
             

 

   

   

   

 

 

Beteckning:________________ 

 

 

Akademin för teknik och miljö 

 

Bevisvärdering i brottmål  

- Går det tillämpa beslutsanalytiska metoder? 

Kristofer Öberg 

December 2012 

Examensarbete, 15 hp 

Besluts-, risk- och policyanalys 

Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys 

Examinator: Jan Odelstad 

 

 



             

 

   

   

   

 

 

 

 

Bevisvärdering i brottmål 

- Går det tillämpa beslutsanalytiska metoder? 
 

av 

 

Kristofer Öberg 

 

 

 

Akademin för teknik och miljö 

Högskolan i Gävle 

 

S-801 76 Gävle, Sweden 

 
Email: 

Kristofer_oberg@yahoo.co.uk 

 

 

 

Abstrakt 
I detta arbete behandlas de grundläggande elementen i en brottmålsprocess med 

särskilt fokus på hur själva bevisvärderingen går till, särskilt då DNA-bevisning 

ingår i materialet. Dels beskrivs de vanligast förekommande teorierna och vad som 

sagts om dessa i doktrinen, dels belyses utvalda rättsfall för att visa hur det hela 

faktiskt fungerar i praktiken. Problematiken kretsar främst kring hur en domstol 

kommer fram till att ett visst faktums existens är ställt utom rimligt tvivel. Texten 

föreslår att de nuvarande metoderna för bevisvärdering bör kompletteras med 

metoder som utvecklats av besluts-, risk- och policyanalysvetare. Mer specifikt 

föreslås att domstolar i större utsträckning bör använda metoder så som Bayes 

teorem för att anpassa sina sannolikhetsuppskattningar då nya bevis förs fram i en 

process.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Utgången av en brottmålsprocess avgörs av de bevis som processens båda parter lyfter 

fram. Domstolens uppgift är att värdera dessa bevis för att därigenom komma fram till 

vad som sannolikt har skett i det aktuella fallet. Inte sällan används i domstolar 

bevisresonemang som bygger på att det är sannolikt att en åtalad person faktiskt också 

är skyldig. Ett exempel på dylika resonemang är fall som bygger på att DNA-bevis har 

hittats vilka påstås knyta den åtalade i fråga till det aktuella brottet. DNA-bevisning 

sägs ofta vara väldigt säker och det är inte ovanligt att åklagarsidan framför att oddsen 

för att en slumpvis vald person ska matcha ett visst DNA-prov är en på miljonen eller 

t.o.m. en på miljarden; siffror som säkerligen förefaller vara övertygande vid första 

anblicken för de flesta. Detta förutsätter dock att DNA-bevisen har hanterats på ett 

korrekt sätt, vilket inte nödvändigtvis alltid är fallet. Fel kan ha begåtts då ett DNA-

prov samlades in eller vid senare hantering av det vid laboratorium. DNA-prov kan 

blandas ihop med andra DNA-prov och resultaten av dem kan feltolkas eller återges 

på felaktiga sätt. Att fel av denna typ begås är i sig förhållandevis osannolikt, men 

troligtvis långt mer sannolikt än att ett DNA-prov matchar en oskyldig åtalad, och 

därmed något som definitivt är värt att ha i åtanke då DNA-bevis åberopas i 

domstolar. Enligt en amerikansk uppskattning av hur vanliga dessa former av fel i 

hanteringen är sker de i ca 1 % av fallen. Därmed kanske det fortfarande inte låter som 

att det händer särskilt ofta, men det visar ändå att DNA-bevisning inte riktigt har den 

styrka som det ofta påstås ha. Och det har förekommit att människor blivit felaktigt 

dömda på grund av att risken för dessa fel inte beaktas.
1
 

Det är självklart inte bara vid värdering av DNA-bevisning som en domstol 

måste fatta beslut baserade på sannolikheter. Ofta rör det sig dessutom om betingade 

sannolikheter. Även här finns ett stort utrymme för felslut. Låt oss illustrera detta med 

hjälp av ett exempel som fysikern och författaren Leonard Mlodinow formulerat 

rörande medeldistanslöperskan Mary Decker Slaney. 1996 blev hon fälld för doping 

efter att hennes urin gett positivt utslag i ett test. Den använda metoden sades 

rapportera falska positiva resultat i 1 % av fallen, vilket av många säkert tolkades som 

att hon var skyldig med en sannolikhet på 99 %. Något som dock inte stämmer. 

Ponera t.ex. att 1 000 idrottsutövare blev testade, att en av tio av dessa var dopade och 

att testet, då det gjordes på en dopad idrottsutövare, hade en 50 % chans att ge positivt 

utslag. 100 idrottsutövare skulle då vara dopade och testet skulle ha gett positivt utslag 

på 50 av dessa. 900 idrottsutövare skulle således inte vara dopade, men 9 av dessa 

hade ändå gett ett positivt utslag. Detta skulle innebära att sannolikheten för att Mary 

Decker Slaney faktiskt var dopad snarare var 84,7 % (d.v.s. resultatet av 50/59). Det 

kan fortfarande låta som en rätt hög siffra, men som Leonard Mlodinow sammanfattar 

detta exempel är sannolikheten att hon blir felaktigt fälld för doping i detta fall lika 

hög som den att hon ska få en etta då hon kastar en tärning.
2
 Samtidigt ska självfallet 

här has i beaktande att detta exempel enbart är baserat på vad fakta om antalet positiva 

resultat säger – det är inte menat som en kommentar kring hur dopingtest verkligen 

går till eller vilka resultat som ges av dem. Siffrorna som används är troligtvis helt 

gripna ur luften och har sin främsta förtjänst i att de visar att en metods frekvens av 

falska positiva resultat inte ensamt ska ges för stor vikt i dylika fall.  

                                                 
1
 Mlodinow (2009), s 36. 

2
 Mlodinow (2009), s 117 – 118. 
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Felslut av liknande typ begås även i domstolar, och ett exempel på ett sådan 

felslut är det s.k. åklagarens fallgrop. Ett av de mer kända exemplen på när en domstol 

begått detta misstag kan hämtas från England där Sally Clark blev dömd för att ha 

mördat två av sina barn. Det första av dessa dog vid en ålder på elva veckor och 

antogs då vara ett fall av så kallad plötslig spädbarnsdöd. Sally Clark blev sedan 

gravid igen och även nästa barn dog. Detta vid en ålder av åtta veckor. Vid denna 

tidpunkt blev hon åtalad för att ha kvävt båda dessa barn. I rättegången vittnade en 

pediatriker som menade att plötslig spädbarnsdöd var så pass ovanligt att oddsen för 

att båda barnen skulle ha dött av det var 73 miljoner mot en. Denna siffra kom han 

fram till genom att första konstatera att 1 av 8 543 barn dör i plötslig spädbarnsdöd, 

sedan multiplicerade han denna siffra med sig själv för att få veta sannolikheten att två 

barn skulle drabbas av samma öde. Detta resonemang var i princip det enda ”beviset” 

som framfördes mot Sally Clark, men det räckte för att juryn 1999 skulle döma henne 

till fängelse. Det finns dock ett flertal problem i detta resonemang. Dels förutsätter 

pediatrikerns sätt att räkna att de båda dödsfallen är oberoende av varandra – något 

som inte stämmer om t.ex. miljöaspekter eller gener spelar in. Dels är inte det 

avgörande vad oddsen att två barn ska dö i plötslig spädbarnsdöd är, utan snarare vad 

oddsen är för att just de här två barnen skulle ha avlidit av plötslig spädbarnsdöd. Man 

måste här även väga in vad oddsen är för andra förklaringar; t.ex. att två spädbarn blir 

mördade. Enligt en senare utredning är det nio gånger mer sannolikt att två spädbarn 

dör av plötslig spädbarnsdöd än att de blir mordoffer.
3
 Domen överklagades och efter 

tre och ett halvt år släpptes Sally Clark ifrån fängelset. Även om detta fall kan synas 

vara speciellt så är det internationellt sett inte ovanligt att parterna i en rättsprocess 

argumenterar kring sannolikhet på liknande sätt och att detta kan tänkas påverka den 

slutgiltiga domen.
4
 

 

1.2 Problemformulering och syfte 

En domstol står allt som oftast inför uppgiften att fatta beslut utifrån ett mer eller 

mindre begränsat kunskapsunderlag. Hur domstolen ska värdera de bevis som finns i 

målet är till stora delar oreglerat. Bevisen i fråga kan vara av olika sorter – alltifrån 

vaga indicier till tekniska bevis med säkerställd exakthet. Frågan som här utreds är hur 

domstolen värderar de fakta som presenteras för den. 

I denna text undersöks hur domstolen går till väga då den värderar bevis i 

brottmål. Särskilt fokus läggs på DNA-bevisning då den i sammanhanget sticker ut i 

och med att den har en klar matematisk-statistisk grund. Detta gör denna form av 

bevisning pedagogiskt lämplig att använda som exempel. Det huvudsakliga syftet är 

att se om resultat ifrån forskning om beslutsanalys kan tillämpas i domstolars 

dömande i brottmål. 

Inledningen av texten kommer vara rent deskriptiv och gå igenom allmänna 

principer i brottmål, en allmän beskrivning av hur bevisvärdering beskrivs i svensk 

juridisk litteratur samt fakta om DNA och dess användning i svenska domstolar. Detta 

följs upp av en kortfattad genomgång av sannolikhetsbegreppet och därefter 

problematiseras vad som sagts ovan genom en mer kritisk analys där metoder och 

tankar ifrån det beslutsanalytiska området tillämpas. Det är alltså värt att särskilt 

påpeka att mycket av det som sägs i sektion 1 till och med 6 blott är en 

                                                 
3
 En siffra som enligt min personliga åsikt dock också borde kunna påverkas av 

liknande resonemang. Om mamman i fråga faktiskt hade mördat det första barnet 

torde sannolikheten att hon även mördar det andra barnet påverkas. 

4
 Mlodinow (2009), s 118 – 121. 
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litteratursammanfattning. Det uttrycks ett antal tveksamma och motstridiga uppgifter. 

Delar av detta problematiseras sedan i avsnitt 7. 

 

1.3 Avgränsningar 

Bevisvärdering är en väldigt komplicerad process och vissa juridiska förkunskaper är 

nödvändiga för att alls förstå den. Genomgången av dessa hålls dock väldigt koncis för 

att inte bli onödigt segdragen. Det hela blir än svårare av det faktum att bevisvärdering 

dessutom görs fritt vilket innebär att varje enskild domare kan utföra den på det vis 

som han/hon anser är lämpligast. I och med detta är det svårt att ge en korrekt 

överblick av området i en uppsats som denna. Genomgången är vidare i stora delar 

generell vilket kan resultera i att visa delar framstår som aningen vaga. 

I och med att bevisvärderingen är fri är det svårt att ge en korrekt bild av hur den 

brukar ske rent praktiskt. Avstamp i denna texts redogörelse av bevisvärdering tas 

främst i två olika läroböcker. Den ena av dem, författad av Ekelöf m.fl., är utvald 

därför att den med fog kan antas vara den mesta lästa boken på området i Sverige. Den 

andra av dem, Björkman m.fl., är vald därför att den har ett särskilt fokus på värdering 

av DNA-bevisning vilket gör den extra intressant för denna genomgång. Hur stort 

faktiskt genomslag teorierna i dessa böcker har i praktiken är dock svårt att sia om; för 

detta skulle krävas en undersökning som det inte finns utrymme för här. 

Oavsett vilken praktisk inverkan dessa teorier har står det klart att stora delar av 

dem kan problematiseras och kraftigt ifrågasättas. Detsamma gäller även den 

sammanfattning som ges av sannolikhetsbegreppet. Att göra detta på ett ordentligt sätt 

är dock en övermäktig uppgift för denna uppsats som istället bara refererar vad som 

sägs i den utvalda litteraturen. 

Avslutningsvis kan också nämnas att uppsatsen främst har fokus på svensk rätt 

och vad som sägs i svensk doktrin.   

 

2 Brottmål i allmänhet 

Enligt 1 kap. 1 § i brottsbalken (1962:700) (hädanefter kallad BrB) är brott sådana 

gärningar som enligt lag eller författning kan leda till ett straff. 1 kap. 3 § BrB 

förklarar vidare att med påföljd för brott menas i balken straffen böter, fängelse samt 

villkorlig dom, skyddstillsyn, och överlämnande till särskild vård. Just BrB innehåller 

den största delen av straffrättslig reglering och utgör vad som brukar kallas för den 

allmänna straffrätten. Straffbestämmelser finns dock i ett stort antal andra lagar; dessa 

utgör den s.k. specialstraffrätten. Varje brott har en brottsbeskrivning som redogör för 

vad som ska ha skett för att ett brott ska föreligga. Brottsbeskrivningen består i regel 

av ett antal rekvisit; vilket enklast kan beskrivas som villkor som ska vara uppfyllda 

för att ett brott ska anses begånget. Målet med detta är att underlätta tankearbetet för 

den som ska avgöra om ett brott föreligger eller inte. Samtliga rekvisit i en brottslig 

gärning måste vara uppfyllda.
5
 

För att en domstol ska befatta sig med ett brottmål krävs att åtal har väckts. Detta 

görs vid domstol genom stämning. Huvudregeln, den så kallade åtalsplikten, är att 

åklagaren har en skyldighet att väcka åtal då denne har tillräcklig bevisning. Denna 

                                                 
5
 Wennberg (2005), s. 23 – 25. 
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huvudregel har ett flertal undantag, vilka det dock saknas anledning att gå närmare in 

på här.
6
 

 

2.1 Förundersökningen 

Genom införandet av Rättegångsbalken (1942:740) (hädanefter kallad RB) kom den 

svenska straffprocessen att bestå av två utredningar; dels själva huvudförhandlingen, 

dels den föregående förundersökningen. Det är blott vad som förekommer under 

huvudförhandlingen som enligt den s.k. omedelbarhetsprincipen får ligga till grund för 

en dom – se RB 30 kap. 2 §. Men för att en huvudförhandling ska äga rum måste alltså 

först en åklagare väcka åtal, och detta gör åklagaren med en förundersökning som 

underlag. Förundersökningen bedrivs av polis och/eller åklagare och dess förfarande 

är – jämfört med själva domstolsprocessen – vagt reglerat.
7
 23 kap. 2 § RB stadgar att 

syftet med en förundersökning är att utreda vem som skäligen kan misstänkas för 

brottet, huruvida tillräckliga skäl finns för att väcka åtal mot denne samt att ge 

tillräckligt material för en följande huvudförhandling. 

Förundersökningen präglas ändock av vissa principer, vilka bl.a. framgår av 

grundlagar och/eller internationella konventionsåtaganden. Flera av dessa gäller både 

under förundersökningen och under själva huvudförhandlingen. Som exempel på 

dessa stadgar legalitetsprincipen att all lagföring på grund av brott måste framgå av 

lagen, vilket t.ex. får till följd att retroaktiv lagstiftning är förbjuden. Likaså finns en 

oskuldspresumtion med innebörden att personer ska anses oskyldiga tills motsatsen är 

bevisad. Inte heller får någon dömas ohörd och åklagarsidan och försvarssidan ska 

vidare vara likställda varandra. Då själva förundersökningen är en process med en s.k. 

inkvisitorisk prägel – d.v.s. att det saknas direkta parter – finns här även vissa extra 

principer. Objektivitetsprincipen som framgår i 23 kap. 4 § RB innebär t.ex. att både 

de omständigheter som talar till nackdel för och de som talar till fördel för en 

misstänkt ska vägas in. Förundersökningen ska också bedrivas med diskretion så att 

inte den personliga integriteten kränks i onödan, och den ska vidare bedrivas 

skyndsamt.
8
 En förundersökning ska enligt 23 kap. 1 § RB inledas så snart det finns 

skäl att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Beviskravet är väldigt 

lågt vid detta stadium.
9
 

Om förundersökningens resultat tyder på att den utredda handlingen är ett brott 

och att det kan bevisas ska alltså åtal väckas. Detta innebär att åtal bara ska väckas om 

åklagaren tror att det finns tillräckligt underlag för en fällande dom; åklagaren ska 

följaktligen själv vara av uppfattningen att det inte finns något rimligt tvivel kring 

detta. De som arbetar med förundersökningen måste därför försöka bedöma sitt 

underlag på samma sätt som de tror att en domstol skulle göra. Samtidigt är detta 

självfallet svårt – om inte rent av omöjligt – tidigt i utredningen då mycket 

information fortfarande saknas. Brottmålsprocessen, från förundersökning till dom, är 

därför försedd med en stegrande skala av beviskrav. Klarheten och säkerheten ska hela 

tiden öka så att skuld sedan kan fastställas med god säkerhetsmarginal. Beviskraven 

stegras som på en trappa, och om man vid ett visst stadie inte kan komma vidare till 

nästa steg ska undersökningen läggas ned. De olika stegen är följande: brott kan inte 

uteslutas  anledning anta  kan misstänkas  skäligen misstänkt  sannolika skäl 

                                                 
6
 Wennberg (2005), s. 17 – 18. 

7
 Bring och Diesen (2009), s. 25 – 26. 

8
 Bring och Diesen (2009), s. 65 – 67. 

9
 Bolding (1989), s. 28 – 30. 
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 tillräckliga skäl  ställt utom rimligt tvivel  uppenbart  fullständigt säkert.
10

 

Att de sista stegen är svåra – måhända även omöjliga – att nå är en problematik vi 

återkommer till senare. 

Värt att nämna här, även om vi återkommer även till detta ämne senare, är att 

man inte brukar anse att man kan sätta några bestämda sannolikhetsvärden på dessa 

olika beviskrav. Dels är inte detta syftet enligt lagstiftaren, de avses snarare att vara 

just vaga semantiska uttryck. Dels uttrycks inte varje beviskrav i någon form av 

sannolikhetssambands-skala; ”tillräckliga skäl” och ”ställt utom rimligt tvivel” handlar 

om andra aspekter än sannolikhet. Det finns således ett stort tolkningsutrymme kring 

dessa krav.
11

 Då fokus i denna text ligger på bedömningen under själva 

huvudförhandlingen lämnas dock distinktionen mellan dessa krav åt sidan. 

 

2.2 Huvudförhandlingen 

Om förundersökningen leder till en tillräckligt stark misstanke om att en person har 

begått ett brott går prövningen alltså över till domstol där frågan avgörs under 

huvudförhandling. Metoden för den prövning som sker under själva 

huvudförhandlingen har utvecklats under lång tid och debatterats livligt. För att den 

följande framställningen ska vara klar måste därför vissa grundläggande juridiska 

begrepp först gås igenom. 

 

2.2.1 Nödvändig vokabulär 

Ett bevistema är en uppgift om vad som ska styrkas med varje bevis medan ett 

rättsfaktum är ett faktum som har rättslig betydelse, d.v.s. en sorts fakta som krävs för 

att en rättsregel ska börja verka.  Ett bevisfaktum är istället något som har betydelse 

som bevis för ett rättsfaktum. Ett bevisfaktum är därmed en medelbart relevant 

omständighet som i sin tur har betydelse för en omedelbart relevant omständighet (ett 

rättsfaktum). En erfarenhetssats är vidare ett generellt påstående om sambandet mellan 

två företeelser.
12

  

 Ett rättsfaktum har alltså en omedelbar betydelse för utgången. Det är därmed 

något som har en viss rättsföljd utan att behöva kombineras med något annat faktum. 

Bevisfakta ger istället anledning till ett visst sannolikhetsresonemang gällande 

förekomsten av ett rättsfaktum.
13

 Det hela kan förtydligas med ett exempel. Ponera att 

en bil har kolliderat och att man därefter mätt upp bilens bromssträcka, vilken var 80 

meter lång. Bilisten åtalas för fortkörning, vilket innebär att bilens hastighet blir 

bevistemat. Man kan då dela upp vad man vet på följande sätt: 

 

Erfarenhetssats: Om bromssträckan för en bil är 80 meter har bilens 

hastighet varit minst 100 km/tim. 

Bevisfaktum:  Bilens bromssträcka var 80 meter lång. 

Slutsats och rättsfaktum: Bilens hastighet var minst 100 km/tim. 

 

                                                 
10

 Bring och Diesen (2009), s. 149 – 150. 

11
 Bring och Diesen (2009), s. 150 – 151. 

12
 Ekelöf m.fl. (2009), s. 15. 

13
 Bolding (1989), s. 19 – 20. 



 

  6             

 

Ovanstående räcker dock självfallet inte för en fällande dom. Utöver att 

slutsatsen ska vara rimlig utifrån premisserna ska den givetvis även också stämma 

överens med verkligheten. För att slutsatsen ska bli korrekt krävs ofta s.k. hjälpfakta, 

med vilket avses fakta om omständigheter som förstärker eller försvagar ett 

bevisfaktums bevisvärde men som inte har någon direkt betydelse för bevistemat. 

Fanns det i exemplet ovan t.ex. snömodd på vägen och var i så fall erfarenhetssatsen 

grundad på sådana förhållanden? Är erfarenhetssatsen grundad på en likadan bil som 

den som framfördes ovan?
14

 En och samma företeelse kan vara hjälpfaktum för ett 

deltema eller rekvisit och bevisfaktum för ett annat. Det hela avgörs av bevistemat och 

hur det är formulerat.
15

 

Genom att rätten ställer sig frågan huruvida en (fullständigt säkerställd) 

omständighet kan bevisa det aktuella temat eller om den bara – i bästa fall – kan 

utgöra stöd för annan bevisning kan den skilja på bevisfakta och hjälpfakta. Syftet 

med uppdelningen mellan dessa två typer av fakta är just att klargöra skillnaden 

mellan direkt och indirekt relevans.
16

 

Bevisfakta kan sedan i sin tur delas in i kausala och icke-kausala typer. Icke-

kausala bevisfakta är bevisfakta som inte direkt har orsakats av bevistemat, t.ex. 

påståenden om att en person haft motiv att utföra en handling. Sådana bevisfakta kan 

också ibland kallas för indicium, även om detta är ett ord med en vagare innebörd.
17

 

Bevisning läggs fram för att klargöra vad som brukar kallas för själva sakfrågan 

– d.v.s. ett förhållande som har inträffat eller har kunnat inträffa i verkligheten – i en 

rättegång. Hur stark bevisningen ska vara avgörs av det s.k. beviskravet. Det är i 

brottmål åklagaren som har bevisbördan och beviskravet är här högt ställt. Frågor om 

vem som har bevisbörda och vilket beviskrav som gäller kallas för rättsfrågor.
18

 

Huruvida en viss omständighet är ett hjälpfaktum eller ett bevisfaktum beror på 

bevistemat och dess formulering.
19

 Hjälpfakta kan, liksom redan nämnts, inte bevisa 

ett brott, det kan endast utgöra stöd för annan bevisning. Det finns dock ett undantag 

till detta då ett hjälpfaktum faktiskt kan omvandlas till ett bevisfaktum, då till ett 

eliminationsbevis. Detta förutsätter att man känner till samtliga variabler inom en 

korrekt avgränsad population samt att man kan eliminera alla icke-aktuella variabler. 

Om en person har samma DNA-profil som det enda spåret på en isolerad brottsplats 

kan övriga tänkbara gärningsmän elimineras. Kraven för denna omvandling är alltså 

att populationen är avgränsad och känd, det måste vara definitivt säkert att stryka 

samtliga andra alternativ och värdet av eliminationen måste ses i relation till 

bevistemat. Allt som allt innebär dessa krav att det är ytterst sällsynt att hjälpfakta kan 

omvandlas till bevisfakta.
20

 

Bevisningen i själva rättegången kan delas in i två olika moment. I det första 

steget – bevisupptagningen – läggs bevisningen fram och rätten ges möjlighet att ta 

del av den. Detta kan t.ex. ske genom ett vittnesförhör. I det andra – överläggningen – 

tar rätten ställning till den bevisning som lagts fram. Detta utgör alltså underlag för 

den slutgiltiga domen. Det är därmed i det andra momentet som rätten resonerar och 

                                                 
14

 Ekelöf m.fl. (2009), s. 18 – 20. 

15
 Björkman m.fl. (1997), s. 25. 

16
 Björkman m.fl. (1997), s. 55 – 56. 

17
 Ekelöf m.fl. (2009) s. 24 – 25. 

18
 Ekelöf m.fl. (2009), s. 14. 

19
 Björkman m.fl. (1997), s. 25. 

20
 Björkman m.fl. (1997), s. 26 – 28. 
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gör den faktiska bevisvärderingen; vilket innebär att man utifrån ett eller flera fakta 

drar slutsatser rörande sannolikheten för existensen av ett annat faktum. Detta sker 

först när all bevisning har lagts fram.
21

 

 

2.3 ”Utom rimligt tvivel” – kravet för en fällande dom 

Det är som sagt åklagaren som bär bevisbördan i ett brottmål, vilket hänger ihop just 

med principen att man i tveksamma fall ska döma till fördel för den tilltalade. Med 

stor sannolikhet innebär detta att många skyldiga personer går fria, vilket dock är ett 

pris man tycker är värt att betala då motsatsen betraktas som värre. Att åklagaren bär 

bevisbördan framgår inte av någon lagparagraf, men framgår t.ex. av den så kallade 

oskyldighetspresumtionen som är en del av europakonventionen.
22

 

 Enligt 35 kap. 1 § RB ska rätten efter samvetsgran prövning av allt som 

förekommit avgöra vad som i målet är bevisat. Innebörden av ordet ”bevisat” i sig är 

oklar men har genom praxis (se t.ex. NJA 1980 s. 725, NJA 1991 s. 83, NJA 1992 s. 

446, NJA 1993 s. 68 och 277 samt NJA 1996 s. 176) kommit att utvecklas till att 

betyda att saken ska vara ställd utom rimligt tvivel. Denna formulering har under de 

senaste årtiondena blivit något av en internationell norm för beviskravet i brottmål i en 

rättsstat. Detta uttryck visar vilken hög grad av övertygelse som krävs hos rättens 

ledamöter och säger samtidigt något om vilken metod som kan användas för 

prövningen. Rätten letar efter tvivel och bedömer sedan om dessa tvivel är rimliga. Ett 

rimligt tvivel ska vara logiskt och gå att motivera rationellt. Det ska även vara konkret, 

i bemärkelsen att det ska vara baserat på fakta i målet. Då tvivlet ska vara baserat på 

utredningen framgår även att utredningen måste uppnå vissa krav vad gäller så väl 

omfattning som kvalitet. Om utredningen brister ska således åtalet ogillas.
23

 

Om utredningen uppfyller kraven ska rätten leta efter alternativa hypoteser. I 

första hand vad den tilltalade själv uppger, men rätten ska även fundera kring andra 

tänkbara hypoteser som ingen av parterna har föreslagit. Finns det inga alternativa 

förklaringar som framstår som rimliga har brottet blivit ställt utom rimligt tvivel och 

åklagarens gärningspåstående är därmed den ”juridiska sanningen”. Notera här att 

detta inte är någon absolut sanning, viss felmarginal tillåts således. Det är svårt att 

säga med vilken sannolikhet temat ska föreligga givet bevisningen för att denna s.k. 

sanning ska anses vara för handen; i doktrinen har påståtts att i vart fall 0.95 – 0.98 

vore rimligt. Detta förutsätter dock att inget rimligt tvivel finns – finns rimligt tvivel 

ska rätten ändå fria. Kraven är i princip desamma i alla brottmål, även om de kan 

sänkas lite i mål där påföljderna är mindre betungande, t.ex. vid lägre bötesbrott. Detta 

bland annat därför att utredningarna ofta inte är lika utförliga i dessa.
24

 Även här ska 

dock bevisningen vara tillräckligt stark för att ses som övertygande. Likaså kan lägre – 

men fortfarande höga – beviskrav tillämpas för vissa ansvarsförutsättningar. Ett 

typexempel på en sådan situation kan vara att en tilltalad åberopar nödvärn; i vilket 

fall det kan räcka att detta framstår som obefogat. Vidare sänks bara kravet i 

situationer där det är svårt för en åklagare att motbevisa en ansvarförutsättning; t.ex. 

då det saknas vittnen eller annan utredning som kan tala för eller emot ett påstått 

                                                 
21

 Ekelöf m.fl. (2009), s. 16 – 17. 

22
 Ekelöf m.fl. (2009), s. 150. 

23
 Bring och Diesen (2009), s. 180 – 181. 

24
 Bring och Diesen (2009), s. 182 – 183. Jämför även Ekelöf m.fl. (2009), s. 85 där 

han menar att de flesta bör anse att en säkerhet på minst 98 % krävs. 
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händelseförlopp. I vissa fall måste domstolarna även pröva hypotetiska 

händelseförlopp vilket framtvingar sänkta beviskrav.
25

 

Det faktum att en doms korrekthet inte kan verifieras i efterhand utgör ett 

problem. I och med detta får inte domstolarna veta om de dömer korrekt vilket 

försvårar teorikorrigering och metodutveckling. Vad en domstol kommer fram till är 

alltså inte en vetenskaplig sanning utan snarare – med ett lånat men passande uttryckt 

– en funktionell sanning. En fällande dom visar alltså vilken grad av säkerhet som 

krävs för att slutsatsen ska kunna accepteras som förutsättning för en påföljd. Det vill 

med andra ord säga vilken säkerhet som krävs för att domstolen ska anse något vara 

ställt utom rimligt tvivel.
26

 Fullständig visshet kan alltså aldrig nås vilket innebär att 

visst tvivel måste tillåtas – annars skulle det aldrig meddelas några fällande 

brottsdomar. Hur mycket tvivel som tillåts framgår dock inte av praxis. Tilläggas bör 

också att dessa bedömningar ska ske objektivt – det är alltså inte frågan om rättens 

subjektiva uppfattning.
27

 Hurivida detta är praktiskt möjligt kan dock ifrågasättas. 

Värt att notera här är alltså att i brottmål har bristande kunskap om de faktiska 

sakomständigheterna en normativ effekt på hur domstolen ska fatta sina beslut. Om 

den information som finns inte räcker för att med tillräckligt hög sannolikhet peka ut 

den tilltalade som skyldig ska denne istället frias. Hurivida okunskap har en normativ 

inverkan på beslutsfattande i vanliga fall är annars tämligen omdiskuterat.
28

  

Vad som är att anse som bevisat och vad som är att anse som tvivelaktigt 

kommer domstolen fram till genom bevisvärdering. 

 

3 Bevisvärdering 

I denna sektion ska redogöras för hur bevisvärdering normalt beskrivs i den juridiska 

litteraturen. Många aspekter av detta kan problematiseras, vissa framstår som direkt 

felaktiga, vidare finns det många olika åsikter i frågan; åsikter som inte alltid går att 

förena. Målsättningen är att översiktigt beskriva diskussionen då denna kan vara en 

intressant bakgrund för senare sektioner. 

Bevisvärdering ska utföras på ett objektivt sätt och endast värderingar och 

slutsatser som kan förmedlas och accepteras av förnuftiga personer ska godtas. 

Givetvis kan det diskuteras huruvida detta alls är möjligt, men målsättningen är i alla 

fall att subjektivistiska misstag ifrån rättens sida ska minimeras.
29

 

Ett sätt för en domare att minimera dessa misstag sägs vara genom att värdera 

varje del – d.v.s. varje bevismedel och varje deltema – i ett mål för sig och att göra 

detta innan han eller hon bildar sig en uppfattning om helheten. På detta vis anses 

risken för att bedömningen sker via intuition och risken för sammanblandningar och 

felslut minska. Bedömaren får samtidigt en större förståelse för bevisningens relevans 

och sammanhang.
30

 

 

                                                 
25

 Ekelöf m.fl. (2009), s. 154 – 156. 

26
 Björkman m.fl. (1997), s. 15 – 17. 

27
 Ekelöf m.fl. (2009), s. 151 – 153. 

28
 Se t.ex. Peterson (2005), s. 77 – 78. 

29
 Björkman m.fl. (1997), s. 13. 

30
 Björkman m.fl. (1997), s. 13 – 14. 
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3.1 Grunderna i bevisvärdering 

Bevisvärdering är en intellektuell process grundad på erfarenhet och kunskap om 

samband mellan olika företeelser. Utgångspunkt tas i det händelseförlopp som 

åklagaren påstår har skett och bedömningen sker utifrån de bevis som framlagts i 

målet.
31

 Målet med bevisvärdering blir därmed att bedöma sambandet mellan ett 

påstående om en tidigare händelse och de spår som denna händelse har lämnat efter 

sig för att därigenom avgöra om händelsen faktiskt utspelat sig i verkligheten. Just i 

brottmål innebär detta att pröva om åklagarens gärningspåstående stämmer överens 

med vad som skett i verkligheten. Det handlar således om att fastställa fakta i målet. 

Detta görs i regel inte enbart utifrån någon logisk deduktion utan med bas i rättens 

samlade erfarenheter vilket bidrar till att säkerheten i slutsatsen aldrig är absolut.
32

  

Med anledning av detta har metoder där man laborerar med numeriskt bestämda 

sannolikhetsvärden tenderat att förkastas inom juridiken internationellt sett. Ekelöf 

och hans värdemetod utgör ett intressant undantag ifrån detta; mer om denna nedan. 

Det finns många anledningar till att dessa metoder inte förespråkas; däribland att det 

bara anses vara ett fåtal typer av bevis – t.ex. DNA-analyser – som kan ges ett 

statistiskt-matematiskt värde som är vetenskapligt prövbart. Utsagor och många andra 

bevismedel kan inte värderas i procentandelar med samma exakthet. Vidare kan ytterst 

få bevis hänföras till en känd och avgränsad population vilket sägs omöjliggöra 

frekvensbedömningar. Liksom nämnts ovan kan inte heller dylika metoder verifieras 

och därmed kan dess tillförlitlighet inte prövas. Exakta samband mellan fler än två 

faktorer anses vidare svåra att få fram och slutligen brukar också sägas att dylika 

metoder endast ger en frekvens för det statistiska utfallet; metoderna säger inget om 

vad som gäller i det enskilda fallet.
33

 

Kontentan av det ovansagda blir att bevisvärdering i brottmål inte uppfattas som 

att handla om hur ofta den i målet aktuella företeelsen förekommer utan om huruvida 

den förekommit i det aktuella fallet. Värderingen ska i största möjliga mån göras på 

rationella grunder och baseras på allmänt erkända och juridiskt relevanta kunskaper. 

Men i slutändan kommer man inte ifrån det faktum att en fällande dom inte är 

detsamma som att åklagarens händelsebeskrivning är faktiskt sann.
34

 

Rätten har vidare alltid en skyldighet att inte meddela oriktiga straffdomar och 

med anledning av detta innebär t.ex. inte den omständigheten att den tilltalade 

erkänner sig skyldig per automatik att domstolen också ska döma personen. Många 

gånger blir ett erkännande väldigt avgörande för utgången i målet, men det kan finnas 

flera olika anledningar till att folk erkänner sig skyldiga till brott de inte har begått. 

Erkännanden ses som bevisfakta och de kan återtas av den tilltalade, vilket i så fall 

även det ses som ett bevisfaktum. I båda fallen måste rätten bedöma bevisvärdet av 

handlingen.
35

 Allt som förekommer i en utredning ska således värderas. 

 

                                                 
31

 Brun m.fl. (2000), s. 173. 

32
 Björkman m.fl. (1997), s. 14 – 15. 

33
 Se t.ex. Björkman m.fl. (1997), s.18. 

34
 Björkman m.fl. (1997), s. 20 – 21. 

35
 Ekelöf m.fl. (2009), s. 74 -76. 
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3.2 Vilka bevis som beaktas och utifrån vad 

I domstolen gäller fri bevisföring och fri bevisvärdering, vilket innebär att det inte 

finns någon begräsning gällande vilka bevismedel som får användas samt att det inte 

är lagstadgat hur bevisvärderingen ska gå till. En domare får dock inte använda sig av 

sitt privata vetande vid värderingen. Detta beror på den s.k. omedelbarhetsprincipen 

enligt vilken domen ska grundas på vad som förekommit vid huvudförhandlingen. Det 

sagda hindrar dock inte att domaren använder sig av allmänt kända fakta eller av 

allmänna erfarenhetssatser.
36

 Allmänt kända fakta, även så kallade notoriska fakta, 

behöver således ingen bevisning och domstolen får väga in dessa i sin bedömning 

även om de inte åberopats i processen. För att ett faktum ska anses vara notoriskt 

krävs att det är allmänt känt. Var denna gräns ska dras kan givetvis diskuteras och om 

rätten är osäker på denna fråga kan den helt enkelt fråga parterna om deras inställning 

till det påstådda faktumet. Ett exempel på ett tveksamt notoriskt faktum kan vara en 

lokal företeelse som alla invånare i en kommun känner till, men som kanske inte är 

något som folk ifrån andra orter känner till.
37

 

 Allmänna erfarenhetssatser spelar alltså in, och dessa utgörs just av sådan 

kunskap som är allmän och som vem som helst kan besitta. Avgörande är t.ex. ålder, 

allmänbildning och livserfarenhet. En följd av detta är att vissa domare har bättre 

förutsättningar än andra att nå korrekta resultat vid tillämpandet av allmänna 

erfarenhetssatser. Det innebär också att lekmän har lika stor möjlighet att tillämpa dem 

korrekt som juridiskt skolade domare. Det är bl.a. med anledning av detta som en rätt 

ofta sägs böra bestå av fler än en domare.
38

 

Det är viktigt att man skiljer mellan fakta i målet och de erfarenhetssatser som 

detta prövas mot. Detta för att man ska fokusera på det enskilda fallet och inte på 

typfall (jämför med tidigare resonemang om statistik). Erfarenhetssatserna ger aldrig i 

sig något bevisvärde; de är endast en referens. Med anledning av detta blir 

erfarenhetssatserna främst att se som ett hjälpmedel för att bestämma värdet på de 

bevis som finns. Då erfarenhetssatserna säger något om sambands vanlighet är detta 

bara att se som ett hjälpfaktum. Det påverkar värdet på bevisning, men kan inte i sig 

styrka ett påstått brott.
39

 

 

3.3 Bevisstruktur 

Hela utredningen i ett brottmål kretsar kring bevistemat, vilket vill säga åklagarens 

gärningspåstående. Det är detta som ska godtas eller förkastas. Domstolen behöver 

alltså inte komma fram till vad som faktiskt skett, bara huruvida det åklagaren påstår 

har skett verkligen har skett. För att komma fram till detta, och göra åklagarens 

påstående mer hanterbart, brukar bevistemat delas in i deltemata. På detta sätt kan 

domstolen pröva mindre bitar för sig och bortse ifrån helheten. Om bevisningen i ett 

deltemata är otillräcklig behöver vidare prövning inte ske.
40

 Uppdelningen i deltemata 

tar sin utgångspunkt i gärningsbeskrivningen och dess utformning. Först och främst 

fastställs gärningsmannaskapet; d.v.s. att det verkligen är den tilltalade som har begått 

                                                 
36

 Ekelöf m.fl. (2009), s. 26 - 30. 

37
 Ekelöf m.fl. (2009), s. 58 – 60. 

38
 Björkman m.fl. (1997), s. 23. 

39
 Björkman m.fl. (1997), s. 24 – 25. 

40
 Björkman m.fl. (1997), s. 45. 



 

  11             

 

brottet i fråga och inte någon annan. Därefter identifieras i regel tid och plats för själva 

brottet. Nästa steg är att beskriva den brottsliga gärningen med utgångspunkt i de 

rekvisit som finns för det aktuella brottet.
41

 

Vad gäller bevis så brukar man skilja mellan huvudbevis och motbevis. De 

förstnämnda talar för temat och de sistnämnda mot det. Vidare uppdelning kan göras i 

s.k. ordinär motbevisning och motsatsbevis. Ordinär motbevisning kan bara försvaga 

värdet av framlagda huvudbevis. Det kan t.ex. röra sig om att ett vittne var kraftigt 

berusat då det bevittnade en händelse och därför inte är lika trovärdigt. Motsatsbevis 

kan istället även ha relevans för en alternativ förklaring. Det kan t.ex. röra sig om att 

den tilltalade har bevisning i form av alibi.
42

 

 

3.4 Metoder 

Andra ämnen än juridik spelar in i domstolens beslut, inte minst filosofi och 

beteendevetenskap. En följd av detta är att det finns flera olika åsikter kring hur 

bevisvärderingen ska gå till. Diskussionsdeltagarna brukar ofta till stor del delas in i 

två olika läger: de som förespråkar s.k. sannolikhetsorienterade metoder (då främst 

vad som brukar kallas för frekvensteorier) och de som istället förespråkar metoder 

som främst bygger på psykologiska eller kognitiva teorier. Det rådande läget, med 

flera olika teorier där ingen kan sägas ha direkt företräde, ställer givetvis till problem 

för en domare som ändå har till uppgift att göra en samvetsgrann prövning av 

bevisning och som sedan ska redovisa sina domskäl.
43

  

 

3.4.1 Exempel på bevisvärderingsmetoder 

Berättelsemodellen utgår ifrån hur människor hanterar komplicerad information. En 

domare påverkas t.ex. inte bara av de framlagda bevisen utan även av sina personliga 

erfarenheter och sin personliga kunskap. Även kriterier som typiskt sett utmärker en 

övertygande berättelse spelar in. T.ex. ska berättelsen täcka de bevis och de fakta som 

lagts fram, den får inte vara motstridig och det ska inte finnas en alternativ berättelse 

som framstår som mer övertygande. Bevisen har här alltså ingen mening i sig själva, 

utan bara i relation till den berättelse som lagts fram.
44

 

En annan metod är den s.k. hypotesmetoden, vilken redan nämnts och som i 

korthet går ut på att förkasta alternativa förklaringar. Först ser man till huruvida 

utredningskravet är uppfyllt, därefter uppställer man alternativa hypoteser till 

åklagarens gärningspåstående. Om dessa sedan kan förkastas anses den tilltalades 

skuld vara ställd utom rimligt tvivel, annars inte. Även om HD inte uttalat sig om 

dessa metodfrågor kan visst stöd finnas för att denna metod, åtminstone till viss del, 

används av dem.
45

  

                                                 
41

 Björkman m.fl. (1997), s. 47 – 49. 

42
 Björkman m.fl. (1997), s. 52 – 54. 

43
 Ekelöf m.fl. (2009), s. 160 – 165. Huruvida denna distinktion alls är rimlig kan nog 

dock kraftigt ifrågasättas. Snarare utgör nog det sagda ett utmärkt exempel på en 

begreppsförvirring på området. Ånyo bör påminnas om att denna sektion bara redogör 

för vad som sägs i litteraturen. 

44
 Ekelöf m.fl. (2009), s. 165 – 166. 

45
 Ekelöf m.fl. (2009), s. 166 – 168. 
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Inom den nordiska bevisrättsdoktrinen har främst två olika metoder förespråkats. 

Den s.k. värdemetoden har bl.a. förespråkats av Ekelöf och Stening medan den s.k. 

temametoden istället har förespråkats av bl.a. Bolding och Lindell. Inom temametoden 

sker en jämförelse mellan den hypotes som temat uppställer och den möjlighet till 

verifikation av hypotesen som beviset i fråga kan ge då bevisfakta förs till sitt tema. 

Då ett nytt bevisfaktum och hjälpfaktum tillförs bedöms hela tiden helheten utifrån 

detta. Den ursprungliga sannolikheten korrigeras på detta vis steg för steg. Risken med 

detta förfarande påstås vara att ursprungssannolikheten får en för avgörande roll. Inom 

värdemetoden görs därför istället en inledande värdering av varje bevis för sig utan 

hänsyn till övriga bevis. På detta vis ämnar man undvika subjektivistiska misstag. 

Värdemetoden sägs av många vara den som bör användas i brottmål.
46

 

Båda dessa metoder använder alltså ett sannolikhetsbegrepp. Men de två 

metoderna sägs skilja sig åt, framförallt på tre punkter. Relationen mellan bevistema 

och bevisfaktum ska bestämmas som ett kausalförhållande enligt bevisvärdemetoden. 

Avgörande är här med vilken sannolikhet ett bevisfaktum har orsakats av bevistemat. 

Bevistemametoden frågar istället efter sannolikheten för bevistemat givet den 

bevisning som finns i målet. Metoderna har även olika syn på sannolikheten för ett 

bevistema innan det lagts fram någon bevisning. Bevisvärdemetoden utgår ifrån att 

man i detta stadium inte vet något om bevistemat, medan bevistemametoden utgår 

ifrån att en viss ursprungssannolikhet redan finns. Slutligen sägs även metoderna skilja 

sig åt i hur de ser på sannolikhetsbegreppet. Enligt bevistemametoden är det tvåsidigt 

och enligt bevisvärdemetoden är det ensidigt. Enklare uttryckt ger bevistemametoden 

värden både för bevistemat och för dess negation, medan bevisvärdemetoden inte 

uttalar sig om sannolikheten för att temat inte föreligger. Att X föreligger betyder i det 

första fallet att icke-X inte föreligger, medan det i det senare fallet är oklart huruvida 

icke-X föreligger oberoende av om X föreligger eller inte. Just bevisvärdemetoden har 

haft stort inflytande, och dess främsta bidrag till bevisvärderingen är kanske att 

metoden ser ett bevis som en kedja där varje led och dess möjliga felkällor måste 

kontrolleras var för sig. Samtidigt har metoden fått kritik för att vara för abstrakt och 

för att det är omöjligt att alltid ange sannolikheten som ett specifikt tal. Metoden 

förutsätter dock inte att sannolikheten kan anges som ett tal, tvärtom har metodens 

kanske främste förespråkare – Ekelöf – menat att det är omöjligt att göra det. Allt som 

förutsätts är att ungefärliga uppskattningar görs.
47

 Värdemetoden sägs alltså vara en 

mer försiktig metod som även tvingar rätten att uppställa och pröva andra 

erfarenhetssatser medan temametoden sägs ge rätten större möjligheter att döma 

utifrån vad som förekommit i målet. Det är denna egenskap hos bevisvärdemetoden 

som gör att den av många anses passa bättre i just brottmål.
48

 Man kan uttrycka det 

som så att bevisvärdemetoden även tillämpar hypotesmetoden. 

Den största skillnaden mellan de två metoderna är alltså inte deras 

sannolikhetsbegrepp utan hur prövningen går till. Temametoden prövar sannolikheten 

för temat givet bevisningen, värdemetoden prövar istället bevisningens styrka utifrån 

temat. Temametoden ger därmed en slags efterhandsberäkning av ett troligt utfall, 

vilken i hög grad blir beroende av hur många faktorer som kunnat tas in i beräkningen. 

Det faktum att ursprungssanolikheten här spelar en stor roll gör, enligt somliga 

bedömare, att det finns en risk att inte tillräckligt många andra faktorer tillmäts 

betydelse. Värdemetoden vill istället veta med vilken sannolikhet just temat verkligen 
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orsakat de bevisfaktum som finns. Osäkerhet innebär här ett incitament för rätten att ta 

reda på mer fakta eller överväga andra hypotetiska händelseförlopp.
49

 

Värt att påpeka ännu en gång, avslutningsvis, är att vad som sagts här ovan är ett 

referat av vad som sägs i litteraturen. Mycket av det kan problematiseras, vissa delar 

framstår som direkt felaktiga och vilken rent praktisk inverkan det har på dömande är 

svårt att uttala sig om. 

 

3.4.2 Bevisvärdemetoden 

Låt oss exemplifiera hur bevisvärderingen går till genom att granska några situationer 

utifrån just bevisvärdemetoden. Detta därför att den som sagt är vanligt 

förekommande och flitigt omdebatterad. Så gott som samtliga i Sverige praktiserade 

jurister torde någon gång kommit i kontakt med Ekelöfs läroboksserie Rättegång. Med 

anledning av detta känns det rimligt att anta att den på ett eller annat sätt påverkar 

bevisvärderingen i många svenska domstolar. Låt oss därför se på hur olika situationer 

kan hanteras i enlighet med denna metod. 

 

3.4.2.1 Värdet av ett bevisfaktum 

Vid tillämpandet av en rättsregel ska rätten ta ställning till om de olika rekvisiten i 

regeln motsvaras av materiella rättsfakta, med vilket menas de gärningsmoment som 

utgör den gärning som åklagaren gör gällande i sitt åtal. För detta krävs ofta att 

parterna med hjälp av bevismedel lägger fram bevisfakta. Syftet med respektive bevis 

anges av bevistemat. Av det slutliga bevistemat framgår vilket rättsfaktum som parten 

avser att bevisa. Flera olika bevisfakta kan ha ett och samma bevistema. Dessa vägs då 

samman. Sådana bevisfakta som orsakats av ett rättsfaktum – t.ex. lämnandet av ett 

DNA-spår – kallas för kausala bevisfakta. Icke-kausala bevisfakta kan istället t.ex. 

handla om att ge den påstådde gärningsmannen ett motiv för sitt agerande. Ekelöf 

menade själv att bevisvärdemetoden bara är tillämplig på kausala bevisfakta.
50

 

Ett bevis ska som nämnts ovan i regel granskas som en serie av flera bevis, d.v.s. 

en beviskedja. Ta t.ex. ett vittnesförhör som bevismedel, vilket kan sägas bestå av sex 

led: att domaren tar del av vad vittnet säger, det vittnet säger, det vittnet menat med 

det som han/hon sade, vittnets minnesbild, vittnets iakttagelse av det som han/hon 

vittnar om samt det bevistema som vittnesförhöret tillhör. Samtliga av dessa led kan 

problematiseras. Domaren kan höra fel eller missförstå, vittnet kan ha uttryckt sig 

oklart eller missmints sig och vittnet kan – t.ex. som följd av ett synfel – ha misstagit 

sig kring vad han/hon faktiskt observerat. Var och ett av dessa led ska bedömas för 

sig. För att bedöma de olika leden används s.k. hjälpfakta. Man kan t.ex. fråga sig 

huruvida det var mörkt då ett påstått brott begicks för att därifrån via erfarenhetssatser 

och hjälpfakta bättre värdera vad ett vittne påstår sig ha sett.
51

 

Man bör också fråga sig om det finns ytterligare bevisning som kan påverka 

bevisvärdet. För en fällande dom krävs i regel att den utredningen som gjorts är så 

pass robust att ytterligare undersökningar inte skulle ändra på bevisvärdet på det som 

lagts fram. Existerar det bevisning som inte lagts fram i utredningen kan det således 

anses sänka det bevisvärde som tidigare uppnåtts i ett mål.
52
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Även ursprungsannolikheten, d.v.s. hur sannolikt bevistemat är innan det alls har 

lagts fram någon bevisning, kan i undantagsfall vara värt att beakta. Detta är dock 

något som i regel inte ska tillmätas någon betydelse; det faktum att det alls blivit en 

rättegång kan ju bero på att något ovanligt har hänt, och det bevismaterial som finns 

kan då ofta innebära att ursprungssannolikheten helt tappar sin betydelse. Däremot kan 

ursprungssannolikheten i vissa fall spela in då man trots en noggrann undersökning 

inte finner något bevismaterial som tyder på att det ligger annorlunda till. Detta torde 

dock vara en tämligen ovanlig situation i brottmål. Detta kanske framstår som aningen 

oklart, låt oss därför ta ett exempel: Även om en person har ett digert 

belastningsregister ska inte detta anses ändra sannolikheten att han/hon är skyldig till 

ett nytt brott. Däremot kan dylik utredning få betydelse om det tidigare har visat sig att 

den åtalade personen i fråga tidigare har begått brott med ett visst ”signum” och detta 

signum kan hittas även i utredningen till det aktuella brottet 

Bevisvärden brukar sägas inte kunna anges numeriskt exakt utan ges istället en 

ungefärlig uppskattning. Man talar här ofta om att något är antagligt, sannolikt, 

styrkt/visat eller uppenbart. Mer exakt än så har man inte ansett det vara möjligt att 

specificera hur säker domstolen är över ett händelseförlopp. Kom här ihåg att 

uppenbart inte är detsamma som att någonting är säkert, säkert blir det aldrig enligt 

detta resonemang.
53

  

3.4.2.2 Värdet av flera bevisfakta 

I praktiken finns det oftast flera bevis rörande ett och samma bevistema och då måste 

domstolen bedöma deras sammanlagda bevisvärde. Här talas då ofta om tre 

typsituationer vid vilka domstolen bör ha olika tillvägagångssätt. Dessa 

tillvägagångssätt påstås kunna användas som tumregler för rätten.
54

 

Ekelöf m.fl. att man i regel bör försöka förkorta beviskedjor för att på så sätt i 

många fall stärka bevisningen för kedjornas slutled. Till exempel vill man undvika 

hörsägenvittnen till förmån för vittnen som själva tagit del av händelsen de ska vittna 

om då detta anses minska risken för felaktig information. Målet med detta är alltså att 

fästa uppmärksamhet på eventuella felkällor i tidigare led istället för att ge själva 

slutledet för stor uppmärksamhet.
55

 

I situationer då flera bevisfakta var för sig har ett begränsat bevisvärde för ett 

visst bevistema menar Ekelöf m.fl. att man tvärtom får akta sig för att underskatta 

bevisvärdet i slutledet. Det kan t.ex. röra sig om att det finns två av varandra 

oberoende vittnen. Om dessa lämnar samma uppgifter stärker det trovärdigheten för 

slutledet.
56

 

Den tredje typsituationen är då det finns två bevistemata och det ena antyder det 

andras icke-existens. Rätten måste alltså avgöra till hur stor del det ena bevisets 

bevisvärde påverkas av det andra bevisets värde. Det andra beviset i fallet är typiskt 

sett ett s.k. motsatsbevis, vilket är ett bevisfaktum som är oförenligt med ett 

bevisfaktum som lagts fram av den andre parten. Ett exempel kan t.ex. vara att 

försvaret lägger fram en alibibevisning. Är motsatsbeviset svagare än huvudbeviset 

sägs då att motsatsbeviset endast kan minska bevisvärdet för bevistemat. Hur detta går 

till är tämligen komplicerat och framförallt väldigt omdiskuterat varför detaljer om 

detta lämnas därhän. Kontentan av det hela kan dock sammanfattas som att man vid 
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bevisvärderingen inte får bortse ifrån motsatsbeviset bara för att det är mycket svagare 

än huvudbeviset.
57

 

 

3.5 En komparativ jämförelse 

Jämför man med många andra länder, däribland Tyskland och USA, ser man att s.k. 

frekvensteorier där tenderar att undvikas. Här förespråkas mer av en hermeneutisk 

prövningsmodell vilken främst går ut på att falsifiera alternativa hypoteser. Temat 

anses här säkerställt då alla övriga förklaringsmöjligheter har uteslutits. 

Bevisprövningen bygger på att det är teoretiskt möjligt att falsifiera tesen. För en 

friande dom i ett brottmål är det tillräckligt att en alternativ hypotes kan vinna något 

konkret och rimligt stöd av de fakta som lagts fram i målet. Man jämför här alltså inte 

med sannolikheten för friande alternativ utan ser enbart till om det finns något 

substantiellt stöd för det. Även denna metod förutsätter att målet har fått en ordentlig 

utredning. Åklagarens beskrivning av vad som skett ska alltså för en fällande dom 

vara ställd bortom rimligt tvivel vilket innebär att det inte ska finnas någon annan 

rimlig förklaring. Intuitiva tvivel, d.v.s. tvivel baserade på känsla snarare än fakta, 

anses här inte som rimliga. Det är upp till rätten själv att pröva alla alternativa 

hypoteser som finns utifrån de fakta som lagts fram i målet. Varje enskilt bevis ska ges 

en ifrågasättande övervägning där man försöker hitta alternativa förklaringar. Dessa 

förklaringar utgör sedan grunden för ”rimligt tvivel”. Men man graderar här inte 

bevisens olika sannolikhet på så sätt som man gör i tema- och värdemetoderna.
58

 

 

3.6 Avrundning 

Alla teorier som nämnts ovan till trots så är domstolarnas bevisprövning fri, vilket 

innebär att de i princip får använda vilken bevisprövningsmetod de vill. Distinktionen 

mellan dem kan därför – och bör kanske inte heller – alltid upprätthållas. Men 

medvetet eller omedvetet måste en rätt givetvis alltid tillämpa någonslags metod vid 

bevisvärdering (därmed inte sagt att det är någon av de ovan nämnda).
59

 Exakt hur 

lagfarna domare tenderar att värdera bevis har inte ägnats någon större undersökning 

inom svensk rätt, och bl.a. Ekelöf ifrågasätter om man utifrån rättspraxis kan dra några 

slutsatser gällande vilken metod domstolarna favoriserar. Även om man i en 

granskning av praxis faktiskt hittar stöd för en metod innebär dessutom principen om 

fri bevisvärderingen att lägre instanser inte blir bundna av hur högre instanser 

resonerar.
60

 Det hela problematiseras av att man sällan ser någon utförlig redogörelse 

för hur bevisvärderingen gått till i domskälen. 
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4 DNA och dess användande i rätten 

DNA utgör ett s.k. kriminaltekniskt bevis. Genom vetenskapliga analyser görs försök 

att bedöma sannolikheten för att det föreligger ett samband mellan de omständigheter 

som utgör bevisfakta och den tes som bildas av bevistemat. Man utgår här ifrån en 

statistisk bearbetning av ett insamlat material för att antingen styrka eller utesluta att 

någon har begått en viss handling
61

  

 

4.1 Bakgrund 

DNA finns i människokroppens alla celler och dess uppsättning är unik för varje 

individ, med undantag för enäggstvillingar. Man kan därmed utvinna DNA ur bland 

annat blod, saliv, sperma, partiklar under naglar och hårrötter, o.s.v. DNA-teknik 

erbjuder med anledning av detta goda förutsättningar för att jämföra spår som lämnats 

på en brottsplats med prover tagna på en misstänkt person. Om proverna 

överensstämmer kan detta med en viss grad av säkerhet visa att den misstänkte 

personen åtminstone befunnit sig på platsen, även om man givetvis även måste 

överväga alternativa förklaringar till att spåren har hittats där de har hittats. Man bör 

dock ha i åtanke att man bara analyserar en mindre del av en cells DNA och att det 

därför alltid finns en risk att denna del kan vara identisk även hos en annan individ. 

Tekniken behöver ännu utvecklas på denna punkt. Med anledning av detta leder DNA-

bevisning alltid till ett sannolikhetsresonemang och i regel bör åklagaren därför även 

ha andra bevis mot den tilltalade i ett brottmål.
62

 

Första gången som DNA-analys användes i en brottsutredning var i England 

1987 i fallet Regina v. Pitchfork. Utgången blev här att en man som tidigare hade 

erkänt sig skyldig till våldtäkt och mord friades då DNA-prover talade emot att han 

var skyldig. Istället utfördes DNA-analyser på ett flertal invånare i trakten vilket till 

slut ledde till att en annan person blev dömd för brotten.
63

 I Sverige användes DNA-

analys för första gången 1989. Det var i ett våldtäktsfall och man lyckades där binda 

en person till ett spår med mycket hög sannolikhet.
64

 

I Sverige är det Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) i Linköping som 

utför DNA-analyser sedan 1991. Innan 1991 skickade Sverige istället på SKL:s 

begäran DNA-prov till England för analys. I början utfördes endast ett fåtal DNA-

analyser i landet, men antalet har ökat markant i takt med att DNA-tekniken har blivit 

ett allt mer vanligt förekommande inslag i brottsutredningar.
65

 

SKL använder en skala för sina utlåtanden. Denna går från Grad +4 – uttryckt 

som ”resultaten talar med visshet för att…” – vilket betyder att möjligheten att erhålla 

dessa resultat om någon annan hypotes är sann bedöms i praktiken som utesluten, till 

Grad -4 – uttryckt som ”resultaten talar med visshet för att … inte” – vilket betyder att 

möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms i 

praktiken som utesluten. Det blir en skala på nio steg där Grad 0 finns i mitten, vilken 

betyder att frågan lämnas öppen. Värt att notera är dock att i de fall där ett faktum 

faktiskt kan fastlås så nämns det – då används alltså inte skalan alls. Istället används 
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uttryck som ”är”, ”är inte” och ”kan uteslutas att”.
66

 Dessa slutsatser är alltså baserade 

på risken för slumpmässig överensstämmelse. Den statistiska beräkningen görs utifrån 

en referensdatabas som baseras på ett urval av svensk normalbefolkning. Flera olika 

korrigeringar görs i normalfallet och vad som rent statistiskt menas med Grad +4 är 

t.ex. att risken för slumpmässig överensstämmelse mellan obesläktade personer är ≥ 

en miljon. Grad +1, som alltså är den lägsta positiva graderingen, vilken uttrycks som 

”resultaten talar i någon mån för…” är 1 på 10 till 1 på 99.
67

 

DNA-analyser har kraftigt förändrat bevisningen i alla mål där biologiskt material 

finns som bevis. Det är främst fyra typer av brottmål där DNA-bevisning tenderar att 

vara särskilt viktiga: 

- Våldtäktsmål: Då sperma hittas kan den ha stor betydelse i dessa måltyper. 

Målsägandens utsaga och annan samverkande bevisning har dock ett stort värde i 

dessa situationer (en DNA-träff kan ju bara bevisa att samlag har skett, inte hur 

det har skett). 

- Serie- och copy cat-mål: Vad som benämns som copy cat-mål är fall då en 

gärningsman försöker kopiera en annans tillvägagångssätt. Med hjälp av DNA-

analyser kan man då få klarhet i om liknande brott begåtts av en och samma 

gärningsman eller av flera.   

- Fall av oskyldigt dömda: Det har hänt ett flertal gånger, inte minst i USA, att 

tidigare dömda gärningsmän har blivit frikända efter att DNA-bevis har hittats 

och analyserats. 

- Identifiering av offer: T.ex. när bara resterna av en okänd kropp hittas. 

 

Ovanstående är dock bara typexempel på situationer där DNA-analys är användbart i 

brottmål. Det finns flera andra situationer där tekniken används och nya områden 

tillkommer hela tiden.
68

 

 

4.2 Kortfattad fakta om DNA 

DNA är en förkortning för Deoxyribo Nucleic Acid och det är enkelt uttryckt den 

kemiska beteckningen för vår arvsmassa. En DNA-molekyl är uppbyggd av två kedjor 

som var och en består av flera miljoner byggstenar. Dessa kallas för nukleotider och 

kan vara av fyra olika slag: adenin (A), cytosin (C), guanin (G) och tymin (T). Det är 

ordningen mellan dessa blott fyra nukleotider som avgör vilka arvsanlag en människa 

har. Liksom nämnts ovan är det dock idag inte möjligt att analysera en hel DNA-

molekyl; istället sker bara analysen av en viss del av molekylen. Vid kriminaltekniska 

DNA-analyser används ca 1/1 000 000 av arvsmassan. För att kompensera de 

osäkerheterna som detta medför väljer man delar av arvsmassan som varierar mycket 

från individ till individ. Dessa områden kallas för STR (Short Tandem Repeats) och 

vanligtvis undersöker SKL fem olika STR-områden vid en DNA-analys. Själva 

analysen görs i två delar. Först jämförs två prover; och om en överensstämmelse då 

konstateras görs därefter en beräkning rörande sannolikheten att DNA-spåret har 

avsatts av den misstänkte.
69

 

Det resultat som DNA-mätningarna ger är en sifferkombination som normalt sett 

kallas för en DNA-profil. Det är själva DNA-profilerna mellan lämnade spår och 
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misstänkta gärningsmän som jämförs. Om de inte matchar kan man sluta sig till att 

den misstänkte inte har lämnat spåret, däremot är det inte säkert att det omvända 

gäller. Det kan ju nämligen vara som så att en stor del av normalpopulationen innehar 

denna överensstämmande profil. Man gör därför en statistisk beräkning för att se hur 

vanligt förekommande det aktuella spårets DNA-profil är. Det är denna beräkning som 

grundas på en databas över profiler från svensk normalbefolkning.
70

 

 

4.3 För- och nackdelar med DNA-bevisning 

Den mest framträdande fördelen med DNA-bevis är så klart analysernas förmåga att 

ge så pass tillförlitliga identifieringsbevis. En annan fördel är att DNA-analyser kan 

utföras på allt biologiskt material som innehåller kärnförande celler. Jämfört med t.ex. 

fingeravtryck – som också är väldigt tillförlitliga identifieringsbevis när de väl hittas – 

innebär detta att DNA-bevis kan säkras vid många fler brott. Ytterligare en fördel är 

att DNA-analyser kan göras även på väldigt gamla biologiska prover.
71

 Många andra 

bevismedel har en tendens att tappa i styrka med tiden, t.ex. vittnens minnesbilder. 

Starka fördelar finns således med DNA-bevisning, men likväl finns starka 

nackdelar. Detta har omdebatterats flitigt i många länder, men märkligt nog inte 

särskilt mycket i Sverige. Själva den vetenskapliga teorin bakom DNA-analyser är 

vare sig ifrågasatt inom vetenskapliga eller rättsliga domäner. Ett problem som dock 

finns är att laboratoriemiljöerna där DNA-analyser sker inte är skyddade ifrån yttre 

påverkan. Prover kan t.ex. råka sammanbladas och på sätt kan de erhållna resultaten 

bli gravt missvisande. Ett prov kan också bli smittat av bakterier, vilka innehåller eget 

DNA eller så kan föremålet det tagits ifrån ha behandlats med kemikalier som 

påverkat DNA-proverna. Den mänskliga faktorn kommer man inte heller ifrån och 

dålig hygien, feletikettering, missförstånd mellan personalen, sammanblandningar och 

andra misstag kan ske.
72

 

Ytterligare ett problematiskt område med DNA-analyser är själva framräkningen 

av sannolikheten. Det finns inget säkert sätt att välja ut en relevant population och att 

DNA-testa samtliga medborgare medför vissa ytterligare komplikationer, så väl 

tekniska som ekonomiska och – kanske inte minst – moraliska. Då man inte vet hur 

många variationer som kan förekomma i olika människors DNA-uppsättningar blir 

denna fråga än svårare. Dessa brister blir av särskild vikt i lägen då övrig bevisning 

saknas mot tilltalade.
73

 

 

4.4 Sakkunniga och lekmän 

I och med att DNA-analyser är så pass komplicerade krävs det att en expert, med icke-

juridisk sakkunskap, kan förklara analysen och vilka slutsatser man kan dra från den 

för domstolen. Förfarandet i sig är inte ovanligt i rättegångar, och t.ex. kallas ofta 

psykologer, tekniker, zoologer, etc. in till domstolar för att bidra med sin 

yrkesskicklighet. Dessa kallas för sakkunniga och deras uppgift är just att bistå rätten 

vid utredningen av en fråga. De ska helt enkelt förklara tekniskt komplicerade frågor 

på ett tydligt och lättförståeligt vis. Se här 40 kap. 1 § RB. Då DNA-bevisning 
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används i svenska domstolar brukar personal från SKL kallas till huvudförhandlingen 

i egenskap av sakkunniga. Detta är något som i sig kan problematiseras då SKL också 

står för själva analysen. Är de förmögna att förhålla sig kritiska till sitt eget arbete och 

de eventuella fel eller brister som kan förekomma? Ett annat problem ligger här i den 

makt som en sakkunnig lätt får i dylika situationer. Lekmän, vilket bl.a. domstolens 

ledamöter är i dessa fall, kan ha svårt att ifrågasätta eller hitta luckor i det som 

sakkunniga berättar. Således kan sakkunnigas utlåtanden lätt tendera att ses som rena 

och objektiva fakta trots att detta kanske inte alltid överensstämmer med 

verkligheten.
74

 

Här ska man dock ha i åtanke att det är domstolen som har det yttersta ansvaret 

för att bevisvärderingen sköts korrekt. En sakkunnigs utlåtande ska ges samma 

bevisvärdering som alla övriga bevis. Risken att detta misslyckas i praktiken kan dock 

vara stor. Ett sätt för domstolen att komma till rätta med detta problem är givetvis att 

anlita ännu en sakkunnig för att se om denna lämnar samma uppgifter som den första. 

Rätten måste analysera innehållet i en sakkunnigs utlåtande så att den kan ge det 

ett bevisvärde. Detta kan t.ex. innefatta en omvandling av en framlagd 

frekvensberäkning till ett bevisvärde. Den sakkunniges värdering kan aldrig direkt 

ligga till grund för en juridisk slutledning.
75

 Rätten kan t.ex. fråga sig hur frekvensen 

skulle förändras om man ändrade på någon variabel i situationen eller om 

populationen var annorlunda bestämd. Alla sannolikheter och alla expertutlåtanden 

måste avgeneraliseras och istället bedömas utifrån det enskilda fallet som är för 

handen i det aktuella målet.
76

  

Ovanstående problematiseras ytterligare av att rätten oftast till stora delar består 

av lekmän helt utan juridisk utbildning (nämndemän). Juridisk utbildning hjälper 

förvisso föga för att bättre förstå betydelsen av DNA-analyser, men skolning i 

bevisprövning kan dock leda till ett mer skeptiskt förhållningssätt till vad som sägs. 

Det kan med fog sägas vara av stor vikt att rätten är aktiv och ställer frågor för att se 

till att den verkligen får klarhet i de fakta som läggs fram och vilken betydelse de 

faktiskt har. Studier ifrån USA visar t.ex. att jurymedlemar tenderar att ofta låta just 

DNA-bevisning bli ensamt avgörande oavsett vad som i övrigt framkommit i målet. 

Samtidigt finns en motsatt problematik; försvarssidan kan genom att överdriva DNA-

analysers svagheter få domstolen att underskatta dess bevisvärde.
77

  

 

5 DNA i svenska domstolar 

Trots att DNA numera är en vanlig form av bevis i svenska domstolar har sällan 

DNA-bevisning ensamt avgjort huvudfrågan.
78

 Med anledning av detta kan det vara av 

intresse att närmare granska några fall där DNA-bevisning förekommit. Avgöranden 

ifrån Högsta domstolen (HD) är i regel de som är av störst intresse då tillämpandet av 

svensk rätt granskas. Då denna text till stor del rör bevisvärdering – och denna som 

sagt ska vara fri – är dock även lägre instansers avgöranden intressanta i detta fall. 

Med anledning av detta ges även de en översikt i denna del. 
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5.1 Högsta domstolen 

För att ett mål ska prövas i HD måste det ha fått prövningstillstånd. För detta krävs i 

regel att målet innehåller en viktig fråga som ska få s.k. prejudicerande verkan – d.v.s. 

att HD:s tolkning ska vara ledande för underrätter. När HD väl har besvarat en fråga 

en gång beviljas en liknande fråga i regel inte tillstånd. Med anledning av detta finns 

det inte många fall där HD prövat bevisvärdet av DNA-bevis i brottmål. Det 

vägledande avgörandet är NJA 2003 s. 591.
79

 

 

5.1.1 NJA 2003 s. 591 

En person stod här åtalad för ett rån av klockor och kontanter i en butik till ett värde 

av 59 000 kr. Själva rånet hade enligt vittnesuppgifter genomförts av ett flertal rånare. 

Vid polisens platsundersökning anträffades blod, vilket enligt ett vittne kom ifrån en 

av rånarna då denne hade skurit sig på ett monterglas. Blodet sändes till SKL för en 

analys. Resultatet av denna analys matchade en person som lämnat blodprov i en 

annan utredning. Enligt SKL var frekvensen 1 på 1 miljon vilket de ansåg innebära att 

man kunde hålla för visst att DNA-spåret kom ifrån den misstänkte, förutsatt att det 

inte kom från en nära släkting till denne. Samtidigt påpekade SKL att de inte ansåg att 

det i praktiken innebär någon större skillnad om risken för slumpmässig 

överensstämmelse är 1 på 1 miljon eller 1 på 100 miljarder. Då en husrannsakan 

gjordes hos den misstänkte hittades en handritad karta över det butikscenter där rånet 

skett, en lapp med anteckningar om området, en svart hjälm samt ett par gröna 

nabbvantar.  Den misstänkte förnekade själv att det var hans blod som anträffats i 

butiken. Såväl tingsrätten som hovrätten ansåg det dock ställt utom rimligt tvivel att 

den tilltalade hade lämnat blodet och att denne därmed också var skyldig till rånet. 

HD påpekade att värderingen av resultatet av DNA-undersökningen var 

avgörande. Försvarssidan hade här dock framfört ett antal invändningar mot 

användningen av DNA-bevis. Först och främst påstods att det faktum att den använda 

referenspopulationen enbart bestod av personer med svenska namn utgjorde en 

svaghet då jämförelser ska göras med personer med annat ursprung. Vidare påstods att 

den använda referenspopulationen – bestående av ca 300 personer – inte var 

tillräckligt stor och att subpopulationers preferenser eller inavel kan påverka utgången. 

Slutligen framfördes också att fel kan ha skett vid hanteringen eller tolkningen av den 

ursprungliga DNA-analysen. 

SKL menade att en referenspopulation på ca 300 personer var fullt tillräcklig och 

att man tagit hänsyn till alla relevanta faktorer då principerna för 

sannolikhetsberäkningarna fastställdes. Vidare påpekade de att de har ett fungerande 

system för att minimera riskerna vid hantering och analysering av DNA. Då risken för 

att förväxling kan ske bedöms som stor medverkar två handläggare i analysen; en som 

utför själva momenten i sig, en annan som kontrollerar att det sker på riktigt sätt. 

Redovisningen av DNA-undersökningen sker sedan först efter granskning av två 

personer. Då ingenting tydde på att ett fel hade begåtts i just detta fall borde man 

kunna utgå ifrån att allt skötts på ett korrekt sätt. 

Utifrån ovanstående menade Högsta domstolen att då SKL höll träffen för viss 

var det tillräckligt för att beviskravet, innebärande att det skulle vara ställt utom 

rimligt tvivel att det var aktuell person som var gärningsman, var uppfyllt. De 

påpekade dock att detta förutsatte att slutsatsen ifrån DNA-analysen framstod som 

rimlig. I denna bedömning nämnde domstolen att det ska beaktas om det finns några 
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omständigheter som talar emot att aktuell person är gärningsmannen. Anknytning till 

orten och hur väl denne matchar eventuella vittnesuppgifter kan här vara av betydelse. 

Gällande reservationen för nära släktingar uttalar SKL att det i princip bara är 

helsyskon som kan uppvisa identiska DNA-profiler. Risken att det i detta fall skulle 

komma ifrån den tilltalades yngre bror bedömdes som 1 på 6 940, vilket ansågs vara 

mycket lågt. 

Allt som allt ledde ovanstående till att HD ansåg att den slutsats av DNA-

analysen som redovisats i SKL:s utlåtande utgjorde tillräcklig bevisning för att den 

tilltalade var gärningsman. Några närmare motiveringar för HD:s ställningstaganden 

till de invändningar som försvaret lyfte fram framkom inte; på det stora hela verkar 

HD helt enkelt fästa stor tillit till SKL och deras uppgifter.  

Rånarna i fråga hade haft s.k. rånarluvor så de vittnen som fanns kunde inte 

identifiera deras ansikten. Däremot kunde de lämna uppgifter om längd och 

kroppsbyggnad för den rånaren som skar sig på monterglaset. Det var oklart huruvida 

denne talade med någon brytning. Den tilltalade själv uppgav att han inte mindes vad 

han hade gjort den dagen då rånet skedde. Hjälmen som påträffades hos honom 

menade han inte var hans, men han brukade använda den ibland då han körde 

motorcykel. Nabbvantarna använde han som vanliga vantar. Vare sig kartan eller 

lappen med anteckningar om köpcentret tillhörde honom. 

Domstolen skulle här alltså avgöra huruvida den tilltalade hade begått det 

aktuella rånet eller inte. De bevis som åklagarsidan lade fram till stöd för sin hypotes 

var dels DNA-analysen av det blod som hade hittats, dels vad som fanns då en 

husrannsakan gjordes hos denne (kartan, lappen med anteckningar, nabbvantarna samt 

hjälmen). Beklagligt nog säger inte någon av domstolarna mycket om bevisvärdet 

kring annat än DNA-analysen. Det känns dock rimligt att anta att vare sig 

nabbvantarna eller motorcykelhjälmen i sig ansågs ha särskilt högt bevisvärde. Den 

handritade kartan samt lappen med anteckningar över området i fråga bör dock varit 

mer intressanta. Enligt min uppfattning hade dock inte dessa saker ensamt räckt för att 

domstolen skulle anse mannen skyldig, DNA-analysen synes således ha spelat en 

avgörande roll för domslutet. Samtidigt hade troligtvis inte enbart DNA-analysen 

räckt till för en fällande dom. I domskälen nämner HD att ingen annan omständighet 

talar mot att SKL:s slutsats är rimlig. Vad de har beaktat för att komma fram till detta 

framgår dock inte av domskälen varför det är svårt att veta exakt hur den slutgiltiga 

bevisvärderingen gick till. 

 

5.1.2 NJA 1996 s. 176 

Ovanstående fall var det första där HD uttalade sig om bevisvärdet av DNA-analyser 

och bemötte invändningar ifrån försvarssidan. Men även i NJA 1996 s. 176 förekom 

DNA i ett fall som prövades av HD. F. E. E. stod här åtalad för att ha våldtagit en 

kvinna. En person vid namn S. B. uppgav dock att F. E. E. inte hade haft sexuellt 

umgänge kvinnan. Istället menade S. B. att det var han själv som hade haft sexuellt 

umgänge med kvinnan, samt att detta hade varit med samtycke. 

Det sexuella umgänget hade skett i S. B:s lägenhet och på hans påslakan. DNA-

analyser hade gjorts av fläckar på detta lakan. Dessa visade att sperma ifrån såväl F. E. 

E. som S. B. fanns på brottsplatsen. I vissa fläckar fanns en blandning av DNA och det 

fanns skäl som talade för att några av dessa kom ifrån S. B. och kvinnan ifråga. I några 

fläckar hittades en annan blandning av DNA där analysen kunde slå fast att de kom 

ifrån F. E. E. men där frågan fick lämnas öppen kring huruvida de även kom ifrån 

kvinnan.  I ytterligare två fläckar hittades sperma som inte kunde typbestämmas. 

Åtalet var grundat på vad kvinnan i fråga själv hade uppgett. Kvinnans berättelse 

ansågs av HD vinna extra kraft på grund av det tillstånd hon var i då hon anmälde 

händelsen. Hon föreföll vara i kraftigt chocktillstånd och var emellanåt apatisk. 

Utifrån vad som berättats av de tre inblandade personerna fann också såväl tingsrätten 
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som hovrätten att F. E. E. hade våldtagit kvinnan. HD ansåg dock att det utifrån den 

tekniska bevisningen, som först framförts i hovrätten och sedan kompletterats i HD, 

inte kunde anses ställt utom rimligt tvivel att F. E. E hade våldtagit kvinnan. Åtalet 

ogillades således. 

Tingsrätten och hovrätten meddelade här alltså en fällande dom medan HD 

gjorde en annan bedömning. De båda lägre instanserna fokuserade mycket på vad 

målsäganden samt den tilltalade uppgav i förhör samt under huvudförhandlingen 

medan HD lade större vikt vid den tekniska bevisningen. HD medgav att 

målsägandens berättelse förvisso föreföll trolig på sina sätt men menade samtidigt att 

den saknade stöd av just den tekniska bevisningen. Med anledning av detta dömdes 

inte den tilltalade för det påstådda brottet. Intressant att notera här är alltså att HD 

verkade anse att avsaknaden av teknisk bevisning talade till den tilltalades fördel på ett 

sätt som de lägre instanserna inte gjorde. Då HD dock hade ett mer utförligt tekniskt 

undersökningsmaterial att utgå ifrån än vad de båda lägre instanserna hade är det svårt 

att uttala sig kring huruvida detta innebar att HD faktiskt hade ett annat synsätt eller 

om avsaknaden av teknisk bevisning bara helt enkelt får ett större bevisvärde ju mer 

utförlig undersökning som har gjorts. Den senare tolkningen förefaller inte orimlig 

enligt mig. 

 

5.1.3 NJA 1994 s. 268 

Även detta fall rörde en påstådd våldtäkt, alternativt sexuellt umgänge med barn då 

målsäganden var en tvåårig flicka. Flickan i fråga hade spenderat natten hos den 

tilltalade som hade varit barnvakt åt henne. Morgonen därpå blev flickan upphämtad 

av sin moder. Då modern ringde på dörren fick hon vänta i närmare femton minuter 

innan hon blev insläppt. Flickan var då nyduschad och insvept i en handduk. Då 

dottern fick se sin mor började hon gråta och sa någonting i stil med ”A stoppade här” 

och ”A gjorde här” samtidigt som hon pekade mot sitt underliv. Den närmaste tiden 

därefter hade dottern sömnproblem och kräktes till och från. 

HD uttalade här att en fällande dom inte enbart kan grundas på ett så ungt barns 

uppgifter och beteende, stöd av annan utredning krävs också. Rättsmedicinsk 

undersökning samt DNA-analys genomfördes därför men dessa gav inget stöd för att 

flickan – med domstolens ord – skulle ha utsatts för ”någon otillbörlig påverkan”. På 

ett lakan i lägenheten hade sperma ifrån den tilltalade hittats – detta ansågs dock inte 

ha något bevisvärde. Modern hade även uppgett att flickan hade haft avföring några 

timmar efter att hon hade hämtats och att det i avföringen hade funnits ett vitt sekret 

som modern uppfattat som sperma. Även detta analyserades men visade sig inte vara 

sperma. Med anledning av allt detta friades den tilltalade. 

Tingsrätten menade här att den tilltalade under förundersökningen och 

rättegångsförhandlingarna flera gånger hade varierat sina uppgifter och tyckte att det 

faktum att flickan i fråga hade blivit duschad var märkligt. De bedömde att detta, 

tillsammans med flickans beteende, var tillräckligt för att anse att den tilltalade var 

skyldig. Hovrätten gjorde en i mångt och mycket likartad bedömning. Även HD ansåg 

att vad modern påstod hade visst stöd och att berättelsen även framstod som trovärdig 

med tanke på att den bekräftades av vad moderns väninna uppgav. De påpekade dock 

att det för en fällande dom krävdes att det genom utredningen skulle anses vara ställt 

utom rimligt tvivel att den tilltalade med sin penis berört flickans könsorgan eller 

ändtarmsöppning. I och med flickans unga ålder menade domstolen att detta bara 

kunde fås via utredning så som gynekologisk undersökning eller DNA-analyser av 

sperma som påträffats på eller i flickans kropp. Vare sig den rättsmedicinska 

undersökningen eller den DNA-analys som gjordes visade på att flickan skulle ha 

utsatts för någon otillbörlig påverkan. Att det på ett lakan i den tilltalades lägenhet 

hittats spermafläckar som kommer ifrån honom ansågs inte ha något bevisvärde. Även 

HD menade dock att den tilltalade lämnat motstridiga uppgifter och med anledning av 
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detta hade bristande trovärdighet; men de ansåg inte att detta per automatik visade att 

han hade handlat i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning. Avsaknaden av 

bristande teknisk bevisning innebar alltså att mannen inte kunde anses skyldig till det 

brott som åklagaren gjorde gällande. 

En liknande bedömning gjordes och ett liknande resonemang fördes även i NJA 

2009 s. 447, även det rörande en påstådd våldtäkt. Avsaknad av DNA ifrån så väl 

offret som den tilltalade på en kniv som enligt uppgift skulle ha används under brottets 

förövande ansågs här påverkade målsägandens version menligt. 

 

5.2 Sammanställning av DNA i underrätter 

Åklagarmyndigheten författade år 2008 en promemoria just med syfte att utreda 

värdet av DNA-spår vid svenska domstolars bevisvärdering.
80

 De sammanställde 84 

domar ifrån tingsrätter och hovrätter där DNA utgjorde det enda eller det huvudsakliga 

beviset.
81

 Det konstaterades där att DNA-bevisning kan förekomma i de flesta typer av 

brott men att det är vanligast i tillgreppsbrott.
82

 Det är ytterst sällsynt att själva DNA-

analysen i sig ifrågasätts i domstolen. I den gjorda granskningen hade ingen 

invändning om påstådd kontaminering skett och endast i ett fåtal fall påstods att spåret 

sammanblandats eller förväxlats. I dessa situationer hölls förhör med personal från 

SKL och domstolen ogillade inte åtalet i något av målen efter en sådan invändning. 

Däremot har det i några fall påståtts att DNA-spåret har avsatts av en nära släkting. 

Även i dessa fall hålls normalt sett förhör med personal ifrån SKL och inte heller 

något av dessa åtal har ogillats. I ett sådant fall hölls dock inte ett något förhör med 

personal ifrån SKL vilket ledde till att just det åtalet ogillades. Den åtalade hade här 

två syskon och utredningen sa ingenting om huruvida någon av dessa kunde ha avsatt 

spåret.
83

 

Själva bedömningen av DNA-bevisning tenderar dock, utifrån ovanstående 

granskning, att variera. En avgörande faktor verkar vara var DNA-spåret i fråga har 

säkrats. Bevisvärdet blir högre då spåret kommer ifrån ett direkt bevis än då det 

kommer ifrån ett spår som endast är ett indicium. Bevisvärdet är t.ex. högre för DNA 

som är säkrat ifrån ett konstaterat mordvapen än vad det är för DNA som är säkrat 

ifrån ett brev där den misstänkte mördaren uttalar ett dödshot mot offret. Vidare är det 

t.ex. av betydelse huruvida spåret kommer ifrån ett föremål som är fast installerat på 

brottsplatsen eller om det påträffas på ett löst föremål. Även ev. tidigare kriminalitet 

hos den misstänkte kan påverka bedömningen av DNA-bevisning mot denne. 

Sammanfattningsvis fann Åklagarmyndigheten att det är svårt att dra några generella 

slutsatser kring vad som krävs för en fällande dom vid bruk av DNA-bevisning. Detta 

till stor del på grund av att omständigheterna runtomkring är så pass avgörande att 

sedvanlig bevisvärdering krävs även vid DNA-bevisning.
84

 Och liksom redan 

konstaterats är inte domstolarnas bevisvärdering någon exakt vetenskap. 

Klart står i alla fall att ett utlåtande ifrån SKL rörande överensstämmelse mellan 

en misstänkt och DNA-profilen i ett spår normalt sett utgör tillräcklig bevisning om att 

den misstänkte har avsatt spåret. Överlag sätts av domstolarna en hög tilltro till vad 
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SKL säger om säkerheten i de analyser de själva utför. Likaså följer de i regel vad HD 

har uttalat om bevisvärdet av en DNA-profilträff. Samtidigt menar 

Åklagarmyndigheten att en DNA-träff på en brottsplats inte per automatik betyder att 

ett brott har blivit uppklarat. En ordentlig förundersökning krävs i sedvanlig ordning. 

De nämner bl.a. att det är viktigt att det så noggrant som möjligt specificeras var 

DNA-spåret i fråga har säkrats, att det undersöks huruvida den misstänkte har någon 

rimlig förklaring till att spåret finns där och att det utreds huruvida den misstänkte har 

några nära släktingar som kan ha avsatt spåret.
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5.3 ”Långared-mordet” 

Mål nr B 2142-11 ifrån Alingsås tingsrätt, rörande det s.k. Långared-mordet, utgör ett 

intressant och aktuellt exempel på ett fall där DNA-analyser har utgjort det 

huvudsakliga beviset. 

Två män stod här åtalade för mord samt grovt rån. Offren var två makar bosatta i 

Långared. Den ena av dessa avled p.g.a. upprepade slag med ett tillhygge mot dennes 

huvud, den andra kvävdes till döds. Båda makarna var bundna med buntband och 

orange tejp. Vid brottsplatsen hittades bl.a. avföringshögar vars DNA matchade den 

ena tilltalade och ett telefonkort som tillhört den andre. 

Domstolen ägnar ett särskilt stycke av domen till att skriva rent allmänt om just 

bevisvärdering, varvid bl.a. konstateras att den är fri. De nämner att åklagaren bara har 

lagt fram indirekt bevisning i form av bl.a. DNA-spår, skospår, hundspår samt 

analyser av användning av mobiltelefoner. Det påpekas att det faktum att indirekt 

bevisning inte ger utrymme för någon annan gärningsman i regel inte ensamt ska 

räcka för en fällande dom, men detta fall var uppenbarligen ett undantag. Detta efter 

att domstolen hade bedömt var och ett av de av åklagaren framlagda bevisen för sig. 

En förpackning med buntband hade hittats hos en av de tilltalade. Enl. SKL 

talade deras undersökning extremt starkt för att dessa var av samma tillverkning som 

de som makarna var bundna med (Grad +4) och i någon mån talade undersökningen 

för att de buntband som hittats på brottsplatsen kom ifrån just den förpackningen 

(Grad +1). Den aktuella typen av buntband stod för 4,7 % av den totala 

buntbandsförsäljningen. Utifrån detta ansåg tingsrätten att det fanns ett mycket starkt 

samband mellan de buntband som hittats på brottsplatsen och de som hittats hos den 

tilltalade. 

Även en huggmejsel/ett bräckjärn som hittats på brottsplatsen undersöktes. På 

detta fanns blod som enl. en DNA-analys kom ifrån en av makarna. Mejseln/järnet var 

troligtvis medtaget till brottsplatsen av gärningsmännen vilket enl. domstolen tydde på 

att gärningen var planerad. Under utredningen hade också vissa skoavtryck säkrats 

vilka matchades mot ett par skor som hittats hemma hos en av de tilltalade. Dessa 

utredningar gav dock inget direkt resultat (d.v.s. Grad 0). 

Utifrån vittnesuppgifter i kombination med att den ene tilltalades mobiltelefon 

positionerats i närheten av brottsplatsen fann domstolen att de tilltalades bil befunnit 

sig nära brottsplatsen den aktuella dagen. I bilen fanns DNA som med extremt stark 

sannolikhet kom ifrån en av de mördade makarna (Grad +4). Tingsrätten bedömde det 

som mest troligt att detta DNA hamnat i bilen i samband med att maken i fråga blev 

mördad. 

Domstolen fortsätter bedöma flera liknande framlagda bevis och indicier. De 

avrundar sedan med att göra en samlad bedömning kring vad som är fastslaget rörande 

respektive tilltalad. De konstaterar härvid bl.a. att den förste tilltalade kände till hur 
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det såg ut på den gård där brottet begåtts, att han visste om att makarna i fråga hade 

pengar, att han varit i Långared den dag då mordet skedde, att DNA från ett av offren 

hittats i hans bil samt att buntband hittats i dennes garage som matcher de buntband 

som använts på brottsplatsen. Tingsrätten konstaterar att ingen av dessa 

omständigheter enskilt utgör tillräcklig bevisning för en fällande dom men anser att de 

tillsammans gör det. Särskilt det faktum att ett av offrens DNA hittats i bilen var här 

av stor vikt. Bevisningen mot den andre tilltalade var inte lika stark och baserades 

främst på uppgifter som pekade mot att denne man varit tillsammans med den andre 

misstänkte under den tidpunkt då brottet begåtts. 

 

5.4 Sammanfattning 

Endast i NJA 2003 s. 591 har HD haft någon form av resonemang kring vad en DNA-

analys faktiskt innebär. Att diskussionen bara förts i ett fall är i sig remarkabelt, än 

mer då det dröjde ända till år 2003 innan det skedde. I övrigt konstateras mest 

huruvida DNA-spår har hittats eller inte. Några generella slutsatser, annat än att HD 

synes ha högt förtroende för SKL, är svåra att dra. 

Om man även beaktar hur bedömningen går till i lägre instanser kan man se att 

domstolarna tenderar att anse att ett matchande DNA-spår med stor sannolikhet knyter 

den tilltalade till brottsplatsen, dock lite beroende på var det hittas. Domstolarna går 

dock inte längre än så utan kräver i regel även stöd av annan bevisning mot den 

tilltalade för att meddela en fällande dom. Precis så som det borde vara med andra ord. 

Detta kan också ses i de övriga refererade HD-fallen. Sperma har förvisso hittats i 

dessa som kunnat knytas till den misstänkte. Då sperman i båda fallen dock hittades i 

den tilltalades eget hem gick det inte att knyta den till de påstådda brotten. 

Bevisvärderingen synes inte göras på något annorlunda sätt då DNA-bevisning ingår i 

underlaget. 

 

6 Sannolikhet 

På ett eller annat sätt påverkas många delar av domstolens arbete i brottmål av 

sannolikhetstänkande. Då fullständig visshet inte uppnås måste nämligen domstolen 

laborera med något annat begrepp varvid sannolikhetsbegreppet ligger nära till hands. 

Med anledning av detta kan det vara värt att undersöka begreppet närmare. 

 

6.1 Bakgrund 

Vid diskussioner om sannolikhet är det bra att alltid ha motsatsparet ”modell – 

verklighet” i åtanke. Sannolikhetsläran handlar nämligen om att konstruera en 

matematisk modell där man kan göra klara och entydliga beräkningar för att sedan 

hoppas att denna modell på ett användbart sätt kan korrelera med vissa verkliga 

fenomen. 

Sannolikhetstänkande kommer till användning i situationer då ett antal olika 

utfall kan inträffa. Varje utfall kallas i regel för en enkel händelse. Kastar man till 

exempel en tärning finns det, i normalfallet, sex möjliga enkla händelser (1, 2, 3, 4, 5 

eller 6). Kastar man två tärningar finns det då istället 36 möjliga enkla händelser (1-1, 

1-2, 1-3… 6-6). I en brottmålsprocess kan man, måhända något förenklat, säga att 

domstolen är intresserad av att bedöma sannolikheten för händelsen ”åklagarens 

berättelse stämmer”. Något förenklat kan sägas att bara två händelser finns i denna 

process, nämligen den nyss nämnda eller att ”åklagarens berättelse inte stämmer”. Det 
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senare borde kanske dock snarare uttryckas som ”åklagarens berättelse är inte styrkt i 

tillräcklig grad”. 

Föregående exempel med tärningar leder till en modell där alla utfall är lika 

sannolika. Så är dock ofta inte fallet i verkliga situationer, t.ex. när det gäller att 

avgöra huruvida en tilltalad är skyldig eller inte, eller huruvida ett DNA-prov matchar 

en viss individ eller inte. Det blir i dylika situationer svårare att konstruera en modell 

vars teori kan väntas bli tillämplig på den verkliga situationen. Detta är något som är 

ytterst viktigt att komma ihåg; sannolikhetsberäkningar går endast att tillämpa strikt på 

de modeller som de är grundade på. Man bör alltid vara vaksam då man tillämpar dem 

på den verkliga världen. 

 

6.2 Krav på sannolikhetsmodeller 

Då en sannolikhetsmodell konstrueras bör den följa vissa regler. Sannolikheten för en 

händelse är alltid ett tal mellan 0 och 1 vilken betecknas som P(A). Sannolikheten för 

att två händelser inträffar skrivs som P(A∩B) medan sannolikheten att minst en av två 

händelser inträffar skrivs som P(A∪B). Sannolikheten för den betingade händelsen A 

givet händelse B skrivs som P(A|B). Betingad sannolikhet för händelse A givet 

händelse B har följande definition:  

P (A | B)  
        

    
 Värt att påpeka är dock att denna definition dock förutsätter 

P(B) > 0.
86

 

Läran om sannolikheten formaliserades i början på 1930-talet av A. N. 

Kolmogorov. Det unika med hans angreppssätt var att han utgick ifrån en axiomatisk 

beskrivning av sannolikhetsteorins grundläggande begrepp istället för att direkt 

definiera det.
87

 Systemet består av tre axiom: 

1) Det finns inga negativa sannolikheter. D.v.s. P(A) ≥ 0 för varje händelse A. 

2) Det händer alltid något, d.v.s. P(Ω) = 1. 

3) Då A och B är disjunkta är sannolikheten för unionen lika med summan av 

sannolikheten för A och B, d.v.s. P(A∪B) = P(A) + P(B) om A ∩ B = ø 

 
Utifrån dessa axiom kan man härleda alla andra regler och samband.

88
 

 

6.3 Närliggande begrepp: statistik och logik 

Sannolikhetsläran handlar om att få fram sannolikheten för att okända framtida 

stickprov ur en viss population ska ha vissa egenskaper. Statistik utgår istället från ett 

föreliggande och känt stickprov och försöker utifrån det uppskatta hur populationen 

ser ut.
89

 Statistiken fyller därmed en funktion därför att man i många fall inte kan göra 

fullständiga observationer utan istället för nöja sig med att testa någonting på ett 

mindre urval för att därifrån kunna generalisera slutsatserna. 

 Logiskt tänkande kan i princip delas in i två kategorier. Dels kan det vara 

deduktivt, där man ifrån ett antal axiom kan härleda slutsatser. Dels kan det vara 
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induktivt, där man utifrån erfarenhetsmässiga fakta drar allmänna slutsatser. Lite 

förenklat kan man kanske uttrycka det som att deduktiva resonemang går från det 

generella till det specifika, medan induktiva resonemang fungerar tvärtom. Deduktiva 

resonemang ger definitiva slutsatser medan induktiva resonemangs slutsatser alltid 

dras med en viss del av osäkerhet. Induktiva metoder är dock grunden för all 

vetenskaplig verksamhet, och på 1700-talet fick denna gren av logiken, tack vare 

Thomas Bayes, en ordentlig matematisk grundvall.
90

 Bayes är kanske framförallt känd 

för att han utarbetade ett teorem med vars hjälp man kan säga hur de uppfattningar 

man har före ett experiment bör förändras beroende på utfallet i experimentet. Hur 

användbart teoremet faktiskt är råder det delade uppfattningar om, men det la grunden 

till den moderna statistiska teorin och därmed även till den matematiska teorin om 

induktiva resonemang.
91

 En nackdel med teoremet sägs dock ofta vara att det 

förutsätter att det a priori finns en rimlig uppfattning om utfallet – något som inte 

alltid är fallet i verkligheten.
92

 Hur kontroversiellt teoremets användningsområde är 

kan dock till viss del bero på hur sannolikhetsbegreppet tolkas.
93

 Tolkningen av detta 

är dock dessvärre en fråga som får lämnas öppen i denna text. 

 

6.4 Resonemang i domstolar med särskilt fokus på Bayes teorem 

Statistik och juridik är nära sammankopplade då båda ämnena handlar om tolkning av 

bevis. Varje åtalspunkt i ett brottmål kan här ses som en hypotes som ska testas. 

Åklagaren ställer således upp en hypotes, låt oss kalla denna för H, vilken försvaret 

försöker förkasta. Förkastandet sker genom att tala för rimligheten av icke-H – låt oss 

helt enkelt kalla denna hypotes för iH. Båda sidor argumenterar utifrån den bevisning 

som finns i målet, låt oss kalla denna för B.
94

 

Första steget blir att försöka identifiera och kvantifiera den osäkerheten som 

finns gällande hypoteserna. Rättens analys av B ska leda till ett fastställande av 

aposteriori-sannolikheten för att den tilltalade är skyldig till det påstådda brottet givet 

den bevisning som har framkommit, alltså P(H | B). För att få fram värdet på P(H|B) 

kan Bayes teorem i odds-format användas: 

 
   |  

    |  
                        

      
    

     
                   

      
   |  

   |   

                       

 

 

 

Apriori-sannolikheten mäter sannolikhetsförhållandet mellan H och iH innan B 

har beaktats. Dess värde beror alltså till stor del på tidigare införd bevisning. 

Sannolikhetsförhållandet rör sannolikheten för H resp. iH då det nya beviset B har 

förts fram. Väldigt mycket förenklat är då tanken att om aposteriori-sannolikheten blir 

tillräckligt hög då apriori-sannolikheten har multiplicerats med 

sannolikhetsförhållandet så är den tilltalade skyldig. Formeln är alltså ett sätt att räkna 

ut sannolikheten för hypotesen givet bevisningen, d.v.s. P(H|B). Uträkningen kan 
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antingen göras på så vis att B representerar all bevisning som förs in i målet eller 

separat på så vis att varje nytt bevis blir ett nytt B.
95

 

Styrkan blir alltså till stor del beroende av de tidigare oddsen för att den tilltalade 

är skyldig vilket styrs av vilka övriga bevis som lagts fram i målet. Om beräkningen 

rör ett DNA-bevis har den sakkunnige till uppgift att presentera vad som ovan kallas 

för sannolikhetsgrad vilket alltså är sannolikheten för att just den tilltalade har avsatt 

ett visst DNA-spår. Det är sedan domstolens uppgift att multiplicera detta med apriori-

sannolikheten. Formeln har fått mycket kritik för att både vara svår att tillämpa och 

verklighetsfrämmande. I Sverige förekommer inte formeln över huvudtaget i 

domstolar, även om vissa likheter med temametoden kan skönjas.
96

 Teoremet har 

ägnats överraskande lite utrymme i svensk doktrin. I den tidigare nämnda bokserien 

Rättegång av Per Olof Ekelöf beskrivs teoremet över blott ca en och en halv sida.
97

 

Bayes teorem har dock, åtminstone internationellt, fortfarande många förespråkare. 

Detta inte minst därför att metoden är en av få metoder som automatiskt väger in alla 

bevis på ett likvärdigt sätt.
98

 

 

6.4.1 Tillämpande av Bayes teorem på NJA 2003 s. 591 

Då vad som sägs ovan säkerligen kan framstå som väldigt abstrakt kan kanske ett 

exempel bidra till att förtydliga det hela. Låt oss utgå ifrån ovannämnda NJA 2003 s. 

591 (d.v.s. det mål som diskuterades i sektion 5.1.1). Genomgången kommer att bli 

förenklad och har främst som mål att visa på hur olika bevis samverkar. Diskussion 

kring vilka värden som faktiskt är rimliga att tilldela de olika händelserna vi ska räkna 

på lämnas därför därhän. 

Vad som fanns som talade för att den tilltalade var skyldig var alltså det 

upphittade blodet, kartan, anteckningslappen, hjälmen samt nabbvantarna. Dessa fynd 

beaktades utifrån de vittnesuppgifter som fanns. Utifrån detta skulle domstolen 

bestämma huruvida den tilltalade var skyldig till det brott som åklagaren gjorde 

gällande, d.v.s. bestämma ett värde för att åklagerens hypotes stämmer, vilket vi 

förkortar som H. Låt oss ponera att rätten företar sig ett rättegångsspel enligt modellen 

ovan. Vi kan återigen utgå ifrån att kartan, anteckningslappen, hjälmen och 

nabbvantarna inte ensamma hade räckt för att domstolen skulle anse att den tilltalade 

var skyldig. Låt oss säga att rättens ledamöter efter att ha vägt in dessa fynd med övrig 

bevisning anser att P(H) = 0,2 (kartan och minnesanteckningarna är trots allt lite svåra 

att förklara att den tilltalade hade om denne inte var inblandad i rånet). Vad som då 

kvarstår är att i beräkningen även lägga till det faktum att den tilltalades DNA 

matchade det blod som analyserats ifrån butiken, låt oss kalla en matchande DNA-

analys för just DNA. Då en av rånarna enl. vittnesuppgifter faktiskt skurit sig på en 

monter och som ett resultat av detta lämnat blod torde en DNA-matchning mot detta 
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utgöra ett starkt bevis. Särskilt då SKL:s analys av detta hade en hög grad av säkerhet. 

Låt oss därför ponera att de anser att sannolikheten att den tilltalades DNA ska matcha 

det upphittade blodet är hög om denne också är skyldig. Låt oss säga att domstolen 

finner följande värden rimliga: P(DNA | H) = 0,99 och P(DNA | icke-H) = 0,01. 

Anledningen till att jag inte låter sannolikheten för att det analyserade blodet matchar 

den tilltalade vara 1 är att fel kan ha begåtts. Det testade blodet kan ha kontaminerats, 

behandlats fel under analys, komma ifrån någon annan, etc. Måhända är dock värdet 

0,01 för P(DNA | icke-H) mer anmärkningsvärt. Det verkliga värdet bör givetvis vara 

lägre än så. Även med andra, måhända mer realistiska, värden blir dock värdet av 

P(H|DNA) i många fall lågt. Om vi ändå godtar och räknar utifrån de föreslagna 

siffrorna och tillämpar Bayes teorem enligt ovan får vi då: 

 
   

   
 

    

    
       

 

Och om vi fortsätter uträkningen får vi vidare: 

 
     

       
         

 

Vilket alltså ger oss P(H | DNA) ≈ 0,96. Huruvida detta är ”ställt utom rimligt” tvivel 

kan man givetvis diskutera, men i doktrinen har som sagt var uttrycket sagts kräva en 

säkerhet på 95-98 % vilket det alltså i alla fall faller inom.
99

 

Det hela kan även illustreras med hjälp av ett sannolikhetsträd. I första läget ser 

då trädet ut på detta vis (notera dock att händelsen som ovan kallats ”DNA” här kallas 

”Matchar” för att göra trädet mer lättläst utifrån rubrikerna för de olika utfallen): 
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Och efter att vi tillämpat Bayes teorem på dessa siffror och därmed ”vänt på 

trädet” blir det alltså istället som följer: 

 

 
 

Värdet 0,2 för apriori-sannolikheten var valt på måfå ovan. Måhända kan det vara 

av intresse att se hur en apriori-sannolikhet kan erhållas. Bayes teorem går som sagt 

med fördel att använda på varje enskilt bevis för att steg för steg korrigera 

sannolikheten att den tilltalade är skyldig. Allt som krävs är att man har någon form av 

ursprunglig idé om hur sannolikt det är att den tilltalade är skyldig. Hur man får fram 

just denna sannolikhet är i sig en kontroversiell fråga och ingenting vi går in på här. 

Syftet i denna del är snarare att visa hur bevisen samspelar. 

Vad som här krävs är alltså att vi räknar ut sannolikheten efter att varje enskilt 

bevis har tagits i beaktande. Vi kallar bevisen för B1 – B4 där B1 representerar 

motorcykelhjälmen, B2 nabbvantarna, B3 kartan och B4 minnesanteckningarna. Vad 

vi är intresserade av är alltså hur bevisen B1 till B4 steg för steg påverkar 

sannolikheten att den tilltalade är skyldig. 

Liksom tidigare så utgår vi här ifrån att motorcykelhjälmen och nabbvantarna 

(d.v.s. B1 och B2) har ett svagt bevisvärde. Innehav av något av dessa ting är inte 

liktydigt med brottslighet i regel. Vi utgår också ifrån att kartan och 

minnesanteckningarna (d.v.s. B3 och B4) har ett högre bevisvärde då dessa är svårare 

att förklara innehav av. 

 

6.4.2 Ett exempel med relativt höga sannolikhetsvärden 

Låt oss först illustrera hur beviskedjan gradvis förstärks i en situation där de bedömda 

sannolikhetsvärdena för beviset givet att den tilltalade är skyldig är relativt höga. Vi 

utgår ifrån följande: 
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Variabel Bedömt värde 

Ursprungssannolikhet 0,000001 

P(B1 | H) 0,001 

P(B1 | iH) 0,00001 

P(B2 | H) 0,001 

P(B2 | iH) 0,00001 

P(B3 | H) 0,1 

P(B3 | iH) 0,0001 

P(B4 | H) 0,1 

P(B4 | iH) 0,0001 

 

Vi ska nu räkna ut P(H | B1) till P(H | B4) utifrån dessa siffror med hjälp av 

Bayes teorem på samma vis som vi gjorde ovan. Notera att det resultat vi får vid varje 

dylik uträkning blir den nya apriori-sannolikheten för nästa uträkning. B1 – B4 antas 

här nämligen vara konditionalt oberoende givet H och iH. P(H | B4) blir alltså 

egentligen detsamma som P(H | B1&B2&B3&B4). Utifrån detta erhåller vi då: 

 

Variabel Värdet efter uträkning 

P(H | B1) 0,000099 

P(H | B1 & B2) 0,0098 

P(H | B1 & B2 & B3) 0,90 

P(H | B1 & B2 & B3 & B4) 0,99 

 

 

Detta innebär att införandet av DNA-bevisningen ger följande: 

 
    

    
 

    

    
      

 

Och i nästa steg: 
    

      
           

 

 

 

Vilket vill säga P(H | DNA) > 0,99. Med andra ord en synnerligen övertygande 

bevisning då värdet är oerhört nära att vara 1. 

 

6.4.3 Ett exempel med relativt låga sannolikhetsvärden 

Måhända kan tyckas att sannolikhetsvärdena för att den tilltalade var skyldig ovan var 

överdrivna och att det gav ett orimligt utfall. Låt oss därför se vad som händer om 

betydligt lägre värden sätts in: 
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Variabel Bedömt värde 

Ursprungssannolikhet 0,000001 

P(B1 | H) 0,00001 

P(B1 | iH) 0,000001 

P(B2 | H) 0,00001 

P(B2 | iH) 0,000001 

P(B3 | H) 0,01 

P(B3 | iH) 0,0001 

P(B4 | H) 0,01 

P(B4 | iH) 0,0001 

 

Om vi istället har dessa siffror som utgångspunkt erhåller vi följande värden: 

 

Variabel Värdet efter uträkning 

P(H | B1) 0,0000099 

P(H | B1 & B2) 0,000098 

P(H | B1 & B2 & B3) 0,0097 

P(H | B1 & B2 & B3 & B4) 0,49 

 

 

Detta innebär att införandet av DNA-bevisningen ger följande: 

 
    

    
 

    

    
       

 

Och i nästa steg: 
     

       
        

 

Vilket vill säga P(H | DNA) > 0,99 igen. Även med dessa siffror blir således 

bevisningen mot den tilltalade väldigt övertygande. Detta hänger dock till stor del ihop 

med den styrkan som DNA-bevisningen här har tilldelats. I det första exemplet skulle 

den tilltalade troligtvis kunna fällas även i avsaknad av DNA-bevisning, så är inte 

fallet i det andra exemplet. Samtidigt ska vi självfallet här också ha i åtanke att enbart 

bevis för att den tilltalade är skyldig har vägts in, eventuella bevis som talar till den 

tilltalades fördel skulle givetvis ändra på slutresultatet. 

 

6.4.4 Vad detta innebär 

Det förtjänar här att särskilt påpekas att alla siffror ovan är gripna helt ur luften. Det 

påstås inte här att de är de mest rimliga värdena att sätta in och särskilt 

ursprungsannolikheten tål att diskuteras. Man kan t.ex. diskutera vad det innebär att 

fastställandet av ett visst faktum har högre bevisvärde än fastställandet av ett annat 

faktum. Är det avgörande med hur stor sannolikhet de olika bevisen stöder hypotesen 

eller med hur stor sannolikhet de stöder icke-hypotesen? Är det specificitet – d.v.s. 

antalet korrekt identifierade negativa utfall – eller sensitivitet – d.v.s. antalet korrekt 

identifierade positiva utfall – som är avgörande i testet? Eller kanske en kombination? 

 Jag väljer att inte fördjupa mig närmare i detta ämne. Det är komplext och går 

utanför textens egentliga syfte. Att värdet för P(Bx | H) konstant är högre än värdet för 

P(Bx | iH) i exemplen ovan är med andra ord inget att hänga upp sig vid och jag avser 

inte att påstå att ett högre bevisvärde har lägre specificitet än ett lägre bevisvärde. 

Vad som ovan angetts som bevisvärde kan och bör med andra ord kompliceras väldigt 

mycket mer. Målsättningen här är dock att visa hur olika bevis samverkar. 
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 Oavsett vad man tycker om de valda siffrorna och vilken definition man vill ge 

uttrycket bevisvärde visar de klart och tydligt hur en beviskedja som den ovan, där 

varje ingående del sett enskilt kan verka ganska svag, ändå kan utgöra ett starkt 

sammanlagt bevis. Ett sannolikhetsträd för denna beviskedja skulle ta upp stor plats 

och bli relativt svåröverskådligt. Låt oss därför istället nöja oss med att konstatera att 

vi då vi steg för steg väger samman sannolikhetsvärdena i 6.4.3, d.v.s. 0,00001  

0,00001  0,01  0,01 samtidigt ändrar värdet för P(H) enligt följande: 0,0000099 

 0,000098  0,0097  0,49. Den sammanlagda bevisstyrkan skenar alltså iväg 

fort. Resultaten kan för många säkerligen te sig intuitivt märkliga. Detta är desto mer 

anledning för folk att sätta sig in i följderna av Bayes teorem. Särskilt folk i dömande 

positioner borde ha en klar bild av hur olika bevis faktiskt samspelar. 

På samma sätt som bevisningen kan bli väldigt stark mot den tilltalade då bevisen 

läggs samman på detta vis kan den även försvagas kraftigt i avsaknad av något bevis 

som borde finnas. Hade DNA-analysen ovan t.ex. inte matchat den tilltalade hade inga 

av ovanstående apriori-värden räckt för en fällande dom. På så vis fungerar Bayes 

teorem som en garant åt båda hållen då bevis vägs samman. Själva formeln är väldigt 

enkel att använda, den kluriga biten är bara att mata in rimliga värden för 

uträkningarna. 

 

6.5 Något om begreppet sannoliket, modeller och metoder 

Sannolikhet är ett begrepp som kan ha många olika innebörder.
100

 Detta innebär att det 

i många fall inte finns något allmänt konsensus kring vad som menas med 

begreppet.
101

 Det finns bl.a. den klassiska tolkningen, logiska tolkningar, subjektiva 

tolkningar, ”benägenhetstolkningar”, ”bästa systematiserings-tolkningar” och 

frekvenstolkningar. Hur dessa ser ut skiljer sig dessutom från författare till författare. 

Det har föreslagits att de tolkningar som finns kan delas in i tre grupper: kvasi-logiska, 

objektiva och subjektiva. Oavsett hur man väljer att dela in tolkningar synes dock 

ingen vara helt tillfredställande i alla lägen.
102

 Huruvida det faktiskt finns flera olika 

sannolikhetsbegrepp eller bara ett är i sig en egen diskussion. Området är alltså väldigt 

komplext och vi kan inte gå in på det i närmare detalj i denna text utan för nöja oss 

med en kort och förenklad genomgång. 

 Då man försöker beskriva en process finns det två kriterier att förhålla sig till: 

den valda modellen ska likna de aspekter man avser att studera och den valda 

modellen ska vara hanterbar. I praktiken tvingas man göra en kompromiss mellan 

dessa två kriterier och man måste alltid ha i åtanke att en modell enbart är just en 

modell. Det är något som beskriver verkligheten, men det är inte detsamma som 

verkligheten. I bästa fall beskriver den dock verkligheten tillräckligt bra för att vara 

användbar.
103

 Lyckas domstolarnas resonemang om ställt utom rimligt tvivel med 

detta? 

 En metod för bevisvärdering bygger nog alltid på en modell för det som ska 

värderas, oavsett om det ses som sannolikhet, fakta eller något helt annat. Man bör 

nog kunna kräva att en metod som används vid en domstol ska vara logisk. Logik i 

detta sammanhang kanske inte bör handla om vad människor tror, utan om vad de bör 

tro. Vad någon bör tro kan då avgöras av vad en ideal person – vars strävan alltid är att 
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ha en sann åsikt och att vara säker på den – hade trott i samma omständigheter. Denna 

ideala person är givetvis dock en omöjlighet. Istället kan man t.ex. tänka sig en person 

som gör induktioner ifrån sina erfarenheter på ett rimligt sätt vilket gör det mer troligt 

att denna oftare har sanna åsikter. Det rör sig alltså om en någorlunda pragmatisk syn 

där mentala vanor värderas efter hur väl de fungerar.
104

 En stor vaghet i detta kvarstår 

dock givetvis, inte minst därför att domslut sällan kan verifieras. Men målsättningen 

fångar nog till vis del kärnan i metoder för bevisvärdering. 

 Metoder som bygger på någon form av ett subjektivt sannolikhetsbegrepp 

behöver vidare inte vara mindre logiska än sådana som bygger på ett frekvensbegrepp. 

Satser kan vara sanna eller falska – säkra eller troliga. Dock alltid bara i relation till 

någon form av kunskap; kunskap som i sin tur kan vara faktisk eller hypotetisk. En 

viss form av subjektivitet finns således när man talar om sannolikhet, även om den 

ibland så att säga ”smyger in bakvägen”. När fakta väl finns innebär detta dock inte att 

sannolikheten för ett påstående är godtycklig, vissa grader av tro på en sannolikhet är 

rationella i relation till den givna kunskapen, andra irrationella.
105

 Frekvenstolkningen 

av sannolikhetsbegreppet är alltså inte mer objektiv än den subjektiva sannolikheten. 

När det frekventiella datat väl är samlat och det är dags att analysera det och agera 

utifrån det tillkommer fortfarande stora subjektiva drag.
106

 I strävan efter en objektiv 

och logisk bevisvärderingsmodell behöver man alltså inte nödvändigtvis förkasta det 

subjektiva sannolikhetsbegreppet. 

 

 

7 Sammanfattande diskussion 

Enligt min personliga åsikt torde delar av traditionell beslutsanalys kunna vara 

tillämpbara även då domstolar fattar beslut i brottsmål, om än med vissa 

modifikationer. Att modifikationer till viss del behövs hänger mycket samman med de 

principer som ska beaktas vid en brottmålsprocess i en rättsstat. T.ex. har okunskap 

om det faktiska händelseförloppet en normativ inverkan i en brottmålsprocess då 

rätten vid osäkerhet hellre ska fria än fälla. Likaså ska normalt sett inte tidigare 

brottslighet hos den tilltalade vägas in vilket t.ex. kan förhindra att rätten i sitt beslut 

väger in statistik rörande återfallsbrottslighet, etc. Dessutom handlar dömande i en 

domstol om att försöka fastställa vad som faktiskt har hänt, inte om att bedöma vad 

som troligtvis kommer att hända i framtiden. Skillnader finns således, men jag tror 

ändå att det finns tillräckligt många likheter för att kunskaper ifrån besluts-, risk- och 

policyanalysområdet ska vara av nytta. 

Dömande i en domstol kan enligt min mening ses som en särskild form av 

beslutsfattande där målet med de fattade besluten är att avkunna korrekta domar (d.v.s. 

fria oskyldiga och fälla skyldiga). För att nå detta mål måste rätten dela upp de 

framlagda bevisen i små delar för att slutligen få en ordentlig bild av den helhet som 

de utgör. Detta att dela upp stora beslut i mindre beståndsdelar för granskning är en 

process som ofta sägs vara kärnan i beslutsanalys; divide et impera – ”söndra och 

härska”.
107
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Vid osäkerhet kan man säkerligen i vissa fall gynnas av att tilldela sina 

uppskattningar sannolikhetsiffror, vare sig dessa är statistisk säkerställda eller inte.
108

 

Detta blir förvisso aldrig någon exakt vetenskap, men jag har svårt att se varför det 

skulle vara bättre att arbeta godtyckligt utan siffror – men med vaga semantiska 

uttryck – än att göra det med siffror. Anser domstolen att exakta siffror är svåra att 

ange kan de åtminstone använda sig av intervall. Även detta ger beslutsfattaren (d.v.s. 

rätten i de här berörda situationerna) bättre möjligheter att räkna på hur olika bevis 

samverkar. Även om man aldrig kommer kunna komma fram till en objektiv sanning i 

ordets normala bemärkelse kan man använda ”vanlig” beslutsteori för att kontrollera 

hur man dömer i en domstol. T.ex. kan domstolar först se hur de vanligtvis hade dömt 

i ett mål för att därefter använda exempelvis Bayes teorem för att kontrollera om detta 

ger samma resultat. Om resultaten från de båda metoderna är likvärdiga kan det anses 

styrka domstolens första bedömning, om de skiljer sig kanske domstolen bör gå 

djupare i sin analys. Att använda Bayes teorem på detta vis, d.v.s. mer som en 

tumregel än som ett sätt att få fram ett definitivt svar, har av vissa påståtts vara det 

lämpligaste förhållningssättet till teoremet i domstolar.
109

 Erfarenhet av tillämpning av 

Bayes teorem är vidare väldigt värdefull då sannolikheten av ett utfall i skenet av ett 

annat utfall ska skattas. Detta är något som borde ges större utrymme inom juridikens 

värld och något som alla domare borde ha kunskap om. Genom att tillämpa Bayes 

teorem får alltså domstolen ett verktyg för att sätta ihop bitarna efter att domstolen har 

tillämpat ett divide et impera-förfarande. 

Rätten kan för att fastställa sannolikhetssiffror t.ex. föreställa sig att själva 

processen är ett spel där dess uppgift är att fatta rätt beslut. Rättens uppgift blir alltså 

ungefär att göra som många deckarentusiaster gör; att utifrån de ledtrådar som ges 

försöka lista ut hur berättelsen ska sluta. Att något facit aldrig ges till verkliga 

rättegångar behöver här inte spela in. Rätten kan använda sig av inom beslutsteorin 

vanliga metoder för att tilldela sina sannolikhetsvärden för att den tilltalade är skyldig 

resp. oskyldig. Detta kan t.ex. göras genom ett tänkt lotterispel eller genom en 

föreställd vadslagningssituation där de kan laborera med vilka odds de skulle vara 

beredda att satsa på för de olika utgångarna, d.v.s. att fria eller fälla.
110

 Hur nya bevis 

påverkar den tidigare sannolikheten kan som sagt var räknas ut med hjälp av Bayes 

teorem. Vissa modifikationer behöver dock göras i detta ”rättegångsspel”. Principen 

att rätten vid osäkerhet hellre ska fria än fälla innebär t.ex. att rätten måste vara mer 

riskaversiv än vad dess medlemar kanske normalt sett är. Exakt hur detta ska regleras 

ger jag mig inte in på i denna text. 

Enligt de flesta metoder för bevisvärdering som nämns i doktrinen delas 

bevisningen upp del för del. Enligt de metoder som främst förespråkats i Sverige 

används i modellerna även uppenbarligen ett sannolikhetsbegrepp, även om detta är 

uppbyggt på semantiska uttryck snarare än faktiska siffror. Dessa semantiska uttryck 

är dock klart graderade och kan kanske därmed redan påstås vara översättbara till i 

vart fall någon form av talintervaller. Det synes med anledning av detta inte vara ett 

särskilt stort steg att ta för domstolens ledamöter att istället tilldela sina skattningar ett 

talvärde. Genom att göra på detta vis och samtidigt tillämpa Bayes teorem skulle 

bedömningar av huruvida den tilltalade är skyldig på ett enklare, och eventuellt även 

mer korrekt sätt, kunna ta hänsyn till nyinförd information. Vilket värde respektive 

bevisfakta har för sitt bevistema kan fortfarande fastställas enligt de metoder som idag 

redan tillämpats, det enda som blir annorlunda är alltså att resultatet av värderingen 
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blir ett talvärde eller ett talintervall snarare än ett vagt semantiskt uttryck. 

Tillvägagångssättet blir därmed inte i stort särskilt annorlunda mot hur Alingsås 

tingsrätt resonerade i det ovannämnda Långareds-målet. Skillnaden blir helt enkelt 

bara att de avslutar granskningen av varje enskilt bevis med att även ge det ett 

sannolikhetsvärde som är kopplat till åklagarens berättelse. 

Givetvis uppstår vissa problem av detta. T.ex. måste måhända någon form av 

konsensus nås kring vilken grad av skuldsannolikhet som krävs för att ”utom rimligt 

tvivel” ska anses vara uppnått, etc. Dessa problem behöver man dock, enligt min 

mening, inte sysselsätta sig allt för mycket med. Vad som här föreslås är inte att de 

idag använda metoderna för bevisvärdering ska förkastas, bara att de kanske kan 

kompletteras. 

Då domstolen skattar sannolikheten för att den tilltalade är skyldig utifrån de 

bevis som läggs fram är det av vikt att den undviker felslut. Inte sällan inskränks 

mänskligt resonerande av bristande kunskap och felaktig användning av analogier till 

kunskap vi har.
111

 Även här kan kunskap ifrån besluts-, risk- och policyanalys-

områden komma till nytta. Typiska felslut i dylika situationer kan vara att man baserar 

sin sannolikhetsskattning på hur man upplever att saker och ting brukar förhålla sig. 

Detta kan t.ex. leda till att man låter sina fördomar eller bristande erfarenhet påverka 

sannolikhetsskattningen (tänk här på skillnaden mellan allmänna erfarenhetssatser och 

en domarens personliga erfarenheter). Hur sannolikt något anses vara kan också 

påverkas av huruvida liknande händelser skett vilka bedömaren lätt får i åtanke (t.ex. 

kanske omständigheterna i ett visst fall påminner mycket om omständigheterna i ett 

tidigare fall vilket får rätten att utgå ifrån att slutsatsen som bör dras av dessa 

omständigheter är desamma). Likaså kan sannolikhetsuppskattningar som en person 

hört innan denne ska göra en egen uppskattning komma att påverka dennes senare 

faktiska uppskattningar (om åklagaren t.ex. påstår att resultatet av en DNA-analys 

med 99 % sannolikhet binder den tilltalade till brottet kanske rättens ledamöter 

tenderar att anse att sannolikheten faktiskt är väldigt hög även om andra fakta talar 

emot detta). Ännu en tankefälla som kan påverka sannolikhetsbedömningen är att 

människor ofta drar för vittgående slutsatser av slumphändelser (rätten kan t.ex. mena 

att det osannolika i att den tilltalade enligt mobilpositionering två gånger befunnit sig i 

närheten av butiksrån med nödvändighet talar för att personen i fråga också är skyldig 

till dessa). Vetskap om dessa, och andra sorters felslut, kan minska risken för att rätten 

begår misstag. Likaså kan användande av spel- eller lotterimetoder hjälpa till.
112

 

Samtidigt är det givetvis också, då en domstol tillämpar en sannolikhetsmodell, av stor 

vikt att domstolen har nödvändig kunskap om sannolikhetslära för att på ett korrekt 

sätt fastslå hur bevisens sannolikhet hänger ihop. 

 

7.1 Särskilt om DNA-bevisning 

En DNA-analys kan, beroende på med vilken grad av säkerhet den pekar ut en person, 

utgöra ett förträffligt identifikationsbevis. DNA-bevisning kan således med stor 

sannolikhet klargöra huruvida en viss person har varit på en viss plats. Hur stor denna 

sannolikhet är varierar dock. Utöver att analyserna kan vara olika säkra kan även de 

DNA-prov som de görs på härstamma ifrån olika ställen. Att hitta DNA ifrån en 

misstänkt på skaftet till en yxa som har använts vid ett rån torde således med större 

sannolikhet knyta personen ifråga till brottet än vad DNA-fynd på en läskflaska ifrån 
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brottsplatsen borde göra. Även i dessa fall kan dock styrkan av beviset mot den 

tilltalade variera, t.ex. om det även finns DNA-spår ifrån andra personer på yxan eller 

om det finns skäl att misstänka att misstag kan ha begåtts av SKL vid analysen. 

Dessutom kan givetvis den misstänktes DNA hamnat på yxan vid ett annat tillfälle än 

själva mordtillfället. 

Domstolen bör inte godta SKL:s uppgifter rakt av. En sakkunnig bör kallas in 

och rätten ska göra sitt bästa för att granska DNA-analysens värde ur så många olika 

vinklar som möjligt. Domstolen bör därför redan på förhand ha tänkt ut relevanta 

frågor att ställa till den sakkunniga och värdera dennes uppgifter på samma sätt som 

alla andra bevis värderas. 

Liksom redan nämnts bör inte heller DNA-bevisning ensam kunna fälla 

avgörandet. Hur stor vikt den bör ha varierar dock från fall till fall, inte enbart 

beroende av med vilken säkerhet den knyter den tilltalade till provet. I NJA 2003 s. 

591 – rörande butiksrånet – bör t.ex. DNA-analysen haft en tung inverkan på 

domslutet. Detta med tanke på var blodet var hittat i kombination med att vittnen 

uppgav att en av rånarna blödde på platsen. Inget av det som framkom i övrigt (d.v.s. 

kartan, lappen med anteckningar, hjälmen samt nabbvantarna) bör ensamt ha lett till 

en fällande dom. Att ha en karta över butikscentrumet samt en lapp med anteckningar 

om området kan förvisso anses förhållandevis misstänkt men inte tillräckligt för en 

fällande dom. Detta synes dock vara ett tillfälle där ett tillämpande av Bayes teorem 

kunnat vara till stor hjälp. Lägger man på innehavet av dessa saker till det faktum att 

DNA-analysen matchade den tilltalade så bör man få ganska starka skäl att misstänka 

att den tilltalade också är skyldig även om man ger apriori-sannolikheten ett lågt 

värde. 

Situationerna var delvis annorlunda i NJA 1996 s. 176 samt NJA 1994 s. 268 Här 

fällde de båda lägre instanserna den tilltalade medan HD friade i brist på tekniska 

bevis. I dessa domar är samtliga instanser tämligen förtegna ang. sina resonemang. I 

båda målen anser de båda lägre instanserna att de tilltalade är skyldiga utifrån de 

berättelser som de tilltalade, målsägandena samt vittnen berättar medan HD friar då de 

inte anser saken vara ställd utom rimligt tvivel. Man kan å ena sidan se det som att HD 

ställer ett onödigt högt krav på teknisk bevisning. Särskilt med tanke på att säker 

sådan i båda dessa fall är svår att få (att sperma kan hittas i en tilltalads lägenhet är 

trots allt i sig inte skäl att misstänka en våldtäkt). Samtidigt kan det å andra sidan ses 

som ett resultat av tanken på att man hellre friar än fäller. I vilket fall som helst visar 

det på att en DNA-träffs inverkan på domstolens bedömning av åklagarens hypotes till 

stor del påverkas av var DNA-träffen görs. 

Slutsatsen av ovanstående kan kanske därmed enklast sammanfattas med det föga 

överaskande påståendet att DNA-bevisning ska undergå samma bevisvärdering som 

övrig bevisning. 

 

7.2 Avslutande reflektioner 

Avsaknaden av reglering kring bevisvärderingen framstår enligt min mening som 

beklaglig. Att processen inte kan regleras fullt ut är förvisso förståligt då detta skulle 

leda till en sådan stelbenthet att det säkerligen skulle kunna vara svårt att tillämpa 

reglerna till punkt och pricka i varje enskilt fall som uppkommer. Men måhända skulle 

vissa grundläggande regler kunna fastslås i lag, eller åtminstone indirekt kunna framgå 

genom förarbeten? Måhända skulle en något klarare innebörd av ”ställt utom rimligt 

tvivel” kunna ges? 

Viss godtycklighet synes oundviklig i bevisvärderingen. Till och med i 

situationer då ”hårda fakta” finns – som t.ex. vid användandet av DNA-analyser – 

tillkommer en subjektiv värdering innan dom kan meddelas. Även vid försök att 

tillämpa mer strikta metoder, så som Bayes teorem, måste med nödvändighet delvis 

subjektiva värden tillföras formeln. Bayes teorem och liknande metoder möjliggör 
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således inte en rent objektiv bedömning i ordets vanliga bemärkelse. Måhända kan 

metoden dock användas som en kontroll för rimligheten i domstolens bedömningar. 

Tillämpande av Bayes teorem vid bevisvärdering är dock ingen exakt vetenskap och 

om de siffror som matas in i uträkningen inte är rimliga så blir inte heller resultatet 

rimligt. Måhända är lärdomen av allt detta just att i situationer där säkra metoder inte 

finns att tillgå, så kan användandet av flera osäkra metoder i alla fall kan bidra till att 

öka korrekheten i bedömningen. 

DNA utmärker sig i bevisvärderingen genom att denna form av bevisning 

faktiskt kan säga något definitivt. Ett vittne kan t.ex. mista sig eller ljuga, men med 

hjälp av DNA kan identifikation fastslås till en bestämd grad. Detta får DNA-

bevisning att, tillsammans med t.ex. fingeravtrycksbevisning, sticka ut jämfört med 

många andra bevismedel. Domstolarna synes på det stora hela ha tagit fasta på detta 

och ger DNA-bevisning stor vikt, även om de i regel är noggranna med att påpeka att 

det bara är ett identifikationsbevis och inte någonting som per automatik visar på 

gärningsmannaskap. Detta förefaller enligt min mening som en riktig bedömning. 

Dock skulle större skepticism gentemot SKL och de fel som kan uppstå kring DNA-

analyser möjligtvis önskas. Avsaknaden av diskussion i Sverige kring den problematik 

som ändå finns kring DNA-bevisning är slående. Samtidigt bör kanske tilläggas att jag 

personligen inte känner till något enskilt svenskt fall där fel bevisligen har begåtts. 

Detta kan ju å andra sidan hänga samman med det faktum att invändningar mot 

tekniken sällan görs samt att när de väl görs så är det SKL själva som kallas in som 

sakkunniga för att bedöma invändningarna. Jag vill alltså förtydliga att jag inte säger 

att fel begås, bara att ett annat förhållningssätt gentemot möjligheten att de kanske 

begås framstår som önskvärt. 

Resonemanget blir detsamma kring bevisvärderingen i sig. Det är svårt att säga 

att fel begås regelbundet och några flagranta fel där domstolar resonerar uppenbart 

felaktigt kring sannolikhet finns enligt min kännedom inte ifrån Sverige. Att så är 

fallet är dock troligen bara en slump, felaktiga resonemang som förts av domstolar i 

andra länder kunde säkerligen lika gärna ha förts här. Måhända har de även förts av 

domstolar här bara att detta inte har uppmärksammats. Bevisvärderingen borde således 

ges fastare ramar och vissa delar av resonerandet borde kunna lagregleras. Om en 

domstol t.ex. resonerar i enlighet med åklagarens fallgrop borde detta både dels kunna 

utgöra tjänstefel av rättens medlemar, dels utgöra en anledning att bevilja den 

drabbade resning i målet. Man kan givetvis fråga sig om ett förbud mot denna form av 

felslut finns i den vaga lydelsen att rätten ska göra en ”samvetsgrann bedömning”; om 

detta finns det enligt min kännedom inget uttalat. Hur bevisvärderingen rent faktiskt 

har gått till är vidare någonting som sällan framgår av de domslut och domskäl som 

skrivs varför det är svårt att få en ordentlig överblick över fältet. Måhända borde högre 

krav ställas på att domstolarna förklarar hur de resonerat i bevisvärderingsfrågor. 

Den mänskliga faktorn kommer man aldrig ifrån, inte heller i domstolars 

verksamhet som i övrigt präglas av en strävan efter största möjliga objektivitet och 

korrekthet. För att minska riskerna för domslut fattade på felaktiga grunder borde 

kanske alla som hamnar i en dömande position ges grundläggande utbildning i 

sannolikhetsresonemang och kunskap kring vanliga källor till mänskliga felslut. 

Samtidigt torde, enligt min mening, en aningen mer strikt reglerad modell för 

bevisvärdering kunna införas ifrån lagstiftarens sida som alla domare måste förhålla 

sig till. Denna bevisvärderingsmetod borde vara tätt sammankopplad med en 

genomtänkt modell för hela processen. 

Sammanfattningsvis kan alltså fastslås att bevisvärdering är en komplicerad 

uppgift som tvingar rättens ledamöter att beakta bevistemats alla aspekter. För att 

resultaten ska bli korrekta krävs det att rättens ledamöter tar hjälp av kunskap ifrån 

många olika områden. Det synes som att flera av de metoder som traditionellt 

tillämpas inom besluts-, risk- och policyanalys med fördel även kan tillämpas inom 

rättskipande verksamhet.  
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