2018) s. 185 ff.  



 37 

sannolikheten ex ante. I detta avsnitt ska den allra första sannolikheten ex 
ante, vilken också kallas för ursprungssannolikhet, kommenteras. Ursprungs-
sannolikheten är alltså sannolikheten för bevistemat då inget bevisfaktum 
ännu har beaktats, då ingen bevisning har presenterats. Det är dock inte 
sannolikheten för bevistemat givet ingen information alls. När ursprungs-
sannolikheten bedöms beaktas de bakgrundskunskaper som bedömaren har 
om världen, det som ovan benämnts som allmänna erfarenhetssatser.169  
 
Att helt tillämpa denna metod inom juridiken blir dock problematiskt. 
Ursprungssannolikheten för att den tilltalade är skyldig är sannolikheten för 
att denne är skyldig innan någon bevisning har presenterats för domstolen, 
men där domarna känner till åklagarens gärningsbeskrivning. Om domarna 
då ska ta hänsyn till de bakgrundskunskaper de har om världen kommer det 
från början vara en hög sannolikhet för att den tilltalade är skyldig, eftersom 
kraven för att en åklagare ska kunna åtala en person är höga och det därmed 
är många tilltalade som är skyldiga. Får då domarna starta på en ursprungs-
sannolikhet på exempelvis 75 % för att den tilltalade är skyldig? Svaret är nej. 
Detta skulle nämligen strida mot oskyldighetspresumtionen som ställs upp i 
art. 6 EKMR. Dahlman framhåller att man i den bevisrättsliga litteraturen 
därför har kommit fram till att det faktum att åklagaren har valt att åtala den 
tilltalade inte får vägas in vid bedömningen av ursprungssannolikheten för att 
den tilltalade är skyldig.170 Om domarna skulle starta på en ursprungs-
sannolikhet på 75 % och väga in att åklagaren har valt att åtala personen skulle 
detta även innebära att samma bevisning räknades två gånger. Det är på grund 
av den bevisning som finns mot den tilltalade som beslutet att åtala personen 
är taget. Dahlman menar att ursprungssannolikheten för att den tilltalade är 
skyldig således är en slags juridisk sannolikhet som är präglad av oskyldig-
hetspresumtionen.171 Ursprungssannolikheten kan inte heller vara 0 då detta 
skulle innebära att ingen bevisning, hur stark den än är, matematiskt kan 
medföra att den tilltalade är skyldig.172  
 
Det finns olika uppfattningar om vilken ursprungssannolikhet som bör 
användas, och det är även en rättspolitisk fråga. I denna uppsats kommer en 
schabloniserad ursprungssannolikhet på 1 % att användas.173 Som vi kommer 
se i nästa avsnitt saknar det egentligen betydelse hur ursprungssannolikheten 
sätts, det viktiga är hur mycket sannolikheten ska öka för att uppfylla 
beviskravet. 
 

 
169 Se Dahlman (2018) s. 113 f. Se även avsnitt 3.1.1.  
170 Dahlman (2018) s. 114 f.  
171 Dahlman (2018) s. 115.  
172 Se Dahlman (2018) s. 115.  
173 Se Dahlman (2018) där 1 % används som schabloniserad ursprungssannolikhet.  
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4.4 Beviskrav och robusthet 
Beviskravet att det inte ska föreligga något rimligt tvivel för att kunna döma 
den tilltalade innehåller två delar; dels att omständigheterna i målet ger 
tillräckligt stöd åt bevistemat, dels att utredningen är tillräcklig.174  
 
Vad som utgör tillräckligt stöd är även det en rättspolitisk fråga som handlar 
om vart gränsen dras för hur många skyldiga som ska gå fria och hur många 
oskyldiga som ska dömas. Enligt Dahlman har domstolarna i sina domskäl 
uttalat vilken beviskraft som krävs för att uppfylla beviskravet, en beviskraft 
om 6 000. Genom en uträkning går det då att komma fram till att om en 
schabloniserad ursprungssannolikhet på 1 % används ligger sannolikhets-
kravet för ”ställt bortom rimligt tvivel” på cirka 98 %.175  
 
Att det föreligger tillräcklig utredning innebär att risken ska vara liten för att 
bevisläget ändras om ytterligare undersökningar görs. Risken för att bevis-
läget skulle ändras är således ett mått på hur känslig sannolikhetsbedöm-
ningen är i förhållande till ny information. För detta mått används termen 
robusthet.176 Det föreligger en skillnad mellan robusthet och det som sades i 
kapitel 3 om att utredningen skulle vara tillräckligt fullständig.177 Som 
tidigare nämnts handlar utredningskravet om tillräcklig fullständighet om 
vilken omfattning den framlagda bevisningen måste ha för att domstolen ska 
kunna göra en godtagbar bevisvärdering. Ett krav på robusthet handlar istället 
om huruvida den väsentliga utredning som behöver göras i det specifika fallet 
har gjorts.178  
 
I denna uppsats kommer, som nämndes i avsnitt 1.4, kravet på robusthet inte 
kommenteras närmare i de bayesianska utvärderingar som görs. 
 

4.5 Bayesianska nätverk 
För att hantera de omfattande och tidskrävande matematiska uträkningar som 
det blir i ett rättsfall där det både föreligger mycket bevisning och där det 
finns flera olika delteman eller alternativa hypoteser har ett matematiskt 
hjälpmedel utvecklats som kallas bayesianskt nätverk. Det bayesianska 
nätverket består av noder som representerar de bevisteman och bevisfakta 
som finns i målet. Förbindelserna mellan noderna representerar de sannolik-
hetsrelationer som finns mellan dem. En nod som inte har någon pil dragen 
till sig, utan bara från sig, kallas föräldranod. Det är i föräldranoderna som 

 
174 Se Dahlman (2018) s. 133 f. 
175 Med en uträkning enligt Bayes teorem som presenterades ovan där en schabloniserad 
ursprungssannolikhet om 1 % och en beviskraft på 6 000 används blir oddset ex post 1/99 
X 6 000 = 6 000/99. Sannolikheten ex post blir då (6 000/99)/(6 000/99 + 1) » 0,984. Se 
Dahlman (2018) s. 146 f.  
176 Se Dahlman (2018) s. 148 ff.  
177 Se avsnitt 3.2.  
178 Se Dahlman (2018) s. 152 f.   
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ursprungssannolikhet används. I varje nod finns en sannolikhetstabell där 
värden sätts in för hur sannolika de olika utfallen sann positiv, falsk negativ, 
falsk positiv och sann negativ är. När alla värden är ifyllda anges vilka 
bevisfaktum som föreligger i målet, och dessa observeras som ”sanna”. 
Nätverket kan då räkna ut sannolikheten för alla noder i nätverket, givet de 
värden som satts in i dem, och således även visa hur sannolik huvudhypotesen 
är.179 
 
För att göra det enklare att förstå kan ett exempel tas. Vi antar att det vi vill 
räkna ut sannolikheten för, bevistemat, är om det kommer att regna i Malmö 
idag.  
 

 
 
Vårt nätverk består av tre noder, bevistemat ”det kommer regna idag” och två 
bevisfakta. Bevisfaktumen för att det kommer att regna idag är dels att det är 
mörka moln på himlen när vi tittar ut genom fönstret, dels att väderleks-
prognosen i mobilappen säger att det kommer att regna idag.  
 
Noden ”det kommer regna idag” är i vårt exempel en föräldranod och i denna 
ska således en ursprungssannolikhet anges.  
 

 
179 Se Dahlman (2018) s. 214 ff.  
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Enligt SMHI regnar det i genomsnitt 175 dagar per år i Malmö, vilket mot-
svarar 48 %.180  

 
Såhär ser alltså sannolikheten för bevistemat ut givet ingen bevisning i målet 
men givet den bakgrundsinformation vi har om världen.  
 
I sannolikhetstabellerna för ”väderapp säger regn” och ”mörka moln” ska 
sedan värden sättas in för hur sannolika de olika utfallen sann positiv, falsk 
negativ, falsk positiv och sann negativ är.  
 

 
180 SMHI, Normal dygnsnederbörd minst 0,1 mm, medelvärde 1961–1990, 
https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-dygnsnederbord-minst-0-1-mm-
medelvarde-1961-1990-1.4164, besökt 2020-05-15.  



 41 

 
 
När det kommer till att bedöma de olika utfallen för prognosen i appen kan 
det sägas vara en allmän erfarenhetssats att det är större sannolikhet att det 
kommer regna om prognosen säger regn, sann positiv, än att det inte kommer 
regna om prognosen säger regn, falsk positiv. Det kan dock även sägas vara 
en allmän erfarenhetssats att prognoserna inte alltid stämmer, varför 
sannolikheterna inte satts till 100 %.   
 

 
 
När det kommer till att bedöma de olika utfallen för molnen kan det även här 
sägas vara en allmän erfarenhetssats att det är större sannolikhet att det 
kommer regna om det är mörka moln på himlen, sann positiv, än att det inte 
kommer regna om det är mörka moln på himlen, falsk positiv. Anledningen 
till att sann positiv är satt till 70 % är möjligheten att det inte är mörka moln 
just nu men att de kommer in senare under dagen. Prognosen i mobilappen är 
alltså något starkare bevis än att bara titta ut genom fönstret just nu.  
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När bevisfaktumen observeras som ”true” ökar sannolikheten för att det 
kommer att regna idag från 48 % till nästan 93 %.  
 
Ovan har bevisfaktumen betraktats som oberoende. Det kan dock antas att 
den prognos som finns i väderappen inte är oberoende av den molnbild som 
kan ses.  
 

 
 
Om vi istället antar att bevisfaktumen inte är oberoende sätts en pil mellan 
”väderapp säger regn” och ”mörka moln”, vilken motsvarar det 
beroendeförhållande som råder dem emellan. Sannolikhetstabellen för 
”väderapp säger regn” förändras inte då denna pil läggs till, eftersom pilen 
går från denna nod. Däremot förändras sannolikhetstabellen för ”mörka 
moln”, eftersom även prognosen i appen tas hänsyn till här.  
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Sannolikheten att det finns mörka moln på himlen givet att det inte kommer 
regna samt att väderappen inte säger regn bedöms även här till 20 %, då det 
kan finnas mörka moln även om det inte kommer något regn från dessa. 
Sannolikheten för att det finns mörka moln på himlen givet att det inte 
kommer att regna men att väderappen säger att det kommer att regna måste 
däremot anses högre, om prognosen i appen är beroende av den molnbild 
som finns på himlen. Om det kommer att regna men väderappen säger att 
det inte kommer att regna bedöms sannolikheten för att det finns mörka 
moln på himlen till 60 %, även om väderappen har fel finns det en relativt 
stor sannolikhet att det är mörka moln på himlen om det kommer att regna. 
Dock finns det en inte obetydlig sannolikhet, här satt till 40 %, att det inte 
finns mörka moln på himlen just nu även om det kommer regna någon gång 
under dagen. Sannolikheten för att det finns mörka moln på himlen om det 
kommer att regna samt om väderappen säger regn måste betraktas som 
högre, satt till 80 % i exemplet. Det finns fortfarande en viss sannolikhet att 
det inte finns mörka moln på himlen just nu men att de dyker upp senare.  
 

 
 
Givet den bevisning som finns är det nu cirka 85,5 % sannolikt att det kommer 
att regna i Malmö idag. När beroendeförhållandet mellan bevisfaktumen 
beaktas blir sannolikheten således något lägre för bevistemat än när de betrak-
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tas som oberoende. Om det således är mörka moln på himlen och väder-
prognosen säger regn är mitt råd att ta med ett paraply om du ska gå ut.  
 
I detta exempel används nätverket för att bedöma sannolikheten för att något 
kommer att hända men man kan såklart också använda det för att bedöma 
sannolikheten för att något har hänt, som i brottmål. I brottmål är det viktigt 
att sannolikheterna sätts till den tilltalades fördel, för att så långt möjligt ta 
hänsyn till oskyldighetspresumtionen och den dit hörande principen om in 
dubio pro reo.181 Vid användandet av allmänna erfarenhetssatser i brottmål är 
det extra viktigt att vara försiktig så att man inte underskattar sannolikheten 
för falsk positiv och ger bevisningen högre beviskraft än den egentligen har. 
Exempelvis vad gäller prognosen för regn ovan är det viktigt att sannolik-
heten för att det inte kommer att regna även om appen säger det inte 
underskattas, varför den i exemplet är satt till 20 % även om den eventuellt 
skulle kunna vara mindre än så. Sannolikheten sätts försiktigt i förhållande 
till att det kommer regna eftersom det finns ett krav på att det ska vara allmänt 
veterligt samt på grund av oskyldighetspresumtionen.  
 
 
 
 

 
181 Se avsnitt 4.3.  
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5 NJA 2014 s. 699 
I detta avsnitt görs en genomgång av omständigheterna samt de olika 
instansernas bedömningar i NJA 2014 s. 699. Det görs även en bayesiansk 
rekonstruktion av prejudikatet där triadens betydelse enligt HD klargörs. 
Avsnittet avser att besvara underfrågeställning c): hur motiverade Högsta 
domstolen sitt avgörande i NJA 2014 s. 699 och hur värderades bevisningen 
i målet? Detta avses sedan att användas som jämförelse till analysen av Svea 
hovrätts dom i mål B 3335–16 i kapitel 6.  
 

5.1 Omständigheter  
M.M. åtalades för grov misshandel för att ha misshandlat sin knappt två 
månader gamla son O.M. Misshandeln ska enligt åklagaren ha bestått i att 
M.M. kraftigt skakat O.M. M.M. ska ha befunnit sig i badrummet vid det 
aktuella tillfället, och enligt M.M. skrek O.M. mer än vanligt för att därefter 
bli helt tyst, lealös och han ska ha börjat ”rulla med ögonvitorna”. O.M. hade 
skador bestående av blödningar under den hårda hjärnhinnan samt blödningar 
i båda ögonbottnarna. Han hade även kramper, andningspåverkan och var 
medvetslös när ambulansen anlände till hemmet. M.M. förnekade brott men 
medgav att han skakat O.M. lätt för att väcka liv i honom då han blev 
medvetslös.  
 
I målet åberopades bevisning i form av bland annat rättsintyg från Rätts-
medicinalverket upprättat av avdelningsläkare samt överläkare, journal-
anteckningar, en rekonstruktionsfilm med M.M., förhör med tre sakkunniga 
läkare varav en var den avdelningsläkare som upprättat rättsintyget från 
Rättsmedicinalverket, ytterligare ett rättsintyg upprättat av en tredje läkare 
samt förhör med M.M. och barnets mor E.N.  
 
Av Rättsmedicinalverkets rättsintyg framgår de skador som O.M. hade i 
hjärnan och i ögonbottnarna. Det konstateras även att skadorna orsakats av 
trubbigt våld samt att den samlade bilden av symtomen talar starkt för att 
O.M. utsatts för skakvåld av en vuxen person. Av rättsintyget kan även utläsas 
att O.M. inte hade några skelettskador, att det inte förelåg något avvikande i 
koagulationsutredningen samt att det inte fanns några tecken på ämnes-
omsättningssjukdom, benskörhet eller annan sjukdom. De skador som O.M. 
uppvisade var livsfarliga.  
 
Av journalanteckningarna framgår att M.M. först ska ha förnekat att han 
skakat O.M. men att han sedan ändrat sig och sagt till läkaren att han skakat 
O.M. riktigt hårt i uppskattningsvis femton sekunder gånger två. M.M. 
förnekar att han ska ha sagt detta.  
 
Två av de sakkunniga läkarna som hördes var av uppfattningen att de symtom 
och skador som O.M. hade berodde på att han blivit skakad. Avdelnings-
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läkaren menade till och med att det var visat att skadorna uppkommit genom 
skakvåld. Den tredje av de sakkunniga läkarna som hördes, vilken åberopades 
av M.M., var dock av uppfattningen att skadorna skulle kunna ha haft andra 
uppkomstsätt.  
 

5.2 Tingsrättens och hovrättens 
bedömning 

Både tingsrätten och hovrätten ansåg att den framlagda bevisningen innebar 
att det var ställt utom rimligt tvivel att M.M. skakat O.M. och därigenom 
orsakat de aktuella skadorna. Tingsrätten dömde därför M.M. för vållande till 
kroppsskada medan hovrätten, som även ansåg att M.M. haft uppsåt, dömde 
honom för grov misshandel till fängelse i 1 år och 6 månader.  
 

5.3 Högsta domstolens bedömning 
Inför prövningen i HD inhämtade riksåklagaren ett yttrande från Social-
styrelsens rättsliga råd. Rättsliga rådet anslöt sig till ett yttrande från Anders 
Eriksson, professor och överläkare, som också hördes i HD. Av Erikssons 
yttrande framgår att han ansåg att sannolikheten är mycket liten för att de 
symtom som O.M. uppvisade skulle bero på något annat än en vuxen persons 
agerande. Erikssons yttrande innehöll således samma bedömning av triaden 
som den som gjorts av tingsrätten och hovrätten.  
 
Under vittnesförhöret med Eriksson i HD framkom dock att det riktats kritik 
mot diagnosmodellen där triaden av symtom med styrka anses tala för 
skakvåld.182 Han menade att dessa symtom kan ha andra orsaker och upplyste 
om SBU:s pågående utredning.183 Eriksson ändrade sig alltså i tiden mellan 
förhandlingarna i hovrätten och HD och när målet nådde HD var hans slutsats 
att triaden inte kan anses bevisa att skakvåld förekommit. På begäran av M.M. 
hölls även vittnesförhör med Peter Aspelin, läkare och professor. Även 
Aspelin menade att det vetenskapliga stödet för hur skakvåld diagnostiseras 
är osäkert och att forskarna är oense om detta.  
 
HD konstaterade i domskälen att det inte fanns någon bevisning angående vad 
som faktiskt hände inne i badrummet då O.M. först skrek och sedan 
omedelbart tystnade. HD menade även att de skakningar som M.M. visat på 
rekonstruktionsfilmen inte var tillräckliga för att orsaka de skador som 
påvisats på O.M. Enligt HD var således den enda bevisningen i målet som 
talade för att M.M. skakat O.M. att det inte fanns några andra förklaringar till 
skadorna. HD anförde att stor försiktighet måste iakttas då ett visst handlande 
ska bedömas enbart med en viss effekt som bevisning. Domstolen hänvisade 
till NJA 1991 s. 56 där det konstaterades att det endast i undantagsfall går att 

 
182 Se kapitel 2.  
183 Se kapitel 2.4.  
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grunda en fällande dom på den negativa omständigheten att det inte finns 
några alternativa gärningsmän. Vidare uttalade HD: 
 

För att det av endast det förhållandet, att vissa kroppsskador 
föreligger, ska kunna vara ställt utom rimligt tvivel att dessa 
har orsakats av någon på ett visst angivet brottsligt sätt, måste 
krävas att slutsatsen vilar på en vetenskaplig ståndpunkt som 
det finns mycket starka belägg för. Samtidigt måste det vara i 
praktiken uteslutet att det finns någon annan tänkbar 
förklaring till skadorna.184 

 
Slutligen kom HD fram till att det vetenskapliga stödet för att genom triaden 
ställa diagnosen skakvåld är osäkert. Det fanns inte heller något i fallet som 
gjorde att det trots denna osäkerhet skulle gå att säga att M.M. orsakat O.M.s 
skador. M.M. frikändes därför av HD.   
 

5.4 Bayesiansk utvärdering 
HD gör ett ganska kategoriskt avvisande av triaden utan någon tydligare 
motivering. I detta avsnitt görs därför en bayesiansk rekonstruktion av HD:s 
domskäl i NJA 2014 s. 699, som gör det möjligt att uttrycka värderingen på 
ett mer nyanserat sätt än som ett kategoriskt avvisande. Det som ska bevisas 
i målet, huvudhypotesen, är att M.M. skakat O.M.185 
 

 
 
Att M.M. har skakat O.M. bedöms ha en ursprungssannolikhet på 1 %. Detta 
för att på ett tydligt sätt ta hänsyn till oskyldighetspresumtionen.186 
 

 
184 NJA 2014 s. 699 p. 19.  
185 Frågan om M.M. haft uppsåt bortses således ifrån.  
186 Se Dahlman (2018) s. 113 ff. Se även ovan i avsnitt 4.3.  
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När ingen bevisning i målet har beaktats är således sannolikheten att M.M. 
gjorts sig skyldig till skakvåld 1 %, vilket är långt ifrån att nå upp till 
beviskravet i brottmål.  
 
Den bevisning som HD tar hänsyn till i målet är endast den medicinska 
bevisningen, alltså den bevisning som handlar om symtomen i triaden. När 
det kommer till denna bevisning finns även två alternativa hypoteser som tas 
upp, nämligen att symtomen skulle bero på att O.M. tidigare haft RS-virus 
eller att symtomen skulle komma från en äldre blödning.  
 

   
 
Eftersom RS-virus får antas vanligare hos barn än blödningar har ursprungs-
sannolikheten satts dubbelt så hög för RS-virus än för tidigare blödning i 
nätverket.187 
 

 
187 Att RS-virus är vanligare än blödningar i huvudet kan här sägas vara en allmän 
erfarenhetssats. Se mer i avsnitt 3.1.1 och avsnitt 4.5.  
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När det kommer till sannolikheten för triaden givet en, två eller tre av de 
alternativa hypoteserna beaktas att det blir mer sannolikt att triaden föreligger 
ju fler av hypoteserna som antas vara sanna. En tidigare blödning som börjat 
blöda på nytt bedöms ha orsakat triaden med något större sannolikhet än RS-
viruset i nätverket. Att triaden skulle finnas om ingen av de alternativa 
hypoteserna är sanna bedöms osannolikt. Det beaktas även att hypoteserna 
skulle kunna vara sanna även om triaden inte hade funnits. De hänsyn som 
har styrt de givna sannolikheterna är dels de sakkunnigutlåtanden som finns i 
målet, dels allmänna erfarenhetssatser. Siffrorna har även satts till den 
tilltalades fördel på grund av oskyldighetspresumtionen och principen om in 
dubio pro reo.188 Triadens beviskraft har satts lågt men den måste ändå ha ett 
visst värde som bevis för skakvåld.189 
 

 
 

 
188 Se avsnitt 3.1.1 och avsnitt 4.3.  
189 Se podcasten Öppet fall av Lunds universitet, Shaken baby-fallet (NJA 2014 s. 699), den 
10 maj 2020 där Dahlman och Wahlberg framhåller att beviskraften i alla fall måste vara 
högre än ett.  
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När triaden observeras givet den bevisning som finns i målet enligt HD är det 
inte ställt utom rimligt tvivel att M.M. utövade skakvåld mot O.M. I mitt 
bayesianska nätverk har triaden getts en mycket låg beviskraft, för att på ett 
tydligt sätt ta hänsyn till oskyldighetspresumtionen och principen om in dubio 
pro reo. Det går således inte att utifrån den givna bevisningen säga att M.M. 
gjort sig skyldig till skakvåld. Triaden kan alltså inte ensamt bevisa att 
skakvåld har ägt rum då det även finns andra alternativa förklaringar. Detta 
är också det HD säger i domskälen.  
 
Vad gäller NJA 2014 s. 699 är det enligt mig något märkligt att det 
erkännande som finns i journalanteckningarna inte alls behandlas i domskälen 
och vid bevisvärderingen. Bevisvärderingen i NJA-fallet och frånvaron av 
erkännandet i HD:s domskäl har även ifrågasatts av Dahlman och Wahlberg 
i ett podcastavsnitt om skakvåld.190 I NJA 2014 s. 699 görs endast en 
värdering av den medicinska bevisningen, och ingen annan bevisning 
kombineras med triaden. HD hade kunnat ta upp frågan om att kombinera 
bevisning om den hade velat, men valde att inte göra så. Detta gör att det bara 
genom att titta på denna dom blir svårt att se vilka konsekvenser HD-fallet 
har för andra mål där det även finns annan bevisning. Angående vilken 
betydelse och vilka konsekvenser NJA 2014 s. 699 har fått i praktiken 
kommer därför i nästa avsnitt en genomgång av rättsfall som avgjorts senare 
att göras. Det kommer även att ske en djupare analys av ett av rättsfallen, för 
att ytterligare belysa vilka följder HD:s uttalanden har fått.  

 
190 Podcasten Öppet fall av Lunds universitet, Shaken baby-fallet (NJA 2014 s. 699), den 10 
maj 2020.   
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6 Rättsfallsundersökning  
I detta avsnitt görs dels en kvantitativ, dels en kvalitativ undersökning av de 
rättsfall om skakvåld som avgjorts efter NJA 2014 s. 699. I den kvalitativa 
undersökningen görs en bayesiansk utvärdering för att kunna jämföra denna 
med den utvärdering som gjorts av NJA 2014 s. 699. Rättsfallsundersökning-
arna görs för att kunna besvara de övergripande frågeställningarna i denna 
uppsats: hur har triadens beviskraft för skakvåld bedömts i praxis efter NJA 
2014 s. 699? och är den bevisvärdering som görs av domstolarna i mål där 
triaden förekommer som bevisning acceptabel eller kan den förbättras? 
 

6.1 Inledning 
Som tidigare nämnts råder fri bevisföring och bevisvärdering i Sverige, vilket 
ses som grundläggande förutsättningar för att den dömande verksamheten ska 
kunna bedrivas på ett så rättvist sätt som möjligt. I NJA 2014 s. 699 blev 
utfallet ett annat än i tidigare mål om skakvåld, då HD valde att värdera 
expertbevisningen om triaden annorlunda än vad som tidigare gjorts. Det är i 
detta de forskningsfrågor denna uppsats avser att besvara har sitt ursprung. 
Vilka konsekvenser har HD:s uttalanden fått i mål om skakvåld som avgjorts 
efter NJA 2014 s. 699? Hur stor betydelse har uttalanden om bevisvärdering 
för bedömningen i lägre instanser? Vilka intressen ges företräde i mål om 
skakvåld efter NJA 2014 s. 699? Hur långtgående är egentligen den fria 
bevisvärderingen?  
 
I det här avsnittet görs dels, i avsnitt 6.2, en undersökning av alla de rättsfall 
som uppfyller inklusionskriterierna, dels, i avsnitt 6.3, en djupare under-
sökning av ett av rättsfallen. I den djupare analysen görs en bayesiansk 
utvärdering av rättsfallet (i avsnitt 6.3.4), för att kunna jämföra denna med 
den bayesianska utvärdering som gjorts av NJA 2014 s. 699 tidigare i upp-
satsen.191  
 
Inklusionskriterierna för de rättsfall som analyseras i detta kapitel är att rätts-
fallet behandlar triaden, att rättsfallet är avgjort efter NJA 2014 s. 699 samt 
att rättsfallet är ett brottmål.192 Dessa kriterier har valts för att få en tydlig bild 
av de fall som avgjorts efter HD:s uttalanden i NJA 2014 s. 699 som handlar 
om just skakvåld. Anledningen till att Svea hovrätts dom i mål B 3335–16 har 
valts att analyseras närmare är att min intention är att analysera ett fall där det 
även finns annan bevisning än triaden, för att se hur domstolen kombinerar 
denna bevisning med triaden efter NJA 2014 s. 699.  
 
I undersökningarna av de rättsfall om skakvåld och triaden som avgjorts efter 
NJA 2014 s. 699 ställs vissa frågor för att på ett enklare och tydligare sätt 

 
191 Se avsnitt 5.4.  
192 Se även avsnitt 1.6.  
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kunna jämföra rättsfallen med varandra. Frågorna har tagits fram med ledning 
av forskningsfrågorna i uppsatsen, för att undersöka vad HD:s uttalanden har 
inneburit. 
 
Vid den kvantitativa undersökningen av de rättsfall som avgjorts efter NJA 
2014 s. 699 ställs följande frågor: 
 

1. Har målet avgjorts innan eller efter SBU-rapporten kom? 
2. Vad är utgången i målet? Friande eller fällande dom? 
3. Nämns NJA 2014 s. 699 i domskälen? 
4. Nämns SBU-rapporten i domskälen? 
5. Finns det annan bevisning i målet än triaden? 

 
Vid den kvalitativa undersökningen av domen från Svea hovrätt ställs två 
ytterligare frågor:  
 

1. Vilken övrig bevisning finns i målet? 
2. Vid en bayesiansk utvärdering av målet, är domstolens bevisvärdering 

rimlig och vilka verkar de eventuella bristerna i denna vara? 
 
Frågorna kopplas till den fria bevisprövningen genom att svaren på frågorna 
kommer att ge en bild av i vilken mån HD:s uttalanden har fått genomslag 
och därmed eventuellt inskränkt den fria bevisvärderingen. Frågorna är 
framtagna för att få en bild av hur de lägre instanserna förhåller sig till HD:s 
dom och vilka intressen som får genomslag i de rättsfall som kommit efter 
HD:s dom.  
 

6.2 Utvecklingen efter NJA 2014 s. 699 
Efter NJA 2014 s. 699 har nio mål som uppfyller inklusionskriterierna för 
denna uppsats avgjorts, varav det i sex av dem finns både en tingsrättsdom 
och en hovrättsdom och i tre av dem endast en hovrättsdom som uppfyller 
dessa kriterier.193 I två av målen194 framgår det inte tydligt om det förekommit 
ögonbottenblödningar men då fallen ändå tydligt handlar om skakvåld och de 
frågeställningar som denna uppsats berör har dessa ändå inkluderats i 
undersökningen. Det första som bör nämnas i detta avsnitt är att det inte går 
att hitta något mål som uppfyller kriterierna som har avgjorts efter den 14 

 
193 Skaraborgs tingsrätt, den 18 november 2014, B 2174–13; Helsingborgs tingsrätt, den 27 
november 2014, B 184–14; Hovrätten för Västra Sverige, den 17 februari 2015, B 1156–13; 
Svea hovrätt, den 17 mars 2015, B 269–14; Gävle tingsrätt, den 3 juni 2015, B 488–15; 
Göta hovrätt, den 8 september 2015, B 176–15; Hovrätten över Skåne och Blekinge, den 28 
september 2015, B 3604–14; Hovrätten för Nedre Norrland, den 8 oktober 2015, B 679–15; 
Helsingborgs tingsrätt, den 23 oktober 2015, B 5068-14; Södertörns tingsrätt, den 14 mars 
2016, B 4595–13; Hovrätten över Skåne och Blekinge, den 22 april 2016, B 1909–13; Svea 
hovrätt, den 8 september 2016, B 3335–16; Hovrätten över Skåne och Blekinge, den 8 juni 
2017, B 2970–15; Göteborgs tingsrätts, den 17 november 2017, B 6622–17 och Hovrätten 
för Västra Sverige, den 14 mars 2018, B 5154–17. 
194 Hovrätten för Västra Sverige, den 17 februari 2015, B 1156–13 och Göta hovrätt, den 8 
september 2015, B 176–15, med tillhörande underrättsdomar.  
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mars 2018. Det går också att konstatera att det har blivit glesare och glesare 
mellan rättsfallen med tiden. Under år 2014 avgjordes två tingsrättsfall, under 
år 2015 två tingsrättsfall och fem hovrättsfall, under år 2016 ett tingsrättsfall 
och två hovrättsfall, under år 2017 ett tingsrättsfall och ett hovrättsfall, under 
år 2018 ett hovrättsfall och under år 2019 och 2020 inget fall över huvud 
taget. Det är endast tre av domarna, ett tingsrättsfall och två hovrättsfall, som 
har avgjorts efter att SBU-rapporten kom i oktober 2016. Under år 2016 kom 
även en rättspromemoria från Åklagarmyndigheten i syfte att belysa de 
svårigheter som visat sig finnas med bevisningen rörande AHT, att ge 
riktlinjer gällande hur sådana brott ska utredas samt att ge en översikt över 
rättsläget. Denna promemoria uppdaterades sedan i oktober 2018.195 Att det 
således blir glesare mellan fallen och att det inte finns några fall alls under år 
2019 och 2020 skulle kunna ses som ett tecken på att man från Åklagar-
myndighetens sida inte har ansett det meningsfullt att gå vidare med den här 
typen av fall efter att SBU-rapporten och promemorian kom. Det kan även 
tänkas vara en effekt av HD-fallet.  
 
Av de undersökta rättsfallen är utfallet friande i samtliga nio hovrättsdomar. 
Det går även att konstatera att domstolarna har nämnt eller hänvisat till 
antingen NJA 2014 s. 699 eller SBU-rapporten, eller både och.196 När det 
kommer till tingsrättsdomarna är dessa fällande i fem av sex fall, och SBU-
rapporten och/eller NJA 2014 s. 699 nämns i fyra av de fällande domarna. 
Det är alltså endast en gång som det skett ett överklagande till den tilltalades 
nackdel efter NJA 2014 s. 699. Inte i något av målen har en fällande dom stått 
sig. Detta visar på en tydlig trend när det kommer till bedömningen av 
skakvåld i domstolarna. Utvecklingen efter NJA 2014 s. 699 är alltså att det 
numera är ytterst sällan som den tilltalade slutligt döms för skakvåld då 
triaden finns som bevisning.  
 
När det kommer till huruvida det finns annan bevisning än triaden i målen 
kan sägas att den tilltalade i fyra av de nio fallen har erkänt att denne skakat 
barnet kort.197 Erkännandena innefattar alltså inte sådana skakningar som 
normalt sett kan ge upphov till symtomen i triaden,198 men likväl skakningar. 
I ett av de resterande fem fallen har den tilltalade erkänt skakvåld men sedan 
tagit tillbaka sitt erkännande.199 I skakvåldsfall är det av naturliga skäl 
ovanligt med annan bevisning, det finns oftast inga vittnen eller liknande vid 
brottstillfället. Det som finns av vikt i de allra flesta fallen är den medicinska 

 
195 Åklagarmyndigheten (2016, uppdaterad 2018)).  
196 I Hovrätten över Skåne och Blekinge, den 28 september 2015, B 3604–14 nämns inte 
just SBU-rapporten eller NJA 2014 s. 699 men det sägs att det har visat sig att 
vetenskapliga stödet för diagnosen skakvåld är osäkert, och i tingsrättens domskäl i samma 
mål nämns SBU-rapporten varför min tolkning är att det är denna hovrätten syftar på.  
197 Göta hovrätt, den 8 september 2015, B 176–15; Hovrätten över Skåne och Blekinge, den 
28 september 2015, B 3604–14; Svea hovrätt, den 8 september 2016, B 3335–16 och 
Hovrätten över Skåne och Blekinge, den 8 juni 2017, B 2970–15, med tillhörande 
underrättsdomar.  
198 Se American Academy of Pediatrics Committee on Child Abuse and Neglect (2001) s. 
206. Se även ovan i kapitel 2. 
199 Hovrätten för Nedre Norrland, den 8 oktober 2015, B 679–15, med tillhörande 
underrättsdom.  
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utredningen samt den tilltalades berättelse.200 Att den tilltalade i så pass 
många fall har erkänt att denne på något sätt har skakat barnet är enligt min 
uppfattning anmärk-ningsvärt. Det går att diskutera i vilken mån en person är 
mer benägen att erkänna kortare skakningar om det faktiskt är det som har 
hänt eller om en person är mer benägen att erkänna kortare skakningar om 
denne har utövat skakvåld mot barnet. Utifrån resultatet att ett sådant 
erkännande funnits i cirka hälften av de rättsfall som ingår i denna 
undersökning, och där således även triaden förekommer, hamnar min 
gissning på det sistnämnda.   
 
Vad innebär då denna utveckling för de intressen som står emot varandra i 
dessa fall? Som nämndes tidigare201 skulle detta kunna vara ett tecken på 
underdiagnostik, vilket innebär att barnets intresse av att inte bli utsatt för 
misshandel och våld i hemmet hamnar i skymundan till förmån för vårdnads-
havarens intresse av att inte bli oskyldigt dömd. Risken med detta är att barn 
som faktiskt har blivit utsatta för skakvåld inte får något skydd för fortsatt 
misshandel då förövaren går fri.202 Ett sätt att se på det är alltså att barnets 
intresse inte beaktas i lika stor utsträckning som innan NJA 2014 s. 699. Detta 
får anses som en långtgående konsekvens. Risken är även att man inte straffar 
den som förtjänar att straffas, vilket får anses gå emot de principer som svensk 
straffrätt är uppbyggd kring.  
 
En annan aspekt är vilken betydelse HD:s uttalande i NJA 2014 s. 699 har 
haft när det kommer till den fria bevisföringen och bevisvärderingen. Vad är 
det egentligen HD gör i domskälen? Eftersom i princip alla rättsfall, alla i min 
undersökning, numera har en friande utgång i hovrätten har uttalandet 
uppenbarligen haft stor betydelse. Det går att diskutera i vilken utsträckning 
HD får lägga sig i den bevisvärdering som varje domstol är fri att göra, och 
om det är det som har hänt här. Eftersom de friande domarna är så tydligt 
övervägande kan i alla fall den slutsatsen dras att triaden numera aldrig ger 
eller ens bidrar till att ge en sådan beviskraft att det är ställt utom rimligt tvivel 
att skakvåld har ägt rum.203  
 

6.3 Svea hovrätts dom i mål B 3335-16 
I detta avsnitt kommer ett rättsfall som avgjorts efter NJA 2014 s. 699 att 
diskuteras och analyseras närmare.204 Det kommer även att göras en 
bayesiansk utvärdering av rättsfallet, vilken kommer att jämföras med den 

 
200 Ofta finns även berättelse från barnets andra vårdnadshavare, men det är sällan denna 
avviker från den tilltalades berättelse.  
201 Se avsnitt 2.3.  
202 Här bör dock nämnas möjligheten att komma åt problemet förvaltningsrättsligt. Även 
om domen blir friande straffrättsligt kan barnet i viss mån skyddas genom förvaltnings-
rättsliga bestämmelser. I förvaltningsrättsliga mål gäller även ett annat beviskrav än i 
brottmål. Se avsnitt 1.4.  
203 Se mer i avsnitt 6.3.  
204 Svea hovrätt, den 8 september 2016, B 3335–16. Se även tingsrättens dom i samma mål 
Södertörns tingsrätt, den 14 mars 2016, B 4595–13.  
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bayesianska utvärderingen av NJA 2014 s. 699 som tidigare gjorts i denna 
uppsats.205 Anledningen till att just detta rättsfall valts är, som tidigare 
nämnts, att målet även innehåller annan bevisning än triaden och att avsikten 
är att se hur domstolarna gör när de ska kombinera dessa olika typer av bevis.  

6.3.1 Omständigheter  
M.N. åtalades för synnerligen grov misshandel då han den 16 och den 24 mars 
2013 enligt åklagarens gärningsbeskrivning ska ha misshandlat sin knappt 
fyra månader gamla dotter E.B. Misshandeln ska ha bestått i att M.N. skakat 
E.B. kraftigt. E.B. hade skador bestående av blödningar under den hårda 
hjärnhinnan samt ögonbottenblödningar. E.B. blev även medvetslös och fick 
kramp vid båda tillfällena. M.N. förnekade att han skakat E.B. kraftigt såväl 
den 16 som den 24 mars men erkände att han skakat henne kort, i en och en 
halv till två sekunder, den 16 mars. M.N. har berättat att han den 16 mars var 
ensam hemma med E.B. och att barnet började skrika och inte slutade vad han 
än gjorde. Han lade ner E.B. på en filt på golvet varpå hon började skrika 
ännu mer, och han tog då upp henne och satte sig i soffan. Där ska han sedan 
ha skakat henne kort och efter det segnade hon ihop, blev stel och förlorade 
medvetandet. M.N. har berättat att han var ensam hemma med E.B. även den 
24 mars. M.N. hade då E.B. i famnen och guppade med armen för att rycka 
loss en filt som E.B. låg på. Efter detta blev hon tung, började andas konstigt 
och blev sedan medvetslös.206  
 
I målet åberopades bevisning i form av rättsintyg, yttrande från Social-
styrelsens rättsliga råd, journalanteckningar, en rekonstruktionsfilm och SOS-
samtal samt förhör med bland annat den tilltalade, målsägandens halvbror 
N.B. och ett antal olika läkare.  
 
I sitt yttrande anslöt sig Socialstyrelsens rättsliga råd till ett utlåtande av 
docenten och överläkaren Peter Krantz, som även hördes i målet. Av yttrandet 
framgår de skador som E.B. hade i hjärnan, vilka var hjärnpåverkan samt två 
blödningar av olika åldrar, och i ögonbottnarna. Krantz framhåller att dessa 
skador i kombination tidigare benämnts triaden, samt att dessa var typiska för 
diagnosen skakvåld. Han anför att det numera finns olika uppfattningar om i 
vilken mån triaden kan bevisa skakvåld och att vetenskapliga metoder och 
teoribildning vad gäller just AHT har ifrågasatts. Av uppgift från BVC 
framgår att E.B:s huvudomfång ökade mer än vad som anges i den s.k. 
normalkurvan under en period, men att huvudomfånget inte var större än att 
det rymdes inom vad som var normalt. Krantz kommenterar huvudomfånget 
i utlåtandet och menar att det inte går att säkerställa att det avvek från det 
normala. Krantz menar att det är svårt att uttala sig om hur E.B:s skador har 
uppkommit, men att det inte kan uteslutas att blödningarna under den hårda 
hjärnhinnan uppkommit genom en medfödd kärlmissbildning eller, om det 

 
205 Se avsnitt 5.4.  
206 M.N. åtalades även för misshandel av E.B. då han i januari 2013 ska ha orsakat E.B. 
smärta och ett blåmärke på benet. I denna uppsats kommer dock endast händelserna i mars 
2013 att kommenteras och analyseras.  
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konstaterade huvudomfånget ska tillmätas betydelse, att blödningen är ett 
tecken på en tidigare blödning som börjat blöda på nytt. Han tillägger att 
andra uppkomstsätt inte kan uteslutas även beträffande de övriga skadorna. 
Krantz framhåller dock att det mest sannolika är att skadorna uppkommit 
genom yttre mekaniskt våld, t.ex. genom skakning.  
 
Även av rättsintyget framgår de skador som tidigare nämnts. Det konstateras 
att den enda rimliga förklaringen till skadorna, i frånvaro av t.ex. en 
trafikolycka, är misshandel samt att E.B. inte hade några sådana bakgrunds-
faktorer som skulle kunna göra att hon lättare kan drabbas av blödningar. Av 
rättsintyget kan även utläsas att de subdurala blödningarna var av olika ålder 
samt att det inte säkert går att säga hur den senare blödningen uppkommit. 
Per Volpini Borgström, läkaren som utfärdat rättsintyget i målet, tillade i 
förhör att det inte finns någon annan sannolik förklaring till skadorna än ett 
tillfogat trauma. Enligt Volpini Borgström innebär detta dock inte att andra 
uppkomstsätt helt kan uteslutas. Den ögonläkare som hördes i målet var av 
uppfattningen att det inte fanns något annat rimligt tillkomstsätt vad gäller 
ögonbottenblödningarna än att barnet blivit skakat.  
 
Av journalanteckningarna framgår även att E.B. under en period före den 16 
mars 2013 hade frekventa kräkningar, 30–40 gånger per dygn där tio av dessa 
betecknats som ”stora”. M.N. och J.B. har även berättat att E.B. innan den 24 
mars 2013 hade magsjuka.  
 
I de första samtalen med vårdpersonalen och i de inledande polisförhören 
lämnade M.N. andra uppgifter än de han lämnade senare i utredningen och 
under rättegången. Från början sa han ingenting om att han skakat E.B. utan 
hade en helt annan historia angående vad som hänt innan hon förlorat 
medvetandet.  
 
I målet hördes även E.B:s halvbror N.B., född 2009. N.B. uppgav i video-
förhör och har tidigare spontant till sin mormor sagt att M.N. skakat E.B. 
Dock kan händelsen som N.B. berättar om inte knytas till just den 16 eller 
den 24 mars 2013.   

6.3.2 Tingsrättens bedömning  
Inledningsvis konstaterade tingsrätten att HD fastslagit i NJA 2014 s. 699 att 
det vetenskapliga stödet för diagnosen skakvåld är osäkert och hänvisade till 
de uttalanden som HD gjorde i rättsfallet. Därefter övergick tingsrätten till att 
bedöma den medicinska bevisningen. Domstolen hänvisade här till Krantz 
uttalanden om att yttre mekaniskt våld är den mest sannolika förklaringen 
men att andra uppkomstsätt inte kan uteslutas.  
 
Tingsrätten lade stor vikt vid M.N:s trovärdighet och menade att hans upp-
gifter starkt måste ifrågasättas. Detta främst på grund av att han ändrat sina 
uppgifter om vad som hände den 16 mars 2013. Tingsrätten menade att detta 
måste ses som en efterhandskonstruktion och därmed inte som en godtagbar 
eller trovärdig förklaring. Tingsrätten menade även att M.N:s uppgifter 
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angående den 24 mars 2013 inte kan ses som trovärdiga då det han berättat 
knappast kunnat orsaka det akuta och allvarliga tillstånd som E.B. drabbades 
av.  
 
Angående den övriga bevisningen tog tingsrätten upp omständigheten att 
M.N. var ensam vuxen i E.B:s sällskap vid båda de tillfällen då hon förlorade 
medvetandet och var tvungen att få vård. Tingsrätten tog även upp N.B:s 
uppgifter och ansåg att dessa gav ett visst stöd för att M.N. skakat E.B. 
Tingsrätten menade att den övriga bevisningen sammantaget klart talade till 
M.N:s nackdel. Tingsrätten menade även att det inte fanns några alternativa i 
praktiken rimliga förklaringar till E.B:s skadebild. Sammanfattningsvis 
bedömde tingsrätten att det var ställt utom rimligt tvivel att M.N. skakat E.B. 
den 16 samt den 24 mars 2013.  

6.3.3 Hovrättens bedömning  
Även hovrätten konstaterade inledningsvis att det råder olika uppfattningar 
om i vilken mån skakvåld kan bevisas genom triaden, och att SBU initierat 
en utvärdering av området.  
 
Vad gäller händelsen den 24 mars 2013 menade hovrätten att det inte är 
fastställt att blödningen under den hårda hjärnhinnan uppkommit genom 
skakvåld utan att den, som Krantz anfört, kan ha uppkommit som en följd av 
en tidigare blödning. Även vad gäller de andra skadorna menade hovrätten att 
det inte går att säkert säga när dessa uppkommit och att det inte heller finns 
något annat som styrker att M.N. misshandlade E.B. den 24 mars 2013.  
 
När det kommer till händelsen den 16 mars 2013 menade hovrätten att 
omständigheterna var mer besvärande för M.N. I likhet med tingsrätten tog 
hovrätten upp att M.N. ändrat sina uppgifter om vad som egentligen hände 
den 16 mars 2013 innan E.B. blev medvetslös. Hovrätten menade dock att de 
skakningar som M.N. erkänt och visat vid rekonstruktionen inte var av det 
slag att de skulle kunna orsaka de skador som E.B. hade. Hovrätten ansåg 
även att N.B:s berättelse om att M.N. skakat E.B. stämde överens med de 
uppgifter som M.N. lämnat. När det kommer till den medicinska bedöm-
ningen hänvisade hovrätten till HD:s uttalanden i NJA 2014 s. 699. Hovrätten 
menade att de läkare som hörts i målet i och för sig uppgett att skadorna mest 
sannolikt uppkommit genom våld, men att det som sagt fanns olika 
uppfattningar om hur skadorna skulle tolkas. Hovrätten nämnde även att de 
frekventa kräkningarna som E.B. haft tiden innan inte kunnat förklaras. 
Sammanfattningsvis ansåg hovrätten att åtalet inte var styrkt. Detta då M.N:s 
berättelse om själva händelseförloppet inte hade motbevisats, det vetenskap-
liga stödet för skakvåld var omdiskuterat samt det kunde finnas alternativa 
förklaringar till de symtom som E.B. uppvisat.  

6.3.4 Bayesiansk utvärdering  
Tingsrätten och hovrätten har, med samma framlagda bevisning, kommit till 
olika slutsatser i målet. Hovrätten är enligt min uppfattning inte särskilt 
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utförlig i hur bevisvärderingen egentligen har gått till. I detta avsnitt görs 
därför en bayesiansk utvärdering av rättsfallet utifrån den bevisning som lagts 
fram, för att på ett tydligt sätt kunna värdera de olika bevisen. Först kommer 
bevisen att tas upp var för sig för att det ska bli tydligt vilken bevisning som 
har mest tyngd. Efter det kommer en mer generell diskussion att föras om 
detta rättsfall samt en jämförelse med NJA 2014 s. 699 göras.  
 
Med det bayesianska nätverket ska undersökas huruvida huvudhypotesen 
eller bevistemat, att M.N. skakat E.B, kan bevisas. Noden ”MN skakvåld” 
innebär att M.N. vid något av de tillfällen som åtalet avser har gjort sig 
skyldig till skakvåld, eftersom detta räcker för att kunna döma honom.207 
 

 
 
Ursprungssannolikheten för att M.N. har skakat E.B. bedöms vara 1 %. Detta 
för att på ett tydligt sätt ta hänsyn till oskyldighetspresumtionen.208  
 

 
 
Givet ingen bevisning i målet ser alltså sannolikheten för huvudhypotesen ut 
på detta sätt. M.N. ska då anses oskyldig.  

 
207 Här bortses således från frågan om uppsåt, vilken inte kommer att kommenteras 
ytterligare. 
208 Se Dahlman (2018) s. 113 ff. Se även ovan i avsnitt 4.3.  
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6.3.4.1 Triaden 
När det kommer till den medicinska bevisningen, mer specifikt den bevisning 
som rör triaden, kommer denna i det bayesianska nätverket att delas upp i sina 
tre komponenter. Blödningarna under den hårda hjärnhinna, ögonbotten-
blödningarna och hjärnpåverkan i form av medvetslösheten kommer alltså att 
behandlas var för sig. Anledningen till uppdelningen är för att kunna anpassa 
beviskraften för hjärnpåverkan till hur denna såg ut i det konkreta fallet, 
nämligen att barnet blev medvetslöst vid två tillfällen i direkt anslutning till 
handhavande av M.N.  
 

 
 
Vid en uppdelning är det viktigt att den sammanlagda beviskraften av delarna 
är densamma som beviskraften för triaden om den betraktas som en helhet. 
De siffror som har satts som sann och falsk positiv för varje del av triaden har 
alltså satts utifrån detta. För att visa att beviskraften blir densamma ska här 
göras ett litet räkneexempel. I den bayesianska utvärderingen av NJA 2014 s. 
699 ovan sattes sann positiv för triaden till 0,08 och falsk positiv till 0,01, när 
RS-virus och tidigare blödning inte förelåg. Beviskraften för triaden betraktad 
som en helhet är då: 
 

                       P(F|T)             0,08 
Beviskraft  =  ––––––   =   –––––––  =  8 
                       P(F|-T)            0,01 

 
Beviskraften för triaden är således 8 när den betraktas som en helhet. När det 
kommer till den sammanlagda beviskraften för oberoende bevisning räknas 
denna ut genom att beviskraften för bevisen var för sig multipliceras.209 
Beviskraften för de olika delarna av triaden antas här vara lika stor, då det är 
svårt att komma fram till något annat utifrån den information som finns om 
symtomen. För varje del har då sann positiv satts till 0,4 och falsk positiv satts 
0,2. Beviskraften för en av delarna beräknas således: 

 
209 Se Dahlman (2018) s. 174 ff. Se mer i avsnitt 4.2.  
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                       P(F|T)             0,4 
Beviskraft  =  ––––––   =   –––––––  =  2 
                       P(F|-T)            0,2 

 
Eftersom triaden innehåller tre delkomponenter vars beviskraft ska räknas 
samman blir det således: 
 

2 x 2 x 2 = 8 
 
Den sammanlagda beviskraften för de tre delarna av triaden blir alltså 8, vilket 
är samma beviskraft som för triaden som helhet. Som sagt har delarna här 
betraktats som oberoende, för enkelhetens skull. Detta för att det är väldigt 
svårt att säga på vilket sätt de är inte är oberoende, även om det kan antas att 
de inte är det. Om bevis inte är oberoende men betraktas som det är risken att 
beviskraften överskattas. I detta fall har detta dock kompenserats genom att 
ange beviskraften för dem restriktivt.  
 
Vanligtvis ser man triaden som en helhet. Anledningen till att denna upp-
delning görs när det kommer till detta rättsfall är dels att det blir tydligare då 
de olika symtomen har olika alternativa förklaringar, dels att ett av symtomen, 
hjärnpåverkan, i detta fall enligt min uppfattning får anses ha klart högre 
beviskraft än vad som vanligen kan antas vara fallet.210 Att i ett bayesianskt 
nätverk ta hänsyn till triaden som en helhet respektive att dela upp den i sina 
tre komponenter medför alltså inte någon skillnad när det kommer till vilken 
beviskraft bevisningen har. Skillnaden blir om någon av komponenterna 
sticker ut och har större beviskraft än vad fyndet slentrianmässigt har, vilket 
kommer att framgå nedan.  
 
 
Hjärnhinneblödning  
 
Vad gäller blödningarna som E.B. hade under den hårda hjärnhinnan måste 
dessa bedömas som bevisning för att M.N. har skakat E.B. Däremot finns det 
även alternativa förklaringar till blödningarna, vilka måste beaktas vid 
bevisvärderingen. Dessa är medfödd kärlmissbildning alternativt, om E.B:s 
skallomfång ska tillmätas betydelse, tidigare blödning som börjat blöda på 
nytt. Dessa alternativa förklaringar kan även benämnas alternativhypoteser 
och de har därför fått varsin egen nod i det bayesianska nätverket.  
 

 
210 Mer om detta nedan i avsnitt 6.3.4.3.  
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När det kommer till medfödda kärlmissbildningar måste detta uppskattas som 
relativt ovanligt, men eftersom det ändå tas upp som en alternativ förklaring 
används en ursprungssannolikhet på 10 % för att inte underskatta sannolik-
heten för alternativa förklaringar i nätverket. Sannolikheten sätts således till 
den tilltalades fördel då närmare information om hur vanligt kärlmissbild-
ningar faktiskt är inte finns att tillgå. Sannolikheten sätts till den tilltalades 
fördel på grund av oskyldighetspresumtionen och principen om in dubio pro 
reo.211  
 

     

  
 

     
 

Vad gäller att det skulle finnas en tidigare blödning används 20 % som 
ursprungssannolikhet för att inte underskatta betydelsen av alternativa 
förklaringar samt med hänsyn till oskyldighetspresumtionen och principen 
om in dubio pro reo.212 Som bevisfaktum för en tidigare blödning finns 
uppgifter från BVC om att E.B:s huvud växt onormalt snabbt samt att 
blödningen eventuellt har börjat blöda på nytt. Det är att blödningen 
eventuellt börjat blöda på nytt som sedan är bevisfaktum för hjärnhinne-
blödningen. Att huvudet växt onormalt snabbt då det finns en tidigare 

 
211 Se mer i avsnitt 4.3.  
212 Se mer i avsnitt 4.3.  
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blödning uppskattas till 10 %. Sannolikheten för att huvudet växt ovanligt 
snabbt då det inte finns någon blödning som börjat blöda på nytt måste 
betraktas som lägre. Denna är därför satt till 1 %. Även här har sannolik-
heterna satts till den tilltalades fördel. När det kommer till sannolikheten för 
att en tidigare blödning har börjat blöda på nytt måste den betraktas som 
obefintlig om det inte tidigare fanns en blödning. Sannolikheten för att en 
tidigare blödning börjat blöda på nytt om det fanns en tidigare blödning 
uppskattas till 20 %.  
 

 
 
Sannolikheten för hjärnblödning är alltså beroende av de olika alternativa 
hypoteserna som föreligger i målet. Jämfört med de sannolikheter som 
användes för triaden i NJA 2014 s. 699 har sannolikheten för att hjärnhinne-
blödning ska ses när den tilltalade inte skakat barnet satts högre. Det måste 
anses mer sannolikt att endast hjärnhinneblödning ses om inget skakvåld har 
ägt rum än att hela triaden ses för samma fall. Även sannolikheten för att 
hjärnhinneblödning föreligger om skakvåld har ägt rumt har satts något högre 
än för hela triaden i NJA 2014 s. 699 av samma anledning. De exakta värdena 
har satts som om de ges för var och en av tre samverkande faktorer ger samma 
totalvärde som det som sattes för triaden i NJA 2014 s. 699.213 
 

 

 
213 Se avsnitt 5.4.   
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När hjärnhinneblödningarna observeras ökar sannolikheten för att M.N. 
skakat E.B något.  
 

 
 
När sedan även den onormala tillväxthastigheten observeras minskar 
sannolikheten för skakvåld något igen. Detta beror på att ursprungs-
sannolikheten för tidigare blödning givet att huvudet växt onormalt snabbt 
samt ursprungssannolikheten för kärlmissbildningar tillsammans är något 
högre än ursprungssannolikheten för huvudhypotesen. Det är således inte 
bevisat att M.N. skakat E.B. endast genom bevisningen om blödningarna 
under den hårda hjärnhinnan.   
 
 
Ögonbottenblödning 
 
Vad gäller ögonbottenblödningarna finns även där andra möjliga uppkomst-
sätt. Det står inte helt klart exakt vilka dessa andra faktorer som skulle kunna 
förklara ögonbottenblödningarna är, varför noden i det bayesianska nätverket 
har döpts till ”annan förklaring”.  
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När det kommer till alternativa förklaringar har en ursprungssannolikhet om 
10 % satts, av samma anledning som för de alternativa förklaringarna till 
hjärnhinneblödningarna. 
 

 
 
Även när det kommer till sannolikheten för ögonbottenblödning har hänsyn 
tagits till att det är högre sannolikhet att enbart ögonbottenblödning ses då 
skakvåld inte förekommit än att hela triaden av symtom ses. Även här har de 
exakta siffrorna satts utifrån att den sammanlagda beviskraften när triaden 
delas upp ska vara densamma som då en uppdelning inte görs.214  
 

 
214 Se avsnitt 5.4.  
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När även ögonbottenblödningarna observeras ökar sannolikheten något även 
här för att M.N. skakat E.B. Det är dock fortfarande långt ifrån ställt utom 
rimligt tvivel att skakvåld har ägt rum med endast hjärnhinneblödningarna 
och ögonbottenblödningarna som bevisfaktum.  
 
 
Medvetslöshet (hjärnpåverkan) 
 
Det tredje symtomet i triaden är hjärnpåverkan, vilket i detta fall synts i och 
med att E.B. blivit medvetslös både den 16 och den 24 mars 2013. I denna 
nod tas hänsyn till att M.N. vid båda tillfällena var ensam vuxen i E.B:s 
sällskap och att medvetslösheten vid båda tillfällena inträdde omedelbart efter 
handhavandet.  
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Att E.B. blivit medvetslös vid två tillfällen omedelbart efter handhavandet gör 
att sannolikheten för falsk positiv blir väldigt låg. När det kommer till 
sannolikheten för att E.B. blivit medvetslös om M.N. inte skakat henne har 
denna ändå satts generöst. Här med en sannolikhet för att ett barn som annars 
inte varit medvetslöst blir det, två gånger efter två av ett fåtal handhavanden 
av samma person utan att ha skakat barnet, en av tusen gånger. Det får antas 
att det egentligen är ännu mindre vanligt efter ett normalt handhavande. Det 
är dock svårt att säga en exakt siffra varför det anses säkrare i förhållande till 
oskyldighetspresumtionen och principen om in dubio pro reo att sätta för högt 
än för lågt.215 Medvetslösheten får således en mycket större beviskraft än vad 
hjärnpåverkan typiskt sett har då triaden beaktas. Detta är också anledningen 
till att triaden delas upp i nätverket.  
 

 

 
215 Se avsnitt 4.3.  
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När det faktum att E.B. blivit medvetslös omedelbart efter båda handhav-
andena observeras ökar sannolikheten för att M.N. skakat E.B. markant. Detta 
innebär att även då sannolikheten sattes generöst vad gäller falsk positiv i 
noden om medvetslöshet, och denna alltså fick lägre beviskraft än vad den 
kanske egentligen har, är det faktum att E.B. vid två tillfällen blivit kraftigt 
hjärnpåverkad omedelbart efter M.N:s handhavande bevis med mycket stark 
beviskraft.  
 

6.3.4.2 Annan bevisning 
Utöver den medicinska bevisningen kring triaden finns även annan bevisning 
i målet, vilken måste beaktas i kombination med den medicinska bevisningen.  
 
 
M.N. har erkänt kort skakning 
 
Till att börja med har M.N. erkänt att han skakat E.B. kort den 16 mars 2013.  
 

 
 
När det kommer till bedömningen av erkännandet måste hänsyn tas till att 
M.N. inte erkänt en kraftig skakning utan endast en kort sådan. Utgångs-
punkten är att det inte räcker med en kort skakning för att skakvåld ska ha ägt 
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rum, utan att det för detta krävs kraftiga skakningar.216 Om M.N. inte har 
skakat E.B. kraftigt och ljuger finns det ändå en viss sannolikhet att han 
erkänner en kort skakning. Om M.N. inte har skakat E.B. kraftigt och talar 
sanning finns det en sannolikhet att han ändå inte erkänner en kort skakning, 
då det inte är säkert att detta ägt rum eller om han kommer ihåg fel. Om M.N. 
har skakat E.B. kraftigt men ljuger får det antas finnas en sannolikhet att han 
säger att han endast skakat kort. Om M.N. har skakat E.B. kraftigt och talar 
sanning är det omöjligt att han säger att han skakat barnet kort.217  
 

   
 
Som ursprungssannolikhet för att M.N. korrekt återger att han skakat barnet 
kort, alltså de uppgifter som framkommer under rättegången, har 80 % 
angetts. Eftersom vi inte vet något om M.N. får det antas att det är större 
sannolikhet att han talar sanning än att han ljuger, på grund av oskyldighets-
presumtionen och principen om in dubio pro reo sätts siffrorna till den 
tilltalades fördel. Däremot måste beaktas att han står åtalad för ett brott och 
att det därför finns en högre risk att han ljuger än om han inte befunnit sig i 
den situationen. Det är mycket svårt att avgöra om en person ljuger, även om 
det finns vissa indikatorer på lögn kan de aldrig få någon hög beviskraft.218 
Hänsyn måste också tas till faktumet att M.N. inte erkänt skakningen direkt, 
utan att han efter cirka en månad har ändrat sin berättelse. Vad gäller att han 
har ändrat sina uppgifter får det ändå antas vara mer sannolikt att han talar 
sanning om han inte har ändrat sina uppgifter än om han har gjort det.  
 
Enligt kriterier som satts upp av HD i NJA 2010 s. 671 är konstans över tid 
en indikator på att en person är trovärdig. Om personen har förhörts flera 
gånger och lämnat samma uppgifter alla gånger talar detta för att personen 
talar sanning och är tillförlitlig. Om personen däremot ändrar sina uppgifter 
talar detta emot att uppgifterna är riktiga.219 Detta kriterium har dock inte 
vunnit stöd av psykologiska forskningsresultat220 och har kritiserats av bland 
annat Lena Schelin221 samt även av HD i ett senare fall om våldtäkt.222 Schelin 
anför att forskningen inte har kunnat påvisa att huruvida en utsaga är konstant 
eller inte kan avgöra hur tillförlitlig den är. För att kunna avgöra om en 
förändring är till den tilltalades nackdel behövs kunskap om utsagans 

 
216 Se American Academy of Pediatrics Committee on Child Abuse and Neglect (2001) s. 
206. Se även ovan i kapitel 2. 
217 De överväganden som görs baseras på allmänna erfarenhetssatser. Se mer i avsnitt 3.1.1.  
218 Se Dahlman (2018) s. 253 ff.  
219 Se Dahlman (2018) s. 256.  
220 Se Fisher & Cutler (1995) s. 24 ff.  
221 Schelin (2007) s. 188 ff.  
222 Se NJA 2017 s. 316.  
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uppkomstbetingelser. Om förändringen i utsagan är naturlig och står i 
överensstämmelse med vad som kan förväntas med hänsyn till hur utsagan 
har uppkommit ska förändringen inte tillmätas någon negativ betydelse. 
Schelin framhåller även att minnespsykologisk forskning visar att centrala 
detaljer bör vara konstanta.223 I detta fall får det ändå anses relativt onaturligt 
att M.N. först berättat ett händelseförlopp direkt efter händelsen för att sedan 
ändra detta helt och hållet en månad senare. I detta fall handlar det inte om att 
uppgifterna skiljer sig något mellan olika tillfällen, utan att hela utsagan har 
ändrats. Eftersom konstanskriteriet är omdiskuterat och kritiserat och inte 
verkar ha något egentligt stöd i forskningen224 har det dock inte getts någon 
hög beviskraft i denna bayesianska utvärdering. Konstanskriteriet används 
således med försiktighet.  
 

 
 

 
223 Schelin (2007) s. 188 ff.  
224 Se NJA 2017 s. 316.  
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När endast bevisfaktumet att M.N. erkänt en kort skakning observeras 
minskar sannolikheten för att M.N. gjort sig skyldig till skakvåld. Detta 
eftersom det krävs kraftiga skakningar för att skakvåld ska anses ha ägt rum.  
 

 
 
När det faktum att M.N. ändrat sina uppgifter observeras, och hans 
trovärdighet således beaktas, ökar däremot sannolikheten för att han är 
skyldig igen. Sammantaget har erkännandet minskat sannolikheten för att 
M.N. är skyldig något. Detta beror dels på att det är svårt att bedöma om en 
person ljuger eller talar sanning, dels på att konstanskriteriet används med 
stor försiktighet. Erkännandet får dock inte någon stor betydelse i detta fall.  
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N.B:s berättelse 
 
När det kommer till det N.B. har berättat i förhör om att M.N. har skakat E.B. 
är även denna bevisning svår att bedöma. Enligt mig måste det dock betraktas 
som svag bevisning för att M.N. faktiskt har skakat E.B.   
 

 
 
I falsk positiv tas hänsyn till att N.B:s berättelse avser en annan händelse än 
de som åtalet rör, att N.B. är ett barn och att man därför inte fullt ut kan lita 
på att det han säger stämmer samt att N.B. har sagt att huvudet inte skakades. 
Eftersom han spontant har berättat samt visat hur skakningarna ska ha gått till 
bör dock uppgifterna ändå anses ge ett visst stöd åt att M.N. utövat skak-
våld.225  
 

 
 

 
225 De överväganden som görs här baseras på sunt förnuft och kan även sägas vara allmänna 
erfarenhetssatser. Se mer i avsnitt 3.1.1.  
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När N.B:s berättelse observeras ökar sannolikheten för skakvåld.  
 
 
Kräkningar 
 
Till sist vad gäller kräkningarna får det antas att dessa kan vara bevis både för 
att M.N. har skakat E.B. men också för att E.B. hade en medfödd kärlmiss-
bildning. Det är svårt att utifrån den bevisning som lagts fram i målet avgöra 
om kräkningarna talar för det ena eller det andra.  
 

 
 

Det bedöms relativt osannolikt att sådana kräkningar som finns i fallet uppstår 
om varken skakvåld och kärlmissbildningar föreligger, men mycket sannolikt 
att de gör det om både skakvåld och kärlmissbildningar föreligger. I denna 
sannolikhetstabell har sannolikheten bedömts lika stor för att kräkningar 
förekommer om bara skakvåld föreligger som om bara kärlmissbildningar 
föreligger.  
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När lika stor sannolikhet sätts för att kräkningar förekommer givet skakvåld 
som för att kräkningar förekommer givet kärlmissbildning ser således sanno-
likheten för de båda hypoteserna ut såhär.  
 

 
 
Här testas att istället att sätta en hög sannolikhet för kräkningar då endast 
kärlmissbildningar förekommer men en låg sannolikhet för kräkningar då 
endast skakvåld förekommer.  
 



 75 

 
 
Om det antas att kräkningar är betydligt vanligare vid kärlmissbildningar än 
vid skakvåld ser sannolikheten för hypoteserna istället ut på detta sätt. 
Sannolikheten för kärlmissbildningar har ökat markant, till över 92 %, men 
sannolikheten för skakvåld har knappt minskat över huvud taget. Detta 
innebär att kräkningarna givet den andra bevisningen i målet inte påverkar 
sannolikheten för bevistemat skakvåld i nämnvärd utsträckning ens om det 
antas vara ett starkt bevis för att det förekommit kärlmissbildningar. Detta 
visar enligt mig tydligt fördelen med bayesianska nätverk då det går att 
undersöka betydelsen av enskilda omständigheter på detta sätt, istället för att 
gå på känsla. Min tolkning av hovrättens domskäl är att kräkningarna minskar 
sannolikheten för skakvåld baserat på domarnas intuitioner, eftersom det inte 
ges någon motivering till hur kräkningarna bedöms. Utifrån den lilla betyd-
else som kräkningarna har för huvudhypotesen i det har fallet hade kräkning-
arna kanske lika gärna kunnat bortses ifrån.  
 

6.3.4.3 Sammantagen bedömning  
 

 
 
När all bevisning är observerad och bedömd är det enligt min bayesianska 
utvärdering ställt utom rimligt tvivel att M.N. skakade E.B. så pass kraftigt 
att skadorna uppkom. Enligt hovrätten blev dock slutsatsen den motsatta. Den 
bevisning som enligt mig ska anses ha mest tyngd är den omständigheten att 
E.B. blivit medvetslös två gånger då M.N. varit ensam vuxen i hennes 
sällskap. Det finns ingenting som tyder på att E.B. blivit medvetslös på detta 
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sätt någon annan gång under sin levnadstid. I hovrättens domskäl verkar detta 
dock inte beaktas över huvud taget. Det verkar snarare som att hovrätten, med 
hänvisning till NJA 2014 s. 699 samt den utvärdering som SBU höll på att 
göra, inte tillmätte triaden något bevisvärde alls. Hovrätten framhöll istället 
att det fanns alternativa förklaringar som gjorde att bevisningen inte nådde 
upp till beviskravet. Enligt min mening finns det dock i detta fall en del av 
triaden som inte kan anses ha någon alternativ förklaring, nämligen den att 
E.B. blivit medvetslös vid två tillfällen omedelbart efter det att M.N. haft hand 
om henne.  
 
I min bayesianska bevisvärdering har triaden därför delats upp, för att 
bevisningen om just medvetslösheten ska kunna ges ett starkare bevisvärde. 
Hovrätten lyssnade på HD i NJA 2014 s. 699 så pass mycket att den inte 
tittade på vad som faktiskt hade hänt i det aktuella fallet. Även om triaden i 
allmänhet inte har så stark beviskraft, måste delar av triaden i vissa fall kunna 
ges en mycket starkare beviskraft. Att bryta upp triaden som gjorts i 
utvärderingen ovan kan således ha fördelar i fall som detta.  
 
Som nämnts tidigare tar HD inte ställning i frågan vad som händer om det 
även finns annan bevisning än den medicinska, och hur man i så fall skulle 
kombinera olika typer av bevisning. Tar domstolarna i lägre instanser då 
hänsyn till den andra bevisningen? Vad får HD:s uttalande om triaden för 
betydelse i de fall där det också finns annan bevisning som ska värderas?  
 
I hovrättsfallet som har behandlats i detta avsnitt fanns även annan bevisning 
än den medicinska bevisningen i form av triaden, vilket var anledningen till 
att fallet analyserades närmare. Däremot verkar det inte som att hovrätten 
lägger ihop bevisningen i någon vidare mån, i alla fall inte på ett sätt som 
framgår av domskälen. Enligt mig verkar hovrätten se triaden för sig och när 
den kommer fram till att denna inte når upp till beviskravet dras slutsatsen att 
åtalet inte är styrkt. Det sägs ingenting om att åtalet skulle kunna vara styrkt 
trots att triaden inte ensamt bevisar skakvåld. Det sägs inte heller någonting 
om att triaden ändå kan ha en viss beviskraft, även om den inte ensamt når 
upp till beviskravet. Enligt mig kunde HD i NJA 2014 s. 699 varit tydligare 
med att triaden fortfarande har en viss beviskraft vad gäller skakvåld, även 
om den ofta inte räcker för att det ska vara bevisat i den mån som krävs för 
att döma någon. Om triaden inte tillmäts någon beviskraft över huvud taget i 
domstolarna idag blir det också svårt att även kombinerat med annan 
bevisning nå upp till beviskravet ställt utom rimligt tvivel. Detta får i sin tur 
konsekvenser när det kommer till vilka intressen som ges företräde.226  
 
Till sist ska nämnas vilken betydelse HD:s uttalanden i NJA 2014 s. 699 har 
haft när det kommer till den fria bevisvärderingen. Uppenbarligen har HD:s 
uttalanden påverkat den bevisvärdering som domstolar i lägre instans gör, 
vilket diskuterades ovan.227 Tidigare har det mest talats om att domstolen kan 
ha svårt att kombinera annan bevisning med triaden men i detta fallet verkar 
det även, och kanske till och med i högre grad, handla om en problematik i 

 
226 Se mer om detta i avsnitt 6.2.  
227 Se avsnitt 6.2.  
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att av ren rutin bedöma triaden som en enhet som inte ger något starkt 
bevisvärde. NJA 2014 s. 699 verkar när man ser till mål B 3335–16 ha haft 
stor inverkan på hur ingående triaden numera prövas av domstolarna. I 
hovrättsfallet kan man till och med se att domstolen endast med hänvisning 
till HD:s uttalanden inte ger triaden någon beviskraft alls, när det istället 
borde ha varit så att en del av triaden skulle fått stark beviskraft. HD:s 
uttalanden verkar ha lett till att domstolarna väljer att bortse från triaden av 
ren rutin då det inte finns starka vetenskapliga belägg och då det skulle kunna 
finnas någon annan tänkbar förklaring till symtomen. HD:s avgörande verkar 
även ha lett till att domstolarna inte ens försöker kombinera medicinsk 
bevisning med annan typ av bevisning, och därmed inte gör någon 
självständig prövning och värdering av bevisningen.  
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7 Avslutande reflektioner 
I detta avsnitt ska det göras en återknytning till uppsatsens frågeställningar. 
Underfrågorna har besvarats i den löpande texten i föregående delar av 
uppsatsen,228 och fokus i detta avslutande kapitel kommer därför att ligga på 
de övergripande frågeställningarna.  
 
Till att börja med kan sägas att NJA 2014 s. 699 verkar ha spelat stor roll för 
bedömningen av triadens beviskraft för skakvåld. Min rättsfallsundersökning 
visar på en tydlig tendens i att det efter NJA-fallet i princip inte meddelas 
fällande domar som står sig i mål där triaden förekommer som bevisning. 
Undersökningen visar även att det verkar finnas en svårighet i att kombinera 
medicinsk bevisning bestående av triaden med annan typ av bevisning.  
 
Anledningen till att Svea hovrätts dom i mål B 3335–16 analyserades närmare 
var just för att se hur domstolar kombinerar annan bevisning med triaden. 
Resultatet blev dock delvis något annat. Även om det ur domskälen går att se 
att triaden inte kombineras med den andra bevisningen i målet och att 
hovrätten i princip bortser från triaden som bevis är ett annat viktigt resultat 
av undersökningen att domstolen alltför rutinmässigt betraktar och behandlar 
triaden som en enhet vid bevisvärderingen. Om triaden inte tillmäts någon 
beviskraft alls blir det svårt att nå upp till beviskravet i brottmål, även om den 
skulle kombineras med annan bevisning. Om triaden alltid per automatik 
behandlas som en enhet och inte värderas utifrån det specifika fallet föreligger 
enligt mig ett ännu större problem. I hovrättsfallet verkar det alltså handla om 
att medvetslösheten räknas som en del av triaden som slentrianmässigt anses 
ha låg beviskraft. Det förefaller orimligt att ett barn två gånger efter två av ett 
fåtal handhavanden av samma person kan bli medvetslöst utan att det sedan 
beaktas närmare av domstolen, på grund av att triaden enligt HD inte ska ses 
som tillräcklig bevisning. Resultatet och slutsatsen är således inte främst hur 
domstolar kombinerar triaden med annan bevisning utan istället hur 
domstolarna faktiskt värderar och kombinerar beviskraften hos triadens olika 
komponenter så som de tagit sig uttryck i det konkreta fallet.  
 
Detta leder vidare till den normativa huvudfrågeställningen och frågan om i 
vilken mån HD får göra uttalanden av de slag som förekommer i NJA 2014 
s. 699, som handlar om bevisvärdering av specifika bevis. Om HD:s 
uttalanden lett till att domstolarna alltid väljer att bortse från triaden av ren 
rutin på grund av att den inte ska ges beviskraft om det inte finns starka 
vetenskapliga belägg, har HD enligt min mening gått emot principen om fri 
bevisvärdering. Om detta är fallet gör domstolarna efter NJA 2014 s. 699 inte 
någon självständig och fri värdering av bevisningen i målet. Det görs inte 
heller någon individuell värdering av varje enskilt bevis, vilket det enligt 
principen om fri bevisvärdering ska. Detta är enligt mig något som HD borde 
ha tänkt på och förstått när domskälen till NJA 2014 s. 699 skrevs. Att skriva 

 
228 Delfråga a) har besvarats i kap. 3, delfråga b) har besvarats i kap. 3 och delfråga c) har 
besvarats i kap. 5.  
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att en viss typ av bevisning inte ska kunna leda till en fällande dom om den 
inte vilar på en vetenskaplig ståndpunkt som det finns mycket starka belägg 
för får enligt min mening, och särskilt med tanke på de konsekvenser det fått, 
anses som ett uttalande som ligger på gränsen till godtagbart. HD:s domar har 
uppenbarligen stor inverkan på hur de lägre instanserna dömer. Oavsett om 
man är av uppfattningen att HD inte får meddela denna typ av prejudikat eller 
anser att underrätterna inte ska följa denna typ av uttalanden då de inte är 
auktoritativa föreligger således ett problem vad gäller skakvåldsfallen. Att 
uttalanden som dessa som rör bevisvärderingen får så pass stor inverkan på 
hur lägre instanser dömer skulle av många anses icke acceptabelt ur den fria 
bevisvärderingens synpunkt.   
 
I den normativa frågeställningen ryms även en diskussion om vilka intressen 
som får företräde i skakvåldsfall. Om utvecklingen innebär att ingen längre 
döms för att ha skakat ett barn oavsett om barnet i fråga har skador som tyder 
på att det kan ha blivit skakat har barnets intresse av att inte bli utsatt för våld 
i sitt eget hem hamnat i skymundan. Även intresset av att den som förtjänar 
att straffas inte blir straffad prioriteras bort. Det intresse som istället 
dominerar är vårdnadshavarens intresse av att inte bli oskyldigt dömd. Som 
nämnts tidigare finns fortfarande en möjlighet att skydda barnet enligt den 
förvaltningsrättsliga lagstiftningen eftersom det där verkar tillämpas ett något 
lägre beviskrav än i brottmål. Dock kan de slutsatser som dras i denna uppsats 
till viss del ha betydelse även för förvaltningsrättsliga mål. I HFD 2018 ref 6, 
som även det handlade om skakvåld, ansåg HFD med i princip samma 
motivering som HD lade fram i NJA 2014 s. 699 att barnet inte utsatts för 
misshandel eller annat våld mot huvudet och att det därför saknades grund för 
att omhänderta barnet enligt LVU. Vad detta rättsfall innebär för framtida 
förvaltningsrättsliga skakvåldsfall är osäkert, men risken finns att samma 
utveckling sker som den som har skett i brottmål och om så sker blir skyddet 
för barnet näst intill obefintligt.  
 
En anledning till att lägre instanser litar på HD i så hög grad och inte gör 
någon självständig värdering av bevisningen kan vara just den svårigheten 
som finns för domare att värdera expertbevisning. Som sades tidigare i 
uppsatsen229 går domstolarna oftast inte emot sakkunniga. Detta tydliggörs 
genom att domstolarna automatiskt har följt den förändring i synen på triaden 
som bevisning som skett inom forskarvärlden. Mötet mellan juridik och 
medicin är således en komplicerad fråga och det finns ingen enkel lösning. I 
domstolarna krävs expertkunskap för att kunna meddela materiellt riktiga 
domar men samtidigt är det uppenbarligen svårt för domstolarna att kritiskt 
värdera den kunskap som experterna lägger fram.  
 
Att det ser ut som det gör angående triaden som bevisning för skakvåld är 
något som domstolarna behöver bli medvetna om och som behöver uppmärk-
sammas. Vad skulle det då kunna finnas för lösningar för att förbättra den 
bevisvärdering som görs idag? Problemet verkar enligt mig främst ligga i 
domstolens oförmåga att hantera bevisningen på ett självständigt sätt. För att 

 
229 Se avsnitt 3.3.5.  
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komma runt detta problem skulle därför en lösning kunna vara att dom-
stolarna lär sig att använda bayesianska nätverk i sin bevisvärdering. Att bli 
medveten om exakt vilka sannolikheter som används och därmed också vilka 
allmänna erfarenhetssatser som medvetet eller undermedvetet utgås ifrån är 
en stor fördel med bayesianska nätverk. Varje bevisfaktum måste värderas för 
sig och en slentrianmässig bedömning kan således undvikas genom denna 
metod.  
 
Min slutsats är att triaden inte ensamt borde kunna ligga till grund för en 
fällande dom, om det inte finns något särskilt i det specifika fallet som talar 
för det. Att ett barn har blivit skakat är som huvudregel inte bevisat bara för 
att triaden av symtom föreligger. Däremot verkar det numera som att triaden 
inte ges någon beviskraft över huvud taget, och att tilltalade i mål som rör 
skakvåld aldrig döms. Denna utveckling är oroväckande. Även om triaden 
oftast inte ensam kan nå upp till beviskravet måste den ändå ges en viss 
beviskraft som tillsammans med annan bevisning kan leda till en fällande 
dom. Det måste ske en prövning som inte på ren rutin innebär att triaden som 
bevisning bortses ifrån. Om detta inte görs riskerar vi att fria den som gör 
bland det mest avskyvärda en människa kan göra, nämligen att misshandla ett 
hjälplöst spädbarn.  
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