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Sammanfattning 
Förekomsten av teknisk bevisning i brottmål har i takt med den tekniska utvecklingen kommit 

att öka markant. Allt eftersom möjligheterna att säkra mindre förekomster av spår ökar så kom-

mer likväl det tekniska beviset att få en större plats i brottmålsprocessen. När det tekniska be-

viset får ett tilltagande utrymme i domstolarna så ställs även högre krav på hantering, analys, 

tolkning och värdering av bevismaterialet. Med anledning av det sagda finns det skäl att när-

mare granska hur dagens hantering förhåller sig till rättssäkerheten och de allmänna rättsprin-

ciper som ska tillförsäkra den åtalade en rättvis rättegång. 

Genom att analysera den juridiska bevisvärderingen och den naturvetenskapliga och matema-

tiska resultatvärderingen och genom att på en fundamental nivå granska kunskapsskolornas 

grundläggande synsätt på sin arbetsuppgift så besvarar denna uppsats frågan om hur värde-

ringen av tekniska bevis i brottmål förhåller sig till principen om fri bevisvärdering och rätten 

till en rättvis rättegång. 

Den tvärvetenskapliga utblick som görs jämför primärt begreppsparen säkerhet och sannolik-

het, bevisvärde och resultatvärde, objektivitet och subjektivitet och ställer konklusionen emot 

rättssäkerhetskraven i svensk lag, grundlag och EKMR. 

De problemområden som påvisas är många och visar på klara brister i kraven på bland annat 

objektivitet, partsinsyn, möjlighet att ifrågasätta bevisning, det kontradiktoriska förfarandet och 

redovisning av domskäl. Analysen pekar likväl på att domstolarna och NFC är illa förberedda 

på att hantera de hot mot rättssäkerheten som den tekniska bevishanteringen i dagsläget resul-

terar i och i förlängning kommer att resultera i. Vidare visar denna uppsats på hur sagda fråge-

ställning i stor mån har varit en ickefråga och först nu har kommit att uppmärksammas i den 

juridiska debatten. 

Avslutningsvis lämnas dock ett konkret förslag på hur många av de påvisade problemen och 

hoten mot rättssäkerheten kan mitigeras eller helt elimineras genom en enkel revidering av kra-

vet på vilka delar av den tekniska analysen av bevisningen som ska ingå i processmaterialet.  

Kärnproblematiken synes vara att en domstol inte objektivt kan bevisvärdera ett resultat när 

domstolen och parterna i målet inte ges möjlighet till full insyn om hur resultatet har nåtts och 

vad det slutliga resultatvärdet faktiskt avspeglar i förhållande till skuldfrågan och beviskravet. 
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Förord 
Inspirationen till denna uppsats väcktes redan under juristutbildningens första terminer. Det 

slog mig, då vi lärde oss att läsa och tolka rättsfall, att jag inte förstod vissa delar av de ikoniska 

rättsfallen. I domskälen redovisades oftast domstolens tankekedjor tämligen extensivt och djup-

gående och det var inte sällan som framförallt högsta instans valde att förklara även de mest 

elementära juridiska principerna i detalj. Dock slog det mig, att i frågor om teknisk bevisning 

syntes ofta denna detaljrikedom utebli och domskälen behandlade allt som oftast den tekniska 

bevisningen som någonting som snarare var att konstatera än att värdera. Kriminaltekniska ana-

lysresultat och slutsatsgrader presenterades och hölls därefter för sanna. Som total novis av-

skrev jag denna observation till att enkom handla om två olika vetenskapliga områden och 

tänkte att det fanns ingen som var mer lämpad att värdera de tekniska bevisen än den myndighet 

som specialiserat sig på forensisk analys. 

Halvvägs genom utbildningen, efter att ha erhållit grundläggande kunskaper i straff- och pro-

cessrätt, smög sig min tidigare observation så sakteliga fram igen och jag fann mig själv ifrå-

gasätta om detta verkligen var hur det var tänkt att fungera. Domstolen ska som manifestation 

av Montesquieus dömande makt vara den samhällsfunktion som beslutar när ett brott har be-

gåtts och när straff ska utdelas, till detta hör rent självklart att avgöra vad som är bevisat och 

inte.  

En snabb och översiktlig granskning av mitt tankeproblem gav till min förvåning inget svar på 

vad jag saknade, för att systemet i mina ögon skulle fungera enligt intention, och det blev grad-

vis mer och mer uppenbart att frågans svar skulle kräva större arbetsinsatser för att finna. Det 

var i och med den insikt som jag fattade beslutet att ägna tiden för detta examensarbete till att 

söka just detta svar. 

Under hela forskningsprocessen har jag förväntat mig att kunna isolera ett antal problem och 

att ett efter ett kunna förklara hur rättsväsendet har beaktat dessa problem för att helt eliminera, 

eller i vart fall minimera, den negativa inverkan på rättssäkerheten. Utfallet blev dock inte enligt 

min egen förväntan, utan problemet har visat sig vara allvarligare än jag anat och mitigeringsåt-

gärderna mycket få.  

Även om lösningen till sist synes vara tämligen okomplicerad så kvarstår ändå de fynd jag gjort, 

vilka pekar på att det rådande systemet för värdering av teknisk bevisning i brottmål står i strid 

mot såväl svensk lag och grundlag som de grundläggande mänskliga rättigheterna givna genom 

EKMR. 

Avslutningsvis vill jag i detta förord rikta ett stort tack till min handledare, jure doktor och 

docent i straffrätt, tillika universitetslektor vid Örebro universitet, Ulf Lundqvist för det ovär-

derliga stöd som han har bistått med under skrivprocessen. Ulf Lundqvist har genom sitt enga-

gemang och stora kunskap varit en mycket bidragande faktor till min motivation att driva frågan 

framåt på ett sådant vis att de slutliga, mycket anmärkningsvärda, resultaten kunnat presenteras. 

Tack Ulf! 

 

”Research is formalized curiosity. It is poking and prying with a purpose.” 

- Zora Neale Hurston 
Dust Tracks on a Road, 1942  
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Förkortningar 

 

BrB Brottsbalk (SFS: 1962:700) 

EKMR Europeiska konventionen d. 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättig-

heterna och de grundläggande friheterna 

HD Högsta domstolen 

HovR  Hovrätten 

JB  Jordabalk (SFS: 1970:994) 

JO  Justitieombudsmannen 

JT  Juridisk Tidskrift 

NFC  Nationellt Forensiskt Centrum 

NJA  Nytt Juridiskt Arkiv 

NJA II  Nytt Juridiskt Arkiv, avd. 2 

Prop  Proposition 

RB  Rättegångsbalk (SFS: 1942:740) 

RF  Regeringsformen (SFS: 1974:152) 

SOU  Statens Offentliga Utredningar 

SvJT  Svensk Juristtidning 

TR  Tingsrätt 

UDHR  FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna 

ÄB  Ärvdabalk (SFS: 1958:637) 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/FN:s_universella_deklaration_om_de_m%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheterna#Artikel_11
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1. Introduktion 

 

”In our reasonings concerning matter of fact, there are all imaginable degrees of assur-

ance, from the highest certainty to the lowest species of moral evidence. A wise man, there-

fore, proportions his belief to the evidence.” 

- David Hume, 
An Enquiry Concerning Human Understanding, 1748 

1.1 Inledning 

Det tekniska beviset har i takt med den tekniska utvecklingen kommit att få ett allt större ut-

rymme i domstolarna. Svenska domstolar saknar dock en egen förmåga att bedriva naturveten-

skapliga analyser av bevisning varför uppdraget ges till andra myndigheter. Mest framträdande 

bland dessa är Nationellt Forensiskt Centrum, NFC. Denna uppsats kommer att utreda hur an-

svarsfördelning mellan domstolen och NFC ser ut samt hur rådande ansvarsfördelning förhåller 

sig till svensk lag, svensk grundlag och Sveriges skyldigheter enligt EKMR. 

1.2 Frågeställning 

Är värderingen av tekniska bevisning i brottmål förenlig med principen om fri bevisvärdering 

och kravet på rättvis rättegång? 

1.3 Syfte och avgränsning 

Uppsatsens allra mest centrala syfte och målsättning är att utröna vem som faktiskt värderar det 

tekniska beviset i brottmål. Ramen för arbetet kommer att vara samspelet mellan å ena sidan 

domstolen och å andra sidan NFC. 

Som en naturlig följd av det centrala syftet kommer arbetet även att omfatta resonemang runt 

de bakomliggande faktorer som leder fram till svaret samt även effekterna av bevisvärderings-

punktens placering.1 

Avgränsningen till att endast behandla brottmål görs av utrymmesskäl för att säkra det kvalita-

tiva resultatet. En bredare analys som inkluderat bevisvärdering i tvistemål hade krävt en djup-

gående hänsyn till dispositionsprincipen med vilket menas inverkan på värderingen av det fak-

tum att parterna styr över processmaterialet och på så vis i större utsträckning kan styra över 

den bas på vilken värderingen ska göras.2 En sådan hänsyn hade tagit allt för stort utrymme 

vilket hade skett på bekostnad av kvalitativ analys i det valda området. 

Att säkra det kvalitativa resultatet är även orsaken till att avgränsning sker till att endast be-

handla samspelet mellan domstolen och NFC. Inget expertorgan i Sverige handlägger fler ären-

den per år än NFC varför valet är logiskt.3 Således exkluderas inom ramen för denna uppsats 

Rättsmedicinalverket, privatkommersiella aktörer o.d. 

  

                                                 
1 Bevisvärderingspunkt avser frågan om vem som värderar bevisningen. Uttrycket ska inte sammanblandas med 

bevisvärdepunkt som istället är att härleda till beviskrav i en skallinje. 
2 Se vidare: 17 kap. 3 § RB; Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor s. 169. 
3 Under 2017 handlade NFC 158 000 ärenden fördelat på sina 490 anställda, http://www.nfc.polisen.se/om-nfc/Sta-

tistik [lydelse 2018-03-27 kl. 18:23]. 
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1.4 Metod och material 

I den juridiska analysen tillämpas sedvanlig rättsdogmatisk metod, framförallt i rättskällehan-

teringen. För att kunna jämföra den juridiska skolan med den naturvetenskapliga kommer en 

metod som liknar Husas och Reitz rättskomparativa att tillämpas i en tvärvetenskaplig kompa-

rativ utblick.4 Sagda metod innebär i korthet att den juridiska bevisvärderingen och den natur-

vetenskapliga resultatvärderingen vardera analyseras ned till tillräckligt små beståndsdelar för 

att dessa ska kunna jämföras med varandra. Vid sådan komparation torde ett mönster framträda 

som är tillräckligt för att kunna peka på tydliga konflikter mellan de båda skolorna. 

För att granska rättshistoria och objektiva teleologiska ambitioner kommer information primärt 

att hämtas ur förarbeten. Rättspraxis tillsammans med författningar kommer att användas för 

att påvisa gällande rätt. Till hjälp att isolera vissa specifika problemområden och konflikter 

mellan den juridiska skolan och rättsvetenskapen används jämte den egna komparationen även 

SOU o.d. Doktrinen kommer att ha en övergripande och systematiserande roll i arbetet då denna 

kommer att tjäna till att jämföra de olika tolkningar som finns att göra över de upptäckta kon-

fliktområdena.  

1.5 Uppsatsetik 

Då detta arbete inte grundas på empiriska undersökningar och datainsamling i enkätformat så 

kan det synas att det inte föreligger något behov för en riskanalys rörande etik. Viktigt är dock 

att ändå att minnas att många av de rättsfall vilka utgör grunden för många av de resonemang 

och teorier som framarbetas har människor bakom dem, och att uppgifterna däri därför måste 

behandlas med ett synnerligt mått av respekt. Av den anledningen är det viktigt att bibehålla ett 

objektivt synsätt på de uppgifter som framkommer. 

1.6 Disposition 

För att etablera en tydlig utgångspunkt för det fortsatta resonemanget inleds denna analys med 

en studie av den moderna bevisrätten där grundläggande termer förklaras och centrala bevis-

värderingsmetoder studeras (kap. 2). Analysen fortsätter därefter med att studera i vilken ut-

sträckning de teoretiska metoderna för bevisvärdering faktiskt tillämpas i praktiken och hur 

metodens syfte avspeglas i verkligheten (3). Med den teoretiska analysen klargjord fortsätter 

därefter studien med en granskning av de regler och metoder som reglerar arbetet vid NFC och 

hur arbetet vid denna avdelning konkretiseras i en värdering av bevisningen (4). Då det teore-

tiska resonemanget är klarlagt och den praktiska applikationen belyst finns tillräckligt med 

material för att belysa de faktiska konflikter som uppstår då den teoretiska metoden inte får fullt 

genomslag i den praktiska tillämpningen och vilka effekter dessa konflikter orsakar i rättssam-

hället. För att undvika ett ensidigt och överproblematiserande perspektiv måste arbetet därefter 

fortsätta med en studie av de remedium som finns att tillgå för att undvika konflikter eller i vart 

fall minska den negativa inverkan av sådana. I denna sista analysdel belyses de metoder som 

domstolen har att tillgå för att tolka det material som NFC producerar, vilka ytterst syftar till 

att garantera rättssäkerheten (5). Avslutningsvis presenteras de samlade slutsatser som fram-

kommit under analysen gång och den centrala frågeställningen om bevispunktens placering, 

bevisvärderingen och rättvisekravet besvaras (6). 

  

                                                 
4 Angående dessa metoder se Husa, AMJCL48; Reitz, AMJCL46. 
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2. Allmän bevisvärdering 

Innan en mer djupgående analys av bevisvärderingens tänkta och faktiska funktion kan göras 

måste vissa grundbegrepp klargöras för att läsaren ska ges bästa möjlighet att tillgodogöra sig 

resonemangen. Sådana grundbegrepp omfattar olika bevisvärderingsteorier, bevisvärderings-

metoder och grundläggande terminologi inom dessa områden. 

2.1 Terminologi 

Låt oss tänka att person A under en utekväll på stadens mest populära etablissemang 

blir överförfriskad och grälsjuk. Låt oss vidare tänka att person B blir föremål för 

A:s aggressivitet och att B blir slagen av A. Brottet synes vara en misshandel. I den 

efterföljande genomgången av terminologin kommer detta exempel att användas 

för att gestalta och peka på beviskedjans olika delar. 

3 kap. 5 § BrB: 

” Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller 

henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel [...].” 

 

Rättsfaktum 

För att en straffrättslig regel ska kunna tillämpas i fråga om ansvar så måste den åtalade uppfylla 

de specifika krav som framgår av den aktuella regeln, dessa krav benämns rekvisit. Om samtliga 

rekvisit är uppfyllda så kan således den valda regeln tillämpas och den påföljd som finns knuten 

till regeln utdömas. Ett bevisat faktum som har direkt och omedelbar relevans för uppfyllandet 

av ett rekvisit är det som utgör ett rättsfaktum.5  

Att A har tillfogat B ett slag och att en kroppsskada eller smärta har uppstått är de 

två rättsfaktum som måste föreligga för att rättsregeln i lagrummet ska kunna aktu-

aliseras. 

Bevisfaktum 

Ett bevis som inom ramen för processen presenteras och som tjänar till att bevisa att ett visst 

rättsfaktum föreligger eller inte föreligger är det som utgör bevisfaktum.6  

Vid ärende om misshandel så skulle ett sådant bevisfaktum kunna vara dokumentat-

ion av målsägandens skador för att styrka att kroppsskaderekvisitet i rättsregeln är 

uppfyllt.7 

Miljöfaktum 

Bevisning som förs fram och som inte tjänar till att på- eller avvisa ett rättsfaktum men som 

ändå har relevans för processen genom att klargöra händelseförlopp eller bakomliggande om-

ständigheter är det som utgör miljöfakta, också kallat kringomständigheter.8 

A:s berusningsnivå, A och B:s bekantskap och historik och planlösningen på brotts-

platsen är exempel på miljöfakta som inte direkt tjänar till att påvisa ett rättsfaktum 

men som ändå tjänar till att bidra till den samlade bilden över händelseförloppet vid 

brottstillfället. 

                                                 
5 Se Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor s. 26; Nordh, Bevisrätt B s. 21. 
6 Se Afzelius, Om parts ed s. 25; Ekelöf, IV s. 14; Lindell Sakfrågor och rättsfrågor s. 31.  
7 Se 3 kap. 5 § BrB. 
8 Se Nordh, Bevisrätt B s. 21. 

https://lagen.nu/begrepp/Misshandel
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Hjälpfaktum 

Hjälpfakta är sådana omständigheter som åberopas men som inte tjänar vare sig till att påvisa 

ett rättsfaktum eller till att klargöra bakomliggande omständigheter utan snarare syftar till att 

definiera bevisvärdet av åberopade bevisfakta.  

För att klargöra skillnaden kan hjälpfaktum exemplifieras som ett faktum att ett 

vittne som observerat en misshandel i en krogmiljö var en nykter förare den aktuella 

kvällen. Det faktum att vittnet inte var påverkat av alkohol vid tidpunkten för ob-

servationen höjer bevisvärdet på dennes vittnesmål. Samtidigt kan ett hjälpfaktum 

även ha en omvänd, negativ, inverkan på bevisvärdet för det fall att ett vittne ex-

empelvis istället var berusat vid observationstillfället och riktigheten i vittnets ob-

servationer kunde ifrågasättas. 

Bevistema 

I brottmål åberopar åklagaren en gärningsbeskrivning, vilken är den samlade massan av en 

otillåten handling som den åtalade ska ha begått. Flera gärningsbeskrivningar kan åberopas i de 

fall den åtalade har begått flera brottsliga gärningar, som ska prövas inom ramen för samma 

process. Åklagaren yrkar därefter ansvar för de i gärningsbeskrivningen givna otillåtna gärning-

arna.  En gärningsbeskrivning består i huvudsak av tre (3) delar. Åklagaren har att visa vem 

som är den påstådda gärningsmannen (1); var, när och emot vem som det påstådda brottet ska 

ha begåtts (2); samt slutligen vilken konkret otillåten gärningen som ska ha begåtts, det vill säga 

i vilken rättsregel är samtliga subjektiva och objektiva rekvisit uppfyllda (3). Den bevisning 

som åklagaren väljer att lägga fram i målet ska alltså syfta till att uppfylla någonting i dessa 

delar, annars saknar den relevans för målet i fråga.9 Med bevistema åsyftas den del av gärnings-

beskrivningen som ett visst bevis ska styrka. 

Åklagarens gärningsbeskrivning kan se ut som följande:  

A har, 

med uppsåt, 

dagen X, klockan YY:YY, på platsen Z 

slagit B i ansiktet, 

varpå blodvite och smärta uppkommit. 

När åklagaren presenterat ett vittne som intygar att det var A som var på platsen 

och att det var A som slog B i ansiktet så är bevistemat för det bevisfaktumet att 

visa vem som var den påstådda gärningsmannen (1), men det kan även samtidigt 

vara ett bevistema för att gärningen begicks med uppsåt (3). 

Bevisvärde 

Varje bevis som åberopas av åklagaren ska som beskrivits ovan påvisa existensen av någon del 

i den presenterade gärningsbeskrivningen. Olika bevis har av uppenbara skäl olika inverkan på 

bedömningen om huruvida bevistemat föreligger eller inte. Det är denna variation i inverkan 

som utgör bevisets bevisvärde. Att definiera ett konkret värde av ett bevis kan synas omöjligt i 

det att varje bevis i varje unik kontext skiljer sig från alla andra bevis. Omöjligheten är ett 

faktum, vilket var den stora anledningen till att svensk rättstillämpning övergav det tidigare 

                                                 
9 Se uttrycklig lagregel om avvisning av verkningslös bevisning i 35 kap. 7 § RB. 
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systemet med legal bevisteori10 där varje bevis hade ett fixerat värde.11 Processkommissionen 

yttrade sig under utredningsarbetet och anförde att den legala bevisteorin förhindrade domsto-

len att finna den materiella sanningen i målen.12 Det som år 1948 tog vid efter den legala be-

visteorin var den fria bevisprövningen13 och den fria bevisvärderingen. Den fria bevispröv-

ningen innebar att från denna tidpunkt fick allt som inte explicit var förbjudet (mer om detta i 

kap 3.2) som bevis förebringas inför domstolen och genom den fria bevisvärderingen var det 

upp till domstolen att samvetsgrant pröva all den bevisning som framlagts och därefter avgöra 

vad som i målet var bevisat eller inte.14 Ett bevis hade alltså inte längre något fast bevisvärde 

utan det skulle istället prövas fritt efter de omständigheter som framkommit i målet. Bevisvärdet 

enligt den fria bevisvärderingen utgör alltså det värde som domaren tillskriver ett visst bevis 

avseende huruvida det påvisar bevistemats existens eller ej, eller att ”bevisvärdet får uttrycka 

sannolikheten för att bevistemat utgör en nödvändig betingelse för beviset.”15 

Bevisbörda 

Med bevisbörda åsyftas vilken part som har att bevisa någonting i processen för att få ett önskat 

resultat eller, vem som har ansvaret för att bevisa de sakomständigheter som är rekvisit i rätts-

regeln med vilken rättsfrågan ska avgöras.16 I straffprocessen vilar bevisbördan alltid inled-

ningsvis på åklagaren till följd av oskuldspresumtionen17 eftersom det är denne som har att 

bevisa utom rimligt tvivel18 att den åtalade är skyldig till de påstådda gärningarna.19 Vem som 

måste bevisa ett visst bevisfaktum avspeglar det som brukar benämnas bevisbördans placering. 

Beviskrav 

Beviskravet ger uttryck för det mått av sannolikhet för att det påstådda rättsfaktumet föreligger 

som krävs för att den tillhörande rättsregeln ska vara tillämplig och rättsföljden inträda. En 

mycket etablerad metod för att illustrera beviskravet är den s.k. X–icke-X-modellen: 20 

 

 

 

 

Skalans mittpunkt (0) markerar det tabula rasa som den objektive domaren är då förhandlingen 

inleds. Vid denna punkt anses ingenting bevisat och ingenting talar för någonting. Åklagaren 

anför sedan sin gärningsbeskrivning vilken ska ligga till grund för ansvar för den tilltalade. 

                                                 
10 Se vidare om legal bevisteori och dess tillämpning i Ekelöf, IV s. 20; Stening, Bevisvärde s. 25 ff; Lindell, 

Sakfrågor och rättsfrågor s. 72 ff. 
11 Ett vittne var exempelvis ett halvt bevis medans två vittnen som gav samstämmiga berättelser betraktades som 

ett fullt bevis. 
12 Se SOU 1926:32 s. 26. 
13 Se 35 kap. 1 § RB. Lagrummet ger tillsammans med 7 § uttryck för den fria bevisvärderingen även om denna 

inte explicit framgår av lagtexten. 
14 Se ordalydelse i 35 kap. 1 § RB. 
15 Se Fitger, Rättegångsbalken III, 35:30 b.  
16 Se Nordh, Bevisrätt B s. 20 ff. 
17 Se art. 48, p. 1, EU-stadgan; Art. 6.2 EKMR; Art. 11, UDHR. Se även Ekelöf, IV s. 113. 
18 Uttrycket är starkt inspirerat av Common law-traditionens ”beyond reasonable doubt” men är nu även normen 

inom svensk rättstradition, se NJA 1980 s. 725 där principen slogs fast. Se även NJA 2016 s. 719; NJA 2016 s. 

763. Jfr. NJA 2007 s. 369, där det stadgas att kravet kan vara lägre än ”bortom rimligt tvivel” vid vissa underlå-

tenhetsbrott. 
19 Se SOU 1938:44 s. 379; Lundqvist, Laga och rättvis rättegång s. 67.  
20 Se Ekelöf, IV s. 200. 
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Gärningsbeskrivningen, förutsatt att den överensstämmer med verkligheten, utgör skalans yt-

tersta vänster (X). Allt vartefter åklagaren presenterar bevisning som talar för att gärningsbe-

skrivningen är korrekt så flyttas domaren från 0 mot X, och allteftersom försvaret motbevisar 

åklagarens gärningsbeskrivning eller presenterar alternativa händelseförlopp och hypoteser så 

flyttas domaren till höger mot icke-X.21 När förhandlingen avslutas och allt är anfört och pre-

senterat så slutar domaren vid en punkt på skalan och det är den punkten som visar på den 

bevisade sannolikheten för att gärningsbeskrivningen är styrkt eller inte. Beviskravet är det lag-

fästa kravet på uppnådd sannolikhet som måste tillgodoses för att rättsregeln ska kunna aktua-

liseras och ansvar utdömas. Beviskravet i brottmål är att det ska vara ställt utom rimligt tvivel22 

vilket på skalan ligger aningen till vänster om uppenbart X men till höger om 100 % X. Bevis-

kravet är således ställt väldigt högt men lämnar ändå en viss marginal till osäkerhet. Är sanno-

likheten närmare X än utom rimligt tvivel så ska ansvar utdömas, är sannolikheten närmare icke-

X så ska ansvar inte utdömas. 

Hela beviskedjans flöde till en konkretisering av en rättsregel kan gestaltas enligt följande:23 

 

 

 

 

 

2.2 Bevisvärderingsmetoder 

Nedan redogörs i korta drag för de mest etablerade bevisvärderingsmetoderna inom den svenska 

doktrinen, nämligen temametoden, värdemetoden, induktivmetoden och hypotesmetoden. De 

olika metoderna ges en kort sammanfattning och det redogörs för vem som stod bakom meto-

dens utveckling. 

2.2.1 Temametoden 

Temametoden är en matematisk sannolikhetsmetod som utarbetats primärt av George Boole.24 

Metoden innebär att bevis värderas och placeras på en sannolikhetsaxel likt X–icke-X. Det 

samlade bevisvärdet i den presenterade bevisningen anses enligt denna metod utgöra sannolik-

heten för bevistemat givet bevisfaktumet, eller hur troligt det är att gärningsbeskrivningen är 

korrekt beaktat den föreliggande bevisningen.25 Metoden utmärks av att till den del vilket 

någonting inte är X så utgör den underskjutande delen sannolikhet för att gärningsbeskrivningen 

inte är sann.26 Punkten för styrkt-X innebär i denna kontext en matematiskt probabilitet på 60 

% att verkligheten överensstämmer med gärningsbeskrivningen och 40 % till motsatsen. Ett 

annat sätt att uttrycka det är att metoden granskar sannolikheten för temat givet beviset. Bland 

förespråkare av temametoden finns Bolding, Eckhoff och Lindell.27 

                                                 
21 Baserat på det bevisvärde som domaren tillskriver individuella bevis och bevisningen i sin helhet. 
22 Se NJA 1980 s. 725; NJA 2015 s. 702. Se dock vissa undantag i bl.a. NJA 1999 s. 210; NJA 2013 s. 376 p. 43 

där beviskravet var lägre. 
23 Efter schematisk skiss av Nordh, se Nordh, Bevisrätt B s. 22. 
24 Irländsk matematiker och filosof 1815–1864. 
25 Se Diesen, Bevisprövning i brottmål s. 10; Nordh, Bevisrätt C s. 63 f. 
26 Ett s.k. tvåsidigt sannolikhetsbegrepp. 
27 Per Olof Bolding, Torstein Eckhoff och Bengt Lindell. Se Fitger, Kommentar till rättegångsbalken s. 35:5. 
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2.2.2 Värdemetoden 

Värdemetoden, som utarbetats av Ekelöf,28 är i mångt och mycket lik temametoden med skiljer 

sig i avseendet att den underskjutande delen till X inte betraktas som sannolikhet för icke-X 

utom enbart som ovisshet.29 Metoden söker heller inte svaret på huruvida beviset stödjer temat 

utan granskar istället orsakssamband och fokuserar på om temat har orsakat beviset eller, ”kau-

saliteten bedöms i omvänd ordning (tema-bevis), ursprungssannolikheten ges en underordnad 

betydelse och den kvarstående osäkerheten ställs inte i relation till säkerheten”30 Bland an-

hängarna till värdemetoden återfinns Boman, Ekelöf, Klami, Sahlin och Stening.31 

2.2.3 Induktivmetoden 

Teorin utarbetades av Jonathan L. Cohen under 1970-talet.32 Induktion innebär att man ur em-

piriska erfarenheter härleder sina slutsatser. Metoden tar avstånd från matematiska frekvenslä-

ror som återfinns i tema- och värdemetoderna och erkänner istället endast två möjliga värden 

på sannolikhet: ja eller nej. Frågan, till vilket svaret ges, är i brottmål huruvida åklagarens gär-

ningsbeskrivning är bevisad utom rimligt tvivel. Metoden tar sikte på att utröna vilka omstän-

digheter som måste vara för handen för att kunna påstå att åklagarens gärningsbeskrivning är 

en korrekt representation av det verkliga händelseförloppet.33 Vid tillämpning av metoden be-

traktas ett bevis som ett spår av det begångna brottet och det som måste kunna påvisas är den 

kausalkedja som ska finnas mellan den påstådda gärningen och det ur gärningen uppkomna 

beviset. När ett bevis och en hypotes om hur sagda bevis uppkommit ur gärningen har presen-

terats så prövar domaren, efter vad som framkommit i målet, sannolikheten för att kausalked-

jans existens och huruvida sannolikheten för åklagarens hypotes är tillräckligt hög för att kunna 

avfärda alternativa hypoteser. Är sannolikheten tillräckligt hög för att kunna avfärda alternativa 

hypoteser samtidigt som åklagarens hypotes framstår som trolig så anses beviskravet utom rim-

ligt tvivel vara uppfyllt.34 

2.2.4 Hypotesmetoden 

Hypotesmetoden35 eller metoden om alternativa hypoteser är snarlik induktivmetoden men har 

en omvänd syn på gärningsbeskrivningsenligheten. Metodens anfader är Christian Diesen som 

första gången introducerade metoden år 1993.36 Istället för att söka påvisa riktigheten i den 

presenterade gärningsbeskrivningen så söker istället hypotesmetoden att påvisa rimligheten i 

de alternativa förklaringar som framställs eller att falsifiera den anförda huvudhypotesen. Me-

toden tar sin utgångspunkt i det läge då en gärningsbeskrivning har påvisats som möjlig – hy-

potesmetodens tillämpning är beroende av en möjlig huvudhypotes – för att därefter pröva om 

en alternativ hypotes även den är möjlig för att därigenom påvisa rimligt tvivel.37 De krav som 

uppställs för att en alternativ hypotes ska kunna beaktas och prövas mot en huvudhypotes är att 

                                                 
28 Svensk jurist och professor i processrätt 1906–1990. 
29 Ett s.k. ensidigt sannolikhetsbegrepp. 
30 Se Bolding, Går det att bevisa s. 75. Se även Diesen, Bevisprövning i brottmål s. 10; Fitger, Kommentar till 

rättegångsbalken s. 35:30 f. 
31 Robert Boman, Per Olof Ekelöf, Hannu Tapani Klami, Nils Eric Sahlin, Anders Stening. Se Fitger, Kommentar 

till rättegångsbalken s. 35:5, se även Nordh, Bevisrätt C s. 61 f. 
32 Jonathan Laurence Cohen, brittisk filosof 1923–2006. Metoden utarbetades i Cohen, The probable and the 

provable från 1977. 
33 Se Diesen, Bevisprövning i brottmål s. 20. 
34 Se Diesen, Bevisprövning i brottmål s. 132 f. 
35 Metoden har sin grund i rättspraxis, se bl.a. NJA 1980 s. 725; NJA 1991 s. 56; NJA 1992 s. 446. 
36 Se Diesen, Utevarohandläggning och bevisprövning i brottmål. Året efter även preciserat i Diesen, Bevispröv-

ning i brottmål. 
37 Se Stening, Bevisvärde s. 136; Nordh, Bevisrätt C s. 65 f. 
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den har en inneboende objektiv rimlighet och rationalitet. Därutöver måste den alternativa hy-

potesen kunna knytas till relevanta omständigheter som har föredragits i målet och enskilt 

kunna uttryckas som ett bevistema genom vilket det ger uttryck för ett relevant rättsfaktum. 

Som alternativ hypotes skulle i exempelfallet med misshandel kunna presenteras ett 

vittne som säger sig tro att det inte var A som slog B, utan istället den till utseendet 

mycket lika person C. 
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3. Praktisk tillämpning av teoretiska metoder 

Med den grundläggande terminologin och de mest etablerade värderingsmetoderna redogjorda 

för så kommer detta kapitel att närmare studera hur de teoretiska metoderna faktiskt ges uttryck 

och tillämpning i svenska domstolar.  

3.1 Inledning 

Som redan redogjorts för så är den uttalade principen att det i svenska domstolar råder fri be-

visföring och fri bevisvärdering, vilket i korta drag innebär att huvudregeln är att parterna får 

presentera vilka bevis som helst och att det sedan ankommer på domaren att värdera de fram-

lagda bevisen efter eget tycke och sinne, dock aldrig till en sådan gräns att det övergår till god-

tycklighet. Då frågor om bevisvärdering rör juridik så är sanningen givetvis inte så enkel och 

tydlig utan det finns en rad undantag från denna princip, alla bevis är inte tillåtna och det är inte 

alltid så att en domare har fria tyglar att värdera den bevisning som presenterats. 

35 kap. 1 § RB: 

”Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat. 

 

Vad om verkan av visst slag av bevis är stadgat vare gällande.” 

Ovanstående lagrum utgör utgångspunkten för den fria bevisprövningen vilken innefattar såväl 

den fria bevisföringen som den fria bevisvärderingen.38 Formuleringen är medvetet vag och 

saknar tydliga avgränsningar just för att skapa utrymme för domarens egen bedömning i frågan. 

Lagregeln stadgar exempelvis inte vilken metod som ska tillämpas vid värdering av bevis vilken 

innebär att det ankommer på domstolen att i varje unikt fall eller för varje unikt bevis avgöra 

vilken metod som är mest lämpad till att finna sanningen i det specifika fallet.39 En etablerad 

uppfattning (som dock inte är den enda uppfattningen) är att andra stycket även ger uttryck för 

att alla rättskällor som söker reglera hur bevis ska föras eller värderas skulle stå i direkt strid 

med denna grundläggande princip.40 Vissa går till och med längre och menar att inte ens mo-

tivuttalanden i förarbeten kan vara bindande för vilket värde som domaren ska tillskrivas viss 

bevisning.41 Det är dock högst tveksamt om någon form av rättssäkerhet och förutsebarhet kan 

garanteras om friheten i den fria bevisvärderingen ges så vida ramar att den skulle vara oantast-

lig. Så är givetvis inte heller fallet, utan det finns en lång rad vedertagna inskränkningar i den 

fria bevisprövningen av vilka några redogörs för i det efterföljande (kapitel 3.2 och 3.3). 

3.2 Bevisföring 

Ett första exempel som visar på att parterna inte med total frihet styr över vilken bevisning som 

ska presenteras återfinns redan i 35 kap. 7 § RB vilken reglerar möjligheten för domstolen att 

avvisa bevisning som inte är av betydelse, inte behövs, uppenbart skulle bli utan verkan, enklare 

eller billigare kan anföras på annat sätt eller inte utan onödig tidsspillan kan anföras. Som synes 

aktualiseras regeln väsentligen av processekonomiska skäl, men oavsett hur liten inskränk-

ningen må vara så står det genom sagda regel klart att bevisföringen på intet sätt är totalt fri. 

Ett tydligare exempel återfinns i 35 kap. 14 § RB vilken inskränker åberopandet av i förväg 

nedskrivna vittnesattester. Om situationen ej faller inom ramen för lagrummets första stycke, 

punkterna ett till tre, så föreligger således ett förbud mot förandet av sådana bevis i brottmål. 

                                                 
38 Se Diesen, Bevisprövning i brottmål s. 7; Ekelöf, Rättegång IV, 2009 s. 160. 
39 Se SOU 1938:44 s. 377; NJA II 1943 s. 444. 
40 Se exv. Edelstam ang. HD:s prejudikat om bevisvärdering i: Ekelöf, Rättegång IV, 2009 s. 173; Westberg, 

Rättssäkerheten i brottmål s. 173 f; Lainpelto, Stödbevisning i brottmål s. 310; Gregow, SvJT 1996 s. 509. Jfr 

dock: Lindell, SvJT 2007 s. 357. 
41 Se Heuman, Otillåtna inskränkningar s. 45. 
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Ytterligare exempel återfinns i 36 kap. 16 § 2 st. och 36 kap. 17 § 5 st. RB, vilka begränsar 

möjligheterna att åberopa förhörsprotokoll från förundersökningen respektive att ställa ledande 

frågor under huvud- och återförhör. Vidare frånfaller, enligt 36 kap. 5–6 §§ RB, även vittnes-

frågor angående sådant som utgör yrkeshemligheter eller som faller inom ramen för annan tyst-

nadsplikt från vad som får anföras som bevis. Även om merparten av de angivna inskränkning-

arna i den fria bevisföringen synes tjäna till att tillförsäkra trovärdigheten i den bevisning som 

presenteras för domstolen, genom att inte tillåta vissa former av bevisning där det finns en in-

neboende risk för att svaret inte är pålitligt, så går det ändå inte att undkomma det obestridliga 

faktumet att de utgör legala begränsningar av den fria bevisföringen.42 

Även i HD har det utarbetats omfattande praxis som ytterligare inskränker den fria bevisfö-

ringen. Exempel på detta är bevis som tillkommit genom bruk av tortyr, omänsklig eller för-

nedrande behandling, helt enkelt sådan bevisning som skulle innebära en kränkning av EKMR 

art. 3.43 I NJA 2011 s. 638 uttalade HD i frågan: 

”Detta tar närmast sikte på fall då bevisningen har skaffats fram på ett sätt som strider mot det 

absoluta förbudet mot tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i kon-

ventionens artikel 3. Användningen av sådana bevis kan leda till att hela rättegången anses vara 

orättvis. Om bevisen ändå skulle åberopas inför domstolen i ett brottmål, kan följden bli att den 

tidigare (p. 18) nämnda huvudregeln - att part får åberopa även bevisning som har tillkommit i 

obehörig ordning - inte alltid är möjlig att upprätthålla fullt ut i sådana situationer. Noteras kan 

att artikel 3 ansetts kunna få betydelse för möjligheten att använda inte bara bevis som framkom-

mit omedelbart genom handlingar i strid med artikel 3 utan också annan utredning som kunnat 

skaffas fram som en direkt följd av sådana handlingar. I sin yttersta konsekvens skulle detta kunna 

leda till att en fällande dom inte kan meddelas, om den avgörande bevisningen har skaffats fram i 

strid med artikel 3 och bevisningen i övrigt är otillräcklig för ett bifall till åtalet.”44 

Yttrandet innebär att bevis som tillkommit som ett resultat av en direkt och allvarlig kränkning 

av art. 3 inte får åberopas i brottmål eftersom att åberopandet skulle innebära att försvarets 

rättigheter åsidosätts. Även bevis som åtkommits indirekt, genom en kränkning av art. 3 om-

fattas av bevisförbudet. Förbudet är absolut och obligatoriskt.45 

Vidare föreligger även ett förbud mot att åberopa karaktärsbevisning som primärt syftar till att 

smutskasta en part snarare än att objektivt redogöra för dennes trovärdighet.46 Frågan behand-

lades av HD i NJA 2007 s. 547 i ett mål som rörde grov kvinnofridskränkning där vittnesmål 

till styrkande av målsägandens sjukliga mytomani ville åberopas. 

”Det finns i svensk rätt i princip inget hinder mot att förebringa bevisning rörande parts eller vitt-

nes personliga förhållanden, anseende eller karaktär i syfte att påverka bedömningen av dennes 

utsagas trovärdighet. Domstolen kan dock vägra att ta upp bevisning rörande en parts eller vittnes 

trovärdighet i allmänhet, om sådan läggs fram i chikanöst syfte.”47 

I det aktuella målet bedömdes vittnesmålet inte vara åberopat i smutskastningssyfte och tilläts 

därför, men uttalandet får ändå tolkas som att om så varit fallet så hade det funnits skäl för att 

ej tillåta vittnesmålet.48 Det är uppenbart så att en gränsdragning mellan huruvida ett vittnesmål 

syftar till att påvisa trovärdighet genom att peka på bristande moral och leverne eller till att 

                                                 
42 Se Andersson, Festskrift till Diesen s. 434. 
43 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-

läggande friheterna (EKMR) art. 3. 
44 Se NJA 2011 s. 638 para. 21. 
45 Se Lundqvist, Laga och rättvis rättegång s. 93–97. Lundqvist beskriver bevisning som åtkommits indirekt ge-

nom en kränkning av art. 3 som frukt från det förgiftade trädet. 
46 Termen som HD använder är ”åberopande i chikanöst syfte”. 
47 Se NJA 2007 s. 547. Se även NJA II 1943 s. 451. 
48 Se Lundqvist, Laga och rättvis rättegång s. 126. 
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offentligt förnedra exempelvis en före detta partner är mycket svår att göra. Gränsdragnings-

problematiken är dock ingenting som förminskar det faktum att HD genom sitt anförande har 

öppnat för att avvisning av chikanös bevisning ändå är teoretiskt möjlig och att högsta instans 

därigenom åtagit sig att ytterligare inskränka den fria bevisföringen. 

Även hovrätterna har gjort vissa begränsningar i den fria bevisföringsrätten. I RH 1980:112 

fastslog hovrätten ett förbud mot att åberopa ett förhör med en polisman till styrkande av vad 

ett vittne sagt under föregående förundersökning. Vittnet hade på grund av sin nära anhörig-

ställning till den tilltalade rätt att vägra vittna. Senare praxis har även vidare fastslagit att det 

inte heller är tillåtet att i en sådan situation föredra liknande utsagor ur förhörsprotokoll under 

sådana omständigheter.49 Hovrättens domar ger alltså uttryck för att bevisning som syftar till 

att kringgå 36 kap. 3 § RB inte faller inom ramen för den fria bevisföringen.  

3.3 Bevisvärdering 

Redan av själva fundamentet till den fria bevisvärderingen i 35 kap. 1 § RB framgår i andra 

stycket att ”[v]ad om verkan av visst slag av bevis är stadgat vare gällande”. Innebörden av 

stadgandet är att den fria bevisvärderingen på intet sätt är absolut. Uppenbarligen finns det fasta 

regler om vissa slag av bevis som ska följas framför den grundläggande principen om fri bevis-

värdering. Det framgår dock inte direkt av lagtexten vilka dessa regler är eller ens vilken nivå 

av rättskälla som kan inskränka den fria bevisvärderingen. Klart står dock att det finns ett antal 

uttryckliga lagregler som direkt reglerar hur vissa företeelser och bevis ska värderas i en pro-

cess. Som exempel kan ges 2 kap, 7 § KonkL50 vilken ger att en gäldenärs påstående om insol-

vens ska värderas som fullt bevis i frånvaro av särskilda skäl som talar emot en sådan presumt-

ion:  

”En uppgift av gäldenären att han är insolvent skall godtas, om det inte finns särskilda skäl att 

inte göra det.” 

En liknande presumtionsregel om bevisvärde återfinns i 10 kap. 2 § 2 st. ÄB51 som gör gällande 

att ett skriftligt intyg av ett vittne om att ett testamente är av testatorn egenhändigt underskrivet 

ska gälla som fullt bevis så länge ingenting framkommit som ger anledning att ifrågasätta rik-

tigheten i intyget: 

”Hava vittnena å handlingen intygat att vid testamentets upprättande så tillgått som i 1 § sägs, 

skall intyget, där klander väckes, äga tilltro, såframt omständigheter ej förekomma som förringa 

intygets trovärdighet.” 

Även skattelagstiftningen innehåller lagregler som begränsar den fria bevisvärderingen genom 

exempelvis 3 kap. 7 § 2 st. ISL.52 Sagda regel ger vid handen att en person som tidigare haft 

hemvist i riket men som därefter utflyttat fortfarande, som huvudregel i avsaknad av sådant som 

talar emot, ska anses ha fortsatt väsentlig anknytning till Sverige under en period av fem år: 

”Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning 

hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning.” 

                                                 
49 Se RH 1999:43. 
50 Konkurslag (1987:672). 
51 Ärvdabalk (1958:637). 
52 Inkomstskattelag (1999:1229). 
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Återigen är detta en regel som visar på att ett visst faktum ska tillmätas ett visst bevisvärde, i 

detta fallet fullt bevisvärde, i det fallet att det inte föreligger ytterligare omständigheter som 

direkt talar emot att tillmäta faktumet sådant värde.53 

Inte heller fastighetsrätten är förskonad från begränsningar i bevisvärderingen. Som ett avslu-

tande exempel kan ges 9 kap. 28 § 1 st. 2 men. JB.54 

”Om synen inte klandras, gäller den som fullt bevis för arrendeställets skick den dag till vilken 

synen hänför sig.” 

Ovanstående regel behandlar situationen då syn av fastighet, inom ramen för tvist om fast egen-

dom, har ägt rum. Regelns innebörd är den att om part inte klandrat synen inom tidsfristen för 

detta (en månad) så gäller synen så som fullt bevis inom ramen för processen. Här syns ett 

sällsynt fall då en legal bevisregel uttrycks i klartext. Regeln får anses vara en relik som ännu 

lever kvar i denna gamla balk till följd av bristande revideringsbehov och den får vidare anses 

vittna om den äldre synen på bevisvärdering.55 De ovan givna exemplen är endast ett smalt 

urval för att belysa det givna påståendet – den i 35 kap 1 § 2 st. RB givna möjligheten att 

begränsa den fria bevisprövningen genom lag används. Vidare visar sig ytterligare inskränk-

ningar genom praxis. För att belysa detta påstående kan som ett inledande exempel ges synen 

på yttranden från vittnespsykologer. Rörande dessa finns det anledning att initialt klargöra att 

vittnespsykologer är en funktion snarare än ett renodlat yrke och att epitetet på intet sätt är en 

skyddad titel.56 Inte heller finns det något krav på att en vittnespsykolog ska vara utbildad psy-

kolog.57 HD uttalar i NJA 1992 s. 446 att:  

”När det är fråga om trovärdigheten hos en målsägande eller ett vittne måste domstolen alltid 

göra en självständig bedömning som grundar sig på utredningen i målet i dess helhet. Vid sin vär-

dering av ett expertutlåtande bör domstolen utgå från att, även om utlåtandet har avgetts av en 

person med vetenskaplig skolning, det inte är fråga om tillämpning av någon exakt vetenskap. 

Domstolen måste också alltid beakta risken för att en expert, måhända omedvetet, identifierar sig 

med en av parterna.”58 

Förvisso kan HD:s uttalande tolkas som så att den endast poängterar att den fria bevisvärde-

ringen fortfarande råder och att ett utlåtande från en vittnespsykolog inte kan ses som fullt bevis, 

men detta torde redan klart framgå av 35 kap. 1 § 2 st. RB. Med det sagt kvarstår då att HD i 

detta fall indirekt uppställer regler för hur utsagan från vittnespsykologen ska värderas genom 

att fastslå att den inte under några omständigheter kan antagas så som fullt bevis utan enbart 

kan fungera som en hjälp för domstolen i fråga om trovärdighetsbedömning. 

Vidare har HD även gjort uttalanden som utesluter möjligheten att med en målsägandeberättelse 

som enda bevisning döma en presumtiv gärningsman till ansvar. Uttalandet i fråga återfinns i 

NJA 2005 s. 712 och framgår av HD:s motsatstolkning av det äldre prejudikatet NJA 1991 s. 

83: 

”I fråga om påstådd brottslighet av nu aktuellt slag saknas ofta liksom i förevarande fall vittnes-

iakttagelser och teknisk bevisning. I enlighet med vad som uttalades i rättsfallet NJA 1991 s. 83 

hindrar detta inte att bevisningen ändå kan vara tillräcklig för fällande dom, förutsatt att domstolen 

genom den utredning som förebringats i målet finner det ha blivit ställt utom rimligt tvivel att den 

åtalade har gjort sig skyldig till vad som lagts honom till last. Så t.ex. fanns i det nämnda fallet 

                                                 
53 Se Andersson, Festskrift till Diesen s. 432f. 
54 Jordabalk (1970:994). 
55 Se om halv och fullt bevis i not 11. 
56 Se Dahlström-Lannes, Mot dessa våra minsta s. 164. 
57 Se Edelstam, Sakkunnigbeviset s. 525. 
58 Se NJA 1992 s. 446 s. 465. 
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stödbevisning bl.a. i form av uppgifter som kvinnan lämnat till [nära anhöriga]. Någon stödbevis-

ning av det slaget finns inte i förevarande mål när det gäller [det påstådda brottet….] I enlighet 

med vad som sagts i det föregående har dessa visserligen hög trovärdighet och denna förringas inte 

av att gärningen kom att anmälas först lång tid efter det att brottet påstås ha begåtts[….] Avsakna-

den av stödbevisning i förening med den stora vagheten i tidsangivelsen för det påstådda brottet 

[…] leder sammantaget ändå till slutsatsen att det inte kan anses vara ställt utom rimligt tvivel att 

[den åtalade] gjort sig skyldig till [det påstådda brottet]. Åtalet […] skall därför lämnas utan bi-

fall.” 

Kontentan av HD:s uttalande är att det förvisso inte krävs något ytterligare direkt bevisfaktum 

jämte målsägandeberättelsen för att kunna döma en åtalad till ansvar, men att det ändå krävs 

hjälpfakta eller stödbevisning för att kunna tillskriva målsägandeberättelsen ett tillräckligt högt 

bevisvärde för att beviskravet i brottmål ska kunna anses vara uppfyllt. Även detta uttalande 

kan vid en första anblick ge sken av att endast värna om den fria bevisvärderingen trots att 

sanningen de facto är att HD indirekt tillskriver målsägandeberättelsen ett maximalt bevisvärde 

som underskrider beviskravet.59 Alternativt kan man uttrycka det som så att HD sätter ett tak 

på hur högt man får värdera en målsägandeberättelse som enskilt bevis. F.d. ordförande i HD 

Bo Svensson skriver i Juridisk tidskrift att ”Högsta domstolen har med 2005 års rättsfall mar-

kerat att utvecklingen har gått för långt och stramat upp bevisvärderingen genom att för fäl-

lande dom kräva att målsägandens berättelse som regel skall bekräftas genom någon form av 

stödbevisning.”60 Det är i sammanhanget dock viktigt att påpeka att HD inte helt och hållit givit 

sig själva behörighet att utfärda prejudikat i sakfrågor rörande bevisvärdering. Behörigheten 

tillkommer HD genom 54 kap. 10 § 1 st. 1 p. RB som ger att prövningstillstånd kan meddelas 

då det är av vikt för ledning av rättstillämpningen.61 Det har i doktrinen förts fram synpunkter 

på detta, som författaren av denna uppsats kan sälla sig till, rörande att HD har nödgats utforma 

ett eget, praxisbaserat, regelverk till vägledning för viss bevisvärdering. Detta regelverk har 

skapats som ett resultat av att lagstiftningen ger mycket knapphändig, om ens någon, vägled-

ning i hur den faktiska bevisvärderingen ska gå till.62 

Ytterligare exempel på hur bevisvärderingen har reglerats och den fria bevisvärderingen, fram-

förallt för underinstanser, har inskränkts är otaliga. För detta arbete är det dock fullgott att kon-

statera att inskränkningar sker även genom praxis jämte lagstiftning. Ett sådant konstaterande 

kan med trygghet göras baserat på den anförda exemplifieringen.63 

3.4 Den fria bevisvärderingens objektiva teleologi 

Av förarbeten till den nya rättegångsbalken framgår tydligt att ambitionen var att frångå den 

tidigare legala bevisteorin och istället införa den, då nya, fria bevisprövningsprincipen. Inne-

börden i den fria bevisprövningsprincipen var att domaren inte skulle vara bunden av legala 

regler vare sig i fråga om vilken bevisning som skulle tillåtas eller hur åberopade bevis skulle 

värderas.64 Som påvisats i kap 3.2 så har den fria bevisföringen begränsats både genom lag och 

genom praxis. Det är givet att Sveriges inträde på den globala scenen i och med både medlem-

skapet i den Europeiska unionen år 1995, samt anslutandet till diverse internationella traktat har 

inneburit ett åtagande av skyldigheter som inte rimligen kunde ha förutsetts vid införandet av 

                                                 
59 Se Diesen, Strandberg, Bevis 9 s. 421 ff. 
60 Se JT 2006–07 nr. 2 s. 382 f. 
61 Se rättegångsutredningens remissyttrande i prop. 1988/89:78 s. 22; Welamson, Rättegång VI s. 132 f. 
62 Se bl.a. Schelin, Bevisvärdering av utsagor s. 25. 
63 Ytterligare exempel står dock att finna i NJA 1988 s. 40; NJA 1991 s.56; NJA 2003 s. 591; NJA 2009 s. 447 I 

& II; NJA 2010 s. 671. 
64 Se SOU 1938:44 s. 377; NJA II 1943 s. 444. 
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1948 års RB. Med skyldigheter att upprätthålla inte minst skyddet för de grundläggande mänsk-

liga fri- och rättigheterna, inklusive rätten till en rättvis rättegång, uppstod ett behov av att be-

gränsa principen om fri bevisföringen. Att förbjuda användandet av bevis som anskaffats ge-

nom bruk av tortyr följde som en självklar följd av Sveriges åtaganden enligt EKMR,65 vilket 

även tjänar till att upprätthålla allmänhetens generella förtroende för rättssystemet.66 

Även om man anser att begränsningen i den fria bevisföringen var uppenbart nödvändig och 

lätt att förstå, så framstår bakgrunden till begränsningen i den fria bevisvärderingen som avse-

värt mer intrikat. Genom 35 kap. 7 § RB ges domstolen en möjlighet att avvisa bevisning som 

inte har någonting att tillföra i målet: 

”Rätten får avvisa bevisning  

1. om den omständighet som en part vill bevisa är utan betydelse i målet, 

2. om beviset inte behövs, 

3. om beviset uppenbart skulle bli utan verkan, 

4. om bevisningen med avsevärt mindre besvär eller kostnad kan föras på annat sätt, eller 

5. om beviset trots rimliga ansträngningar inte kan tas upp och avgörandet inte bör fördröjas yt-

terligare.” 

Denna regel samt de i kap 3.3. givna exemplen är de legala begränsningar som finns i den fria 

bevisvärderingen och som redan visats så är dessa legala begränsningar förenliga med såväl 35 

kap. 1 § 2 st. RB som med lagstiftarens vilja. Bortsett från de regler om sanningspresumtion 

som genomgåtts så har regeln i 35 kap. 7 § ett i huvudsak processekonomiskt syfte där bevisning 

inte tillåts för att den inte tillför någonting och detta efter domstolens bedömning om huruvida 

så är fallet eller inte. Regeln i 7 § faller således inom ramen för den fria bevisvärderingen i det 

att det står domaren fritt att värdera om beviset är obetydligt eller inte. Så långt är regelverket 

förenligt med principen om fri bevisvärdering men begränsningarna är otaligt fler än dessa reg-

ler. Inte minst genom praxis har det utvecklats ett stort antal regler för hur domaren ska värdera 

specifika bevis. I kap 3.3. gavs exemplen angående indirekt bevisvärde rörande utsagor från 

vittnespsykologer samt av målsägandeberättelser, vilka klart visar att HD har fastslagit regler 

för hur underinstanser ska värdera dessa bevis. Frågorna som yttrar sig i och med detta konsta-

terande är om bevisvärderingen ändå kan betraktas som fri trots att regler om värdering finns, 

om prejudikatinstansernas domar i frågor om bevisvärdering verkligen blir bindande för un-

derinstanserna samt om den ursprungliga principen om fri bevisvärdering verkligen lämnade 

utrymme för att tillåta att praxis uppställer regler för bevisvärderingen.  

Den första av dessa tre frågorna är av sådan övergripande natur att svaret inte går att ge inom 

ramen för detta kapitel utan där hänvisas till slutsatserna i kap. 7.  

Rörande den andra frågan om bundenheten för underinstanser så ger inte rättegångsbalkens 

förarbeten någon vägledning, någonting som har orsakat en omfattande debatt i svensk rätts-

doktrin. Edelstam anför att praxis rörande bevisvärdering står i direkt strid med fundamentet 

för den fria bevisvärderingen.67 Edelstams åsikter i denna fråga vinner stöd av Westberg.68 

Lainpelto och Frände går steget längre och anför i sina skrifter att inte bara instruktioner i praxis 

rörande bevisvärdering skulle strida mot principen om fri bevisvärdering utan att så även skulle 

                                                 
65 Se NJA 2011 s. 638 para. 21. Se även till not 43–45 hörande framställning. Se även SOU 2017:98 s. 140 f om 

den finska rättegångsbalkens revideringsbehov i frågor om fri bevisföring. 
66 Se Lundqvist, Laga och rättvis rättegång s. 258. Se även vidare i NJA 1986 s. 489 i fallet med laboratorieassi-

stenten samt NJA 2007 s. 1037, NJA 2009 s. 475 I & II ang. brottsprovokation. 
67 Se Edelstam i Ekelöf, Rättegång IV, 2009 s. 173. 
68 Se Westberg, Rättssäkerheten i brottmål s. 173 f. 
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vara fallet med de uttryckliga lagregler som finns, trots ordalydelsen i 35 kap. 1, 7 §§.69 Även 

Gregow har uttalat sig kritiskt till gällande inskränkningar i praxis, då specifikt om 2005 års 

rättsfall som begränsade möjligheten att ensamt lägga målsägandeberättelsen till grund för fäl-

lande dom.70 Heuman går ytterligare ett steg längre och hävdar att principen om fri bevisvärde-

ring ska vara fredad från inskränkningar genom såväl lag och praxis som genom själva förar-

betena till rättegångsbalken. Heuman åsyftar då specifikt de presumtionsregler som genom för-

arbetena ges undantag från den fria bevisvärderingen.71 Lindell är dock av en annan åsikt och 

menar att det ankommer på HD som prejudikatinstans att säkerställa att underinstanserna upp-

rätthåller kvaliteten och enhetligheten i bevisvärderingen samt därigenom den allmänna tilltron 

till rättssystemet. Lindell anser att det för vissa slag av bevis därför blir nödvändigt för HD att 

utfärda bindande regler till underinstanserna i frågor om värdering av sagda bevis.72 En möjlig 

konklusion av denna debatt är att, som Edelstam anför, tolka HD:s avgöranden i frågor om 

bevisvärdering mer som vägledande argumentationsunderlag snarare än faktiskt bindande reg-

ler.73 En samlad bedömning gör att frågan om huruvida underinstanserna faktiskt är bundna av 

HD:s praxis om bevisvärdering får besvaras nekande. 

Vad rör den tredje frågan om huruvida rättegångsbalkens förarbeten, vid införandet av den fria 

bevisvärdering, lämnade utrymme för att låta högsta instans skapa regler som inskränker den 

fria värderingen så finns inte mycket att utläsa. Frånvaron av precisering kan initialt synas upp-

seendeväckande. Den enda vägledning som står att finna är Processlagsberedningens uttalande:  

”[r]egeln om domarens frihet vid bevisvärderingen innebär icke, att han får grunda sitt avgörande 

på en rent subjektiv uppfattning rörande de olika bevisens värde. Hans övertygelse måste vara ob-

jektivt grundad och sålunda stödjas på skäl, som kunna godtagas av andra förståndiga personer. Ej 

heller får avgörandet grundas å totalintrycket av materialet. Det åligger domaren att för sig själv 

och även andra i domskälen klarlägga de olika grunder, på vilka han stöder sin övertygelse.”74 

Innebörden av yttrandet är således att domaren i sin bevisvärdering ska vara strikt objektiv i det 

att värderingen ska göras på basis av vad som framkommit i målet och inte låta sin subjektiva 

uppfattning inverka på bedömningen.75 Vidare framgår även att varje bevis ska värderas enligt 

sin egen styrka och att annan bevisning i målet inte får inverka på värderingen av ett enskilt 

bevis. Slutligen innebär även Processlagsberedningens yttrande att det föreligger ett krav på 

domaren att i domskälen klart och tydligt ange vilket värde som tillskrivits varje bevis samt vad 

som legat till grund för sagda värdering.76 Kravet på redovisning av domskäl har senare uppre-

pats i RH 2016:84: 

”Rätten måste alltså redovisa hur den har värderat den bevisning som parterna har åberopat och 

förklara för parterna varför domstolen har ansett att en viss omständighet är styrkt eller inte […] I 

domskälen bör rätten under alla förhållanden redovisa hur den har bearbetat bevismaterialet. Detta 

innebär att det av domskälen ska framgå vilka bevis som enskilt eller tillsammans har styrkt en viss 

händelse.” 

                                                 
69 Se Lainpelto, Stödbevisning i brottmål s. 310 respektive Frände, JT 2012–13 s. 477. 
70 Rörande NJA 2005 s. 712, se Gregow, SvJT 1996 s. 509. 
71 Se Heuman, Otillåtna inskränkningar s. 45. 
72 Se Lindell, SvJT 2007 s. 357. 
73 Se Edelstam i Ekelöf, Rättegång IV, 2009 s. 173. 
74 Se SOU 1938:44 s. 377 f. 
75 Se omedelbarhetsprincipen i 30 kap. 2 § RB. 
76 Yttrandet har lagfästs i 30 kap. 5 § 1 st. 5 p. RB. Se vidare i SOU 2001:103 s. 278 f; Lundh, SvJT 2010 s. 851 

ff på s. 855. 
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Det ska i sammanhanget anmärkas att de svenska domstolarna har utsatts för omfattande kritik 

av Justitieombudsmannen i ett flertal fall. JO har påpekat att bristfällig redovisning av bevis-

prövningen utgör en allvarlig försummelse av kärnan i domargärningen.77 

Då förarbetena varken förbjuder högsta instans att uppställa regler om bevisvärdering eller upp-

ställer krav på hur sådana regler skulle utformas eller fastställas så är den enda logiska slutsatsen 

att den teleologiska tanken var att begränsningar av den fria bevisvärderingen inte skulle till-

komma genom praxis utan enbart genom uttrycklig lag. Lagstiftarens syfte torde således ha 

varit att överlämna bevisvärdering i sin helhet till den objektiva domarens diskretion och pro-

fessionalism. Denna slutsats syns inte minst genom det angivna kravet på tydliga domskäl, i det 

att det synes vara dessa som skulle förhindra att värderingen blev subjektiv eller godtycklig. 

3.5 Slutsats 

Det står av den ovanstående genomgången helt klart att inskränkningarna i den fria bevisfö-

ringen och den fria bevisvärderingen är otaliga genom lag. Vidare står det även helt klart att 

trots ordalydelsen i 35 kap. 1 § 2 st. RB så är inskränkningarna inte begränsade till enbart lag 

utan att även praxis från Högsta domstolen begränsar den fria bevisföringen ytterligare. De 

inskränkningar i den fria bevisvärderingen som tillkommer genom HD:s praxis utgör ett klart 

övertramp i förhållande till den fria bevisvärderingens ursprungliga syfte och den är därför inte 

strikt bindande för underinstanserna, utan den ska i praktiken snarare tjäna som vägledande 

diskussionsunderlag då underinstansernas domare i övrigt utför en egen objektiv bevisvärde-

ring. Av det anförda framgår således att bevisvärderingen fortfarande har en möjlighet att vara 

fri men att detta förfelas av en bristande gränsdragning, specifikt mellan vilka delar av HD:s 

praxis som är bindande och vilka som är av mer vägledande art. 

  

                                                 
77 Se bl.a. JO1 2016/17 s. 64 (dnr 380–2015); JO1 2016/17 s. 66 (dnr 381–2015); JO1 2016/17 s. 69 (dnr 3005–

2015); JO1 2013/14 s. 72 (dnr 592–2012). 
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4. NFC och NFC:s metoder 

Genom kapitel 3 har nu den praktiska tillämpningen av den fria bevisprövningen utretts. För att 

kunna besvara den övergripande huvudfrågan: huruvida den nuvarande bevisvärderingen av 

tekniska bevis faller inom ramen för den fria bevisvärderingen så krävs en genomgång av hur 

det valda objektet, NFC, arbetar. Först då den naturvetenskapliga metoden har uppställts i till-

räckligt små beståndsdelar blir det möjligt att utföra en tvärvetenskaplig komparativ utblick mot 

den juridiska. Detta kapitel syftar till att isolera dessa naturvetenskapliga beståndsdelar.78 

I detta kapitel kommer flertalet hänvisningar att ske till NFC:s och Polismyndighetens interna 

dokument. För dessa är det viktigt att observera att de revideras frekvent och därför vid läsandet 

kan komma att ha ändrats. 

4.1 Inledning 

NFC är en myndighet som lyder under Polismyndigheten vilken fyller funktionen av forensisk 

expert. NFC:s ansvarsområde framgår av polislagen.79 Myndighetens arbetsuppgifter omfattar 

utredningar inom områdena rättsmedicin, rättskemi, rättsodontologi, rättspsykiatri och krimi-

nalteknik, gemensamt benämnt forensisk vetenskap.80 Principiellt arbetar NFC aldrig med be-

visvärdering utan enbart resultatvärdering, vilket redovisas i ett sakkunnigutlåtande.81 En resul-

tatvärdering utgörs av en matematiskt sannolikhetsberäkning för hur många gånger mer troligt 

det är att ett visst bevis har orsakats till följd av att huvudhypotesen för bevisets tillkomst än 

sann än vad det är troligt att beviset har tillkommit till följd av att den alternativa hypotesen om 

bevisets tillkomst är sann. Mer om detta i kap 4.2.1. 

En kortfattad och översiktlig presentation av NFC:s arbete gavs i en HD-dom från 2003: 

”SKL [egen anmärkning: SKL finns ej längre utan motsvaras av NFC] undersöker insända material 

och tar ut DNA- prov för analys. Standardanalysen av DNA-prover går för närvarande ut på att 

karaktärisera tio områden (genetiska markörer) av arvsmassan vilket överensstämmer med europe-

isk standard. Det är normalt tillräckligt att undersöka tio områden men om det finns skäl för det kan 

analysen utvidgas till 15 områden. Varje person har två varianter av DNA per analyserat område, 

en från respektive förälder. Analysen resulterar i en DNA-profil. Vad som gör en specifik DNA-

profil näst intill unik är kombinationen av varianter. När överensstämmelse mellan DNA-profiler 

från ett spår och en person erhålls genom sökning i DNA-register görs det en matematisk beräkning 

av sannolikheten för risken för slumpmässig överensstämmelse mellan obesläktade personer. Denna 

beräkning sker med hjälp av en databas som i Sverige omfattar DNA-profiler från en referenspopu-

lation på cirka 300 personer med svenska namn. Med risken för slumpmässig överensstämmelse 

som grund dras en slutsats som visar hur starkt resultatet stöder att spåret faktiskt kommer från 

aktuell person. Den starkaste slutsatsen ”det kan hållas för visst …” används när risken för slump-

mässig överensstämmelse är 1 på 1 miljon eller lägre. SKL:s bedömning är att det i praktiken inte 

har någon betydelse om risken för slumpmässig överensstämmelse är 1 på 1 miljon eller 1 på 100 

miljarder. Eftersom överensstämmelser mellan släktingar inte är enbart slumpmässiga görs alltid 

den reservationen i SKL:s utlåtanden att slutsatserna gäller under förutsättning att man bortser från 

möjligheten att spåret kommer från en nära släkting. För slutsatser som gäller släktingar används 

inte den slutsatsskala som gäller obesläktade personer. I stället redovisas risken för överensstäm-

melse mellan två personer med en given släktskapsrelation. Vid denna beräkning görs en försiktig 

uppskattning med hjälp av de vanligaste varianterna i databasen.”82 

                                                 
78 För mer om den komparativa metoden, se not 4. 
79 Se 2b § Polislagen. 
80 Se Olsson, Kupper, Grundläggande kriminalteknik s. 8. 
81 Se JT 2017–18 nr. 3 s. 228. 
82 Se NJA 2003 s. 591. 
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Den forensiska metoden är sällan densamma under en längre tid utan förändras i snabb takt 

vartefter den tekniska utvecklingen går framåt och förståelsen för området ökar. Då det ovan 

citerade yttrandet gavs var som framgår standardmetodiken att studera 10 områden för gene-

tiska markörer (s.k. STR-markörer83). År 2012 hade detta ändrat sig och man studerade då istäl-

let som standard 12 olika STR-markörer.84 Vid inträdet av år 2018 hade antalet STR-markörer 

som granskades utökats ytterligare och som standard granskades nu 15 olika markörer.85 Över 

15 år har således det antal STR-markörer som granskades endast i särskilda fall, i en utökad 

undersökning, kommit att bli standard. År 2018 kunde en utökad undersökning omfatta så 

mycket som 50 olika STR-markörer. Med anledning av områdets föränderlighet saknas för 

denna studie anledning att djupgående analysera och beskriva enskilda testmetoder. Istället ges 

en översiktlig bild över metodtyper och sättet att se på de resultat som ges. Av särskilt intresse 

är de sannolikhetsuträkningar som ligger till grund för NFC:s resultatvärderingar, specifikt 

Bayes teorem.86 

4.2 NFC:s arbetsuppgifter 

Arbetet vid NFC är fördelat mellan fyra olika sektioner med skilda arbetsuppgifter. Biologi-

sektionen arbetar med att analysera DNA-spår från brottsplatser och bevismaterial.87 Arbets-

uppgifterna omfattar bland annat blodbildsanalyser,88 blodundersökningar,89 sperma- och 

sekretundersökningar,90 DNA-analyser91 och hårundersökningar.92 Informationstekniksekt-

ionen arbetar dels med kontroll av fysiska dokument, inkluderat äkthetskontroller,93 samt dels 

med digital informationsbehandling innefattande informationsrekonstruktion,94 framtagande,95 

analys,96 jämförelse97 och identifiering av digital data.98 Droganalyssektionen analyserar miss-

                                                 
83 STR står för Short Tandem Repeats och utgörs av subklassen till arvsmassa kallad polymorfismer bestående av 

2–5 baspar som upprepas efter varandra. Dessa baspar kallas även skräp-DNA och tjänar inget känt syfte annat än 

att fylla luckorna i DNA-strängar. Dessa områden är volatila och muterar ofta och blir följaktligen mer individuella 

än övrigt DNA. STR lämpar sig därför bra för att särskilja olika individer från varandra. 
84 Se Kruse, Teknisk bevisning s. 26. 
85 Se dokument NFC 176–10 v. 3 s. 1, tredje stycket. 
86 Se kap. 4.2.1. 
87 Se Advokaten, Det här är NFC. 
88 Se NFC, Standardförfarande nr. 783. 
89 Se NFC, Standardförfarande nr. 852. 
90 Se NFC, Standardförfarande nr. 859. 
91 Se NFC, Standardförfarande nr. 869. 
92 Se NFC, Standardförfarande nr. 871. 
93 Se Advokaten, Det här är NFC. 
94 Se NFC, Standardförfarande nr. 785; 789; 832. 
95 Se NFC, Standardförfarande nr. 786; 787; 796; 797; 813; 815; 831; 853; 1149. 
96 Se NFC, Standardförfarande nr. 833. 
97 Se NFC, Standardförfarande nr. 810; 825; 828. 
98 Se NFC, Standardförfarande nr. 814. 
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tänkt narkotika, dopningsmedel, läkemedel och alkohol för att klassificera det inkomna materi-

alet och i vissa fall spåra tillverkaren.99 Kemi- och tekniksektionen arbetar primärt med jämfö-

relser av fysiska material.100 Bland arbetsuppgifterna återfinns jämförelser av ballistiska pro-

jektiler,101 skoavtryck,102 däckspår, fingeravtryck,103 klädfibrer104 och slitagespår efter brotts-

verktyg.105 

Som framgår av de otaliga hänvisningarna till standardförfaranden ovan i detta kapitel är NFC, 

likt de flesta statliga myndigheter, påtagligt styrda av standardiserade modeller, metoder och 

tillvägagångssätt.  

”Standardförfaranden är grundpelare i en kvalitetssäkrad verksamhet och beskriver rutiner för han-

tering av material och ärende samt undersökningar. I en ackrediterad verksamhet krävs styrning 

och kvalitet i hantering av alla moment och processer. Detta garanterar lika och rätt hantering och 

undersökning oavsett vem eller till vilken tidpunkt en undersökning genomförs.”106 

Normalt börjar NFC:s arbetsuppgifter i det ögonblick som ett spår säkras på en brottsplats. En 

it-forensiker kan exempelvis säkra ett digitalt spår eller en kriminaltekniker eller annan kvali-

ficerad personal inom polismyndigheten kan säkra en blodbesudling. Förundersökningsledaren 

beslutar därefter vilka forensiska fynd som ska skickas vidare till NFC för undersökning och 

analys. Övrigt material sparas tills vidare för det fallet att det blir relevant för NFC vid ett senare 

tillfälle. Polisens utredare skickar en digital begäran till NFC samtidigt som ett diarienummer 

för NFC:s interna handläggning skapas. NFC och polisens utredare beslutar därefter hur materi-

alet ska hanteras, vilka syftes som föreligger med undersökningarna, vilka förfaranden som ska 

tillämpas och vilken tidsram som föreligger.  

Polisens utredare tillsänder NFC alla sina relevanta frågeställningar kring det aktuella materi-

alet kring vilka NFC sedermera formulerar sina huvud- och alternativhypoteser för den kom-

mande sannolikhetsberäkningen. Vid behov inhämtas även nödvändigt referensmaterial som 

kan komma att behövas i jämförelser. Först i detta skede skickas det fysiska materialet till NFC 

och en mapp som kommer att följa materialet under hela processen skapas. En ansvarig hand-

läggare vid berörd sektion utses och erhåller materialet varefter överenskomna undersökningar 

och analyser genomförs. Det resultat som framkommer utvärderas enskilt av två olika handläg-

gare för att minimera risken för att den mänskliga faktorn förfelar resultatet genom exempelvis 

felaktig metod eller rena räknefel.  

Analysprocessen dokumenteras under arbetets gång på ett internt arbetsblad som placeras i 

materialets medföljande mapp. Med ett erhållet resultat är det ofta brukligt att handläggarna tar 

ett steg tillbaka och försöker att se resultatet i kontext till övrigt insänt material i samma ärende 

för att se om något ytterligare analysbehov har uppstått i och med det erhållna resultatet eller 

om det är så att behovet av att genomföra en viss undersökning har fallit bort. Resultatet med-

delas i regel förundersökningsledaren omedelbart för att förundersökningen ska kunna fortgå 

så effektivt som möjligt. Det erhållna resultatet värderas och tilldelas en slutlig slutsatsgrad. 

                                                 
99 Se Advokaten, Det här är NFC; NFC, Standardförfarande nr. 805. 
100 Se Advokaten, Det här är NFC.  
101 Se NFC, Standardförfarande nr. 799; 803; 804; 835; 866; 876. 
102 Se NFC, Standardförfarande nr. 885. 
103 Se NFC, Standardförfarande nr. 819. 
104 Se NFC, Standardförfarande nr. 839. 
105 Se NFC, Standardförfarande nr. 886. 
106 Citat från http://nfc.polisen.se/tjanster/standardforfaranden-och-metoder/. Via adressen nås även både standard-

förfaranden och metodmallar för NFC:s respektive sektioner, lydelse 2018-04-26 kl. 17.37. 
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Slutsatsgrad, resultatvärde, materialbeskrivning, och slutsats sammanställs till ett sakkunnigut-

låtande som tillfogas processmaterialet.107 Det arbetsblad som innehåller detaljer om delvärde-

ringar, metoder och frågeställningar tillfogas dock endast processmaterialet i de fall då NFC 

bedömer det som nödvändigt, någonting som de i praktiken sällan gör.  

Värt att notera är att utformningen av NFC:s sakkunnigutlåtanden i skrivandets stund står under 

viss revidering för att lämna ett större utrymme för obligatoriskt redovisande av delresultat och 

värderingsöverväganden.108 

4.2.1 Bayes teorem  

Bayes teorem utarbetades av Thomas Bayes.109 I korthet så jämför formeln sannolikheten för 

någonting i sig och visar därefter hur sannolikheten påverkas av ett visst antaget faktum, eller 

hypotes. Inom forensisk sannolikhetsbedömning går det även att uttrycka det som att man jäm-

för hur mycket större eller mindre sannolikheten är att få det givna resultatet i sig jämfört med 

om den givna huvudhypotesen är sann.  

P(Hh)

P(𝐻𝑎)
  X  

P(E | Hh)

P(E | 𝐻𝑎)
  =  

P(Hh | E)

P(𝐻𝑎 | E)
 

Formelns variabler har följande innebörd: 

Hh = Huvudhypotes. 

𝐻𝑎 = Alternativhypotes. 

E = Resultatet av NFC:s undersökning. 

P(Hh)= Probabiliteten110 för att huvudhypotesen är sann utan beaktande av det forensiska re-

sultatet (ursprungssannolikhet). 

P(𝐻𝑎) = Probabiliteten för att den alternativa hypotesen är sann utan beaktande av det foren-

siska resultatet (ursprungssannolikhet). 

P(E | Hh) = Probabiliteten för att få resultatet E om huvudhypotesen är sann. 

P(E | 𝐻𝑎) = Probabiliteten för att få resultatet E om alternativhypotesen är sann. 

P(Hh | E) = Probabiliteten att resultatet E har orsakats till följd av att huvudhypotesen är sann. 

P(𝐻𝑎 | E) = Probabiliteten att resultatet E har orsakats till följd av att alternativhypotesen är 

sann. 

Ett målande exempel återfinns i den uppsats som för första gången publicerade Bayes teorem, 

tre år efter att Thomas Bayes själv hade avlidit.111 I uppsatsen beskrivs hur Bayes satt i en stol 

med ryggen vänd mot sitt arbetsbord. Han kastade en boll bakåt över axeln så att den landade 

någonstans på bordet. I detta läge så kunde inte Bayes veta var på bordet bollen hade hamnat. 

Därefter kastade Bayes ytterligare en boll på samma sätt varefter han lät en assistent berätta om 

den andra bollen hade hamnat till höger eller vänster om den första bollen. Flera bollar kastades 

sedan en efter en och efter varje boll berätta assistenten om den senaste bollen hade hamnat till 

höger eller vänster om den allra första bollen. Bayes insåg att om han kastade 100 bollar efter 

den första bollen och fick information om att 97 av dessa hade hamnat till höger om den första 

bollen så talade sannolikheten för att den första bollen borde ha hamnat till vänster på bordet, 

                                                 
107 Se NFC, Kriminalteknik 2017/1 s. 26 f. 
108 Se JT 2017–18 nr. 3 s. 231 f. 
109 Engelsk matematiker 1701–1761. 
110 Probabilitet är i denna kontext detsamma som sannolikhet med begreppet probabilitet används kort här för att 

underlätta förståelsen för teoremet. 
111 Uppsatsen återfinns bl.a. i Murphy, Evidence, proof and facts s. 438–457. Se även Andersson, Skälig misstanke 

s. 174. 
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ca 3% in från den vänstra bordskanten. Bayes insåg vidare att ju fler bollar han kastade desto 

större var säkerheten vid vilken han kunde påstå sig ana vart den ursprungliga bollen hade ham-

nat. Det är alltså på detta sätt som Bayes teorem fungerar, ju mer erfarenhet och kunskap som 

finns i en viss given situation, ju större är säkerheten i den ursprungliga sannolikhetsbedömning 

som görs. Om 100 bollar har kastats efter den första och 97 av dessa har hamnat till höger så 

torde sannolikheten för att nästa boll hamnar till höger om den första vara ca 97% eller 32 

gånger större än sannolikheten att bollen hamnar till vänster om den första (97 dividerat med 3, 

eller om man så vill: oddsen för huvudhypotesen dividerat med oddsen för alternativhypotesen). 

 

 

 

 

 

 

 

Med modifikation för att bättre kunna tillämpas i brottmål kan formeln även se ut enligt föl-

jande: 

P(Hh | E) =  
P(E | Hh) ∗  P(Hh) 

(P(E | Hh) ∗  P(Hh)) + (P(E | 𝐻𝑎) ∗  P(𝐻𝑎))  
 

Översatt till ett betydligt mer lättförståeligt språk lyder den brottmålsanpassade Bayes teorem:  

Skuld givet beviset =
Beviset givet skuld ∗ Skuld 

(Beviset givet skuld ∗ Skuld)  + (Beviset givet oskuld ∗ oskuld)   
 

112 

Simon Andersson ger i sin handbok, Skälig misstanke ett mycket illustrativt exempel på hur 

denna formel kan användas.113 Anderssons exempel bygger på att en kvinna har mördats. Den 

man som hon levde tillsammans med blir misstänkt för brottet dels till följd av en tidigare 

brottshistorik bestående av att han har misshandlat den nu döda kvinnan samt dels hans närstå-

enderelation till offret. Frågan som med hjälp av Bayes teorem ska besvaras är hur det faktum 

att mannen tidigare har misshandlat offret påverkar sannolikheten för att han även har mördat 

henne. Den första variabeln, beviset givet skuld, utgörs i detta exempel av sannolikheten för att 

en man som mördar sin partner tidigare under relationen även har misshandlat henne. Vissa 

data pekar på att mord i nära relationer i så mycket som 70 % av fallen har föregåtts av miss-

handel.114 Beviset givet skuld skulle i så fall vara 0,7. Den ursprungliga sannolikheten för att 

den som mördat en kvinna är hennes tidigare partner bedöms vara ca 50 %,115 varför variabeln 

skuld sätts till 0,5. För att finna värdet för beviset givet oskuld så måste man klarlägga hur stor 

                                                 
112 Se Andersson, Skälig misstanke s. 175. 
113 Se Andersson, Skälig misstanke s. 176–179. 
114 Se NIJ 250 s. 14–19. Denna data rör USA och tjänar därför inget syfte som fakta rörande motsvarande svenska 

statistik, utan tjänar endast som vägledning för exemplifieringen. 
115 Siffran stöds av statistik från Brottsförebyggande rådet i rapport BRÅ 2012:13 s. 55 ff, se dock rapport BRÅ 

2017:5 som visar på att siffran har sjunkit en aning. 
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sannolikhet det är att en man misshandlar sin kvinnliga partner i allmänhet. Från Brottsoffer-

myndigheten hämtas siffran som visar på att ca 10 % av alla kvinnor någon gång under livet 

blir misshandlade av sin manliga partner.116 Den ursprungliga sannolikheten för oskuld korre-

lerar omvänt med ursprungssannolikheten för skuld och uppgår således till de kvarvarande 50 

%. Sannolikheten för att den manliga partner som tidigare misshandlat kvinnan är hennes mör-

dare beräknas således till: 

Skuld givet beviset =
0,7 ∗ 0,5 

(0,7 ∗ 0,5)  + (0,1 ∗ 0,5)   
= 0,875 = 87,5 % 

Enligt tillämpningen av Bayes teorem, förutsatt att statistiken och ursprungssannolikheten be-

räknats korrekt, är sannolikheten för att den manliga, våldsamma, tidigare partnern är kvinnans 

mördare 87,5 %. Det finns här anledning att ta en paus och verkligen ställa sig frågan vad denna 

siffra egentligen säger eller påstår sig säga, eller framförallt vad den inte säger. Siffran beskriver 

specifikt hur stor sannolikheten är att mannen som tidigare misshandlat kvinnan nu har mördat 

henne, förutsatt att ursprungssannolikheten är korrekt, att statistiken som ligger till grund för 

densamma är korrekt, att mannen faktiskt var skyldig till den misshandel han dömdes för. Siff-

ran ska enbart tolkas i det vakuum som existerar inom ramarna för de valda variablerna. Siffran 

betyder således inte att ett alibi som mannen presenterar, med 87,5 % sannolikhet skulle vara 

en fabrikation. Inte heller säger denna siffra någonting om hur stor sannolikheten är att en man 

som har dömts för våldsbrott i nära relation sedermera kommer att begå ett mord i samma re-

lation. 

Som framgår av exemplifieringen ovan så är tillämpningen av Bayes teorem i allra högsta grad 

beroende av en korrekt uppskattning av ursprungssannolikhet samt ett korrekt utformande av 

huvud- och alternativhypotes. Teoremets allra största styrka är dess förmåga att utvecklas med 

tiden, likt i berättelsen om de kastade bollarna i inledningen av detta kapitel så blir resultatet 

säkrare och säkrare för varje gång beräkningen görs då den historiska trenden möjliggör en 

gradvis allt mer kvalificerad uppskattning av ursprungssannolikheten. Teoremets svaghet synes 

vara dess känslighet för valet av variabler och okända fakta. Sannolikhetsberäkningen blir ald-

rig bättre än den data på vilken den stöds eller noggrannheten i de hypoteser som läggs som 

grund. Det blir mycket viktigt att inte slentrianmässigt utforma en alternativ hypotes som rent 

generellt är motsatsen till huvudhypotesen utan istället även beakta kända faktum. Som exempel 

kan ges att vid sökandet efter ett fordon som avvikit från en kollision kan huvudhypotesen lyda: 

Färgavskrapet på olycksplatsen kommer från personens X:s blåa Volvo, modell 740”. Om ett 

trovärdigt vittne har trätt fram och sagts sig vara helt säker på att det smitande fordonet var just 

en blå Volvo 740 så bör inte den alternativa hypotesen utformas som: färgavskrapet på olycks-

platsen kommer från ett annat fordon, utan snarare så specifikt som: färgavskrapet på olycks-

platsen kommer från en annan blå Volvo, modell 740 än den tillhörande personen X. Mer spe-

cifika hypoteser ger bättre resultatvärden. Samtidigt mister en resultatvärdering i stort sett allt 

sitt värde i samma stund som hypotesen ändras till följd av en ny uppdagad omständighet. På 

samma vis mister resultatvärdet relevans om den statistik på vilken ursprungssannolikheten be-

räknats är felaktig, missvisande eller irrelevant. 

”Även om kunskapen är stor bland NFC:s forensiker, så är den mer eller mindre lätt att uttrycka i 

siffror. Det finns undersökningstyper där mängden referensdata är stor, och det därför är förhål-

landevis enkelt att rent numeriskt uppskatta hur förväntade resultaten är i allmänhet. Ofta handlar 

det då om stabila egenskaper, t.ex. dna-profiler och grundämnessammansättning i glas, som finns 

dokumenterade i databaser. För undersökningstyper där det är magert med referensdata görs be-

dömningarna dels utifrån kunskap om vad som är att betrakta som rimliga respektive mindre rimliga 

resultat, dels genom att kombinera flera observerbara egenskaper. Om det vid en jämförelse av ett 

                                                 
116 Se Lundgren m.fl. Slagen dam s. 27. 
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objekt mot ett annat objekt (t.ex. ett skoavtryck mot en sko) finns många överensstämmande detaljer, 

så ger detta normalt ett starkt stöd för att objekten hör ihop (att skoavtrycket avsatts med skon). 

Slutsatsen motiveras med överslagsberäkningar gjorda så att en opartisk bedömning erhålls.”117 

I slutändan står det helt klart att fastställande av resultatvärden enligt Bayes teorem i stor grad 

är gissningar, om än mycket kvalificerade sådana och att dessa gissningar bygger på statistik 

som i sin tur även den består av kvalificerade gissningar till en viss grad. Resultatet styrs av 

valet av hypoteser och valet av det källmaterial på vilken man bygger sin ursprungssannolikhet. 

Ett sådant urval sker genom att skickliga statistiker och forensiker subjektivt väljer det material 

som är mest lämpat för den aktuella bedömningen. 

4.3 Värderingsskalan och samvärdering 

Som beskrivits i tidigare kapitel så resulterar de undersökningar och analyser som NFC genom-

för i slutändan i ett resultatvärde. Detta resultatvärde avspeglar hur många gånger mer troligt 

det är att beviset har orsakats av att huvudhypotesen är sann än av att den alternativa hypotesen 

är sann. Resultatvärdet redovisas dock inte i det slutliga sakkunnigutlåtandet utan det konver-

teras istället till en slutsatsgrad. Slutsatsgraden visar i vilket intervall som resultatvärdet ligger. 

För det fall huvudhypotesen är lika med eller mer än 100 gånger så trolig som den alternativa 

hypotesen men mindre än 6000 gånger så trolig så följer exempelvis av nedanstående tabell att 

slutsatsgraden ska sättas till +2, vilket verbalt uttrycks som att resultatet talar för att huvudhy-

potesen är sann. Resultatvärden kan redovisas enskilt och ges en egen slutsatsgrad, men om 

flera bevisfakta syftar till att stödja samma bevistema så kan de enskilda bevisfaktumens resul-

tatvärden samvärderas till en gemensam slutsatsgrad.118 En grundförutsättning för att enskilda 

bevisfaktum ska kunna samvärderas är dock att de kan ses som oberoende till varandra och ska 

inte kunna ses som orsakade av något av de andra bevisfaktumen i samma kedja.119 Resultat-

värden som ska samvärderas multipliceras med varandra för att erhålla den gemensamma slut-

satsgraden. Om 4 olika bevisfakta har erhållit respektive resultatvärden om 50, 50, 50, 100, 

innebärande enskilda slutsatsgrader om +1, +1, +1, +2 så blir det samvärderade resultatvärdet 

50*50*50*100 = 12 500 000 innebärandes en slutsatsgrad om +4. Det samvärderade resultat-

värdet får anses avspegla probabiliteten för att samtliga resultatvärden samtidigt ska existera 

och peka på att huvudhypotesen är sann. Vilka enskilda resultatvärden som har erhållits redo-

visas inte för i det slutgiltiga sakkunnigutlåtandet utan endast i NFC:s interna arbetsblad.   

  

                                                 
117 Se http://nfc.polisen.se/kriminalteknik/logiska-angreppssattet/, lydelse 2018-04-26 kl. 18:33. 
118 Se Dahlman, Beviskraft s. 98. 
119 Se Dahlman, Beviskraft s. 101. 
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NFC:s officiella översättningstabell som används för att korrelera ett funnet resultatvärde till 

en slutsatsgrad i sakkunnigutlåtandet ser ut enligt nedan. 120 

 

  

                                                 
120 Hämtat från NFC, Översättningstabell. Observera att ”Resultatvärde (V)” motsvaras av värdet (E) i Bayes teo-

rem givet i kap. 4.2.1 samt att slutsatsgraden återfinns i den kolumn som benämns skalsteg. 
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4.4 Ett resultatvärderingsexempel, ”Terroristmålet” 

Ett mycket illustrerande exempel på hur enskilda bevis ges individuella resultatvärden och där-

efter samvärderas till en gemensam slutsatsgrad för en framlagd huvudhypotes återfinns i det 

mycket uppmärksammade målet från Göteborgs tingsrätt, mål B 9086–15 eller det s.k. terro-

ristmålet: 

Målet rörde i korthet att de tre åtalade männen skulle ha gjort sig skyldiga till terroristbrott 

genom att delta i illegalt dödande i konflikten i Syrien. De tre åtalade männen dömdes i TR till 

livstids fängelse. HovR fastställde senare TR:s dom och HD meddelade ej prövningstillstånd. 

Målets viktigaste bevisning var en videosekvens som visade hur tre personer utförde den brotts-

liga gärningen. Personerna i videon bar maskering för ansiktena men hade sina händer syn-

liga.121 NFC fick i ärendet uppgiften att utföra en resultatvärdering av de händer som var synliga 

i videosekvensen och yttra sig om huruvida dessa händer var de åtalades händer, en s.k. bild-

jämförelse. Under förundersökningen hade de misstänkta männen videofilmats och dessa vide-

ofilmer utgjorde jämförelsematerialet. De huvudhypoteser som uppdragsgivaren, Säkerhetspo-

lisen, gav NFC var: ”Aktuell person (P1) [respektive P2/P3, egen anmärkning] på bilderna i 

materialet [X1] [respektive X2/X3] är densamma som mannen på bilderna i material Bilder 

[Y1] [respektive Y2/Y3].” De alternativa hypoteserna löd: ”Aktuell person (P1) [respektive 

P2/P3, egen anmärkning] på bilderna i materialet [X1] [respektive X2/X3] är någon annan 

man.” 122 Ur det insända materialet isolerade NFC, i ärendet för person (P1), 6 särskilda punk-

ter, eller bevisfakta, att jämföra: övergripande handstorlek och hudfärg (1), handflatans linjer 

(2), fläck på handflata (3), ärr på handled (4), blodkärl (5) samt vänstra handen, innefattande en 

linje på tummen och en fläck på pekfingret (6).123 Resultatet av värderingen gav följande utslag: 

(1) enskilt resultatvärde 1, slutsatsgrad 0; (2) enskilt resultatvärde 50, slutsatsgrad +1; (3) en-

skilt resultatvärde 100, slutsatsgrad +2; (4) enskilt resultatvärde 500, slutsatsgrad +2; (5) enskilt 

resultatvärde 1, slutsatsgrad 0; (6) enskilt resultatvärde 100, slutsatsgrad +2. De enskilda bevis-

faktumens resultatvärden vägdes samman till ett sammanlagt resultatvärde enligt 

1*1*50*100*100*500 för ett sammanlagt resultatvärde om 250 000 000 vilket motsvarade en 

slutsatsgrad på +4.124 

Det anmärkningsvärda med denna resultatvärdering är att de enskilda resultatvärdena och slut-

satsgraderna för de individuella bevisfaktumen, där inget enskilt bevisfaktum hade en slutsats-

grad på mer än +2, inte redovisades i det slutliga sakkunnigutlåtandet utan endast enbart det 

sammanvägda resultatet om +4.125 De enskilda resultatvärdena och slutsatsgraderna nedteckna-

des i NFC:s interna arbetsblad vilka inte fogades till processmaterialet. Det går inte att undvika 

att spekulera i frågan huruvida den bevisvärdering som gjordes i målet baserat på slutsatsgraden 

+4 hade blivit densamma om värderingen hade gjorts på grundval av de enskilda slutsatsgra-

derna 0, 0, +1, +2, +2 och +2, beaktat det höga beviskravet i brottmål. Anmärkas bör vidare att 

i fråga om bevisfaktum 3 och 6 så innebar resultatvärdet om 100 att värdet låg precis på gränsen 

mellan slutsatsgrad +1 och +2, samt att bevisfaktum 4 med sin slutsatsgrad om 500 låg klart i 

underkant för spektrumet av slutsatsgrad +2.126 

  

                                                 
121 Se Göteborgs TR, mål B 9086–15. 
122 Se NFC, Sakkunnigutlåtande s. 4. 
123 Se NFC, Arbetsblad s. 7. 
124 Se NFC, Arbetsblad s. 7. 
125 Se NFC, Sakkunnigutlåtande s. 5, slutsats. 
126 Se NFC, Översättningstabell: kapitel 4.3. 
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4.5 Slutsats 

Slutsatsvis kan konstateras att NFC:s metoder har en mycket stor styrka i det att samma resul-

tatvärderingsmetod kan tillämpas oavsett vilket material som har analyserats eller vilken metod 

som har tillämpats. Förfarandena som sådana är i tekniskt hänseende starkt reglerade av de 

standardförfaranden och metodbeskrivningar som NFC har utarbetat. Tillämpningen av Bayes 

teorem medför att sannolikhetsberäkningarna i teorin blir säkrare och säkrare med tiden, allt 

eftersom kvantiteten av data ökar. Samtidigt kan det konstateras att de selektiva momenten i 

NFC:s analysprocess är oreglerad och lämnar stort utrymme till enskilda handläggare att avgöra 

vilket referensmaterial som är mest lämpligt. På samma vis är det subjektiva inslaget stort i 

fråga om bedömningen av kvaliteten och tillförlitligheten i den data på vilken man gör sin san-

nolikhetsberäkning. Även i fråga om utformande av alternativa hypoteser lämnas ett visst ut-

rymme för subjektiv tolkning i fråga om vilken alternativ hypotes som är mest lämplig att ställa 

mot huvudhypotesen. Ytterligare ett aber är de fall då datakvantiteten är bristfällig och de luckor 

som uppstår fylls med kunskapsbaserade och kvalificerade, men ändock till viss grad godtyck-

liga, gissningar. Det står även klart att NFC:s sannolikhetsberäkningar är känsliga för felaktig 

information i tidigare led, exempelvis missvisande data i referensmaterialet. 
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5. Konflikter och remedium 

Med adekvat insyn i den fria bevisprövningen och NFC:s metoder kommer detta kapitel att 

tillföra en tvärvetenskaplig komparativ utblick. Efter läsning av detta kapitel ska läsaren känna 

till vissa av de konflikter som finns mellan de två kunskapsskolorna, vilka effekter dessa kon-

flikter kan ha samt vilka remedier som finns för att minska konflikternas inverkan på rättssä-

kerheten. 

5.1 Inledning 

Med hjälp av analysen i kapitel 3 och 4 har tre olika begreppspar isolerats, vilka lämpar sig för 

att jämföras. (1) Säkerhet och sannolikhet, med vilket menas juridikens säkerhet för skuld och 

dess samband med beviskravet, samt den matematiska sannolikhet som ligger till grund för 

NFC:s bedömning. (2) Bevisvärde och resultatvärde som avspeglar den materiella värdering av 

bevisningen som utgörs av domstolen respektive NFC. (3) Objektivitet och subjektivitet, inne-

bärandes de grunder på vilka domstolen och NFC kan utvärdera det material de har för händerna 

och komma till en slutsats, vare det bevisvärdering och dom eller resultatvärdering och sakkun-

nigutlåtande.  

Avslutningsvis görs även en utblick över rätten till en rättvis rättegång enligt europarätten re-

spektive svensk grundlag. 

5.2 Säkerhet - Sannolikhet 

För att en domstol i ett brottmål ska kunna döma en åtalad till ansvar måste den sammantagna 

bevisningen i målet ställa det utom rimligt tvivel att den åtalade är skyldig till den gärning som 

åklagaren har presenterat i sin gärningsbeskrivning. Det finns ingen fastslagen procentuell sä-

kerhet som korrelerar till begreppet utom rimligt tvivel men vid tillämpning av X–icke-X-mo-

dellen så är det vedertaget att gränsen för utom rimligt tvivel ligger i intervallet 100 ≤ 90-X,127 

alltså tydligt i skalans yttersta vänstra kant. En sammanvägd bedömning av doktrin och rätts-

praxis indikerar att punkten ligger närmare 100 % än 90 %. I slutändan är det dock, i linje med 

den fria bevisprövningen, upp till domaren att efter en sammanvägd bedömning av allt som har 

presenterats i målet att, på objektiva grunder, avgöra huruvida beviskravet är uppfyllt. Som 

beskrivet tidigare så finns det ingen bindande modell för exakt hur värderingen ska gå till utan 

endast ett antal mer eller mindre vedertagna teoretiska tankesätt.128 Det höga beviskravets syfte 

är dock till syvende och sist uppställt för att i allra största mån förhindra att oskyldiga personer 

döms till ansvar, på bekostnad av att vissa skyldiga personer går fria när bevisningen inte förmår 

att uppfylla beviskravet. För domaren är således säkerhetsgraden i bevisningen och beviskravet 

någonting till stor del flytande som är tänkt att ingå i den mycket komplexa avvägningen och 

värderingen som görs för att i slutändan besvara den yttersta frågan – skuld eller oskuld, där 

utgångspunkten alltid ska vara oskuldspresumtionen och förhindrandet av situationer där oskyl-

diga blir felaktigt dömda.  

Då NFC uttalar sig genom ett sakkunnigutlåtande rörande teknisk bevisning och meddelar en 

slutsatsgrad rörande korrelationen mellan huvudhypotesen och den alternativa hypotesen så be-

står uttalandet av en matematiskt framräknad sannolikhetsgrad. Som beskrivet i kapitel 4 så 

avspeglar slutsatsgraden det intervall inom vilket resultatvärdet har placerats och resultatvärdet 

i sin tur avspeglar hur många gånger mer sannolikt det är att huvudhypotesen är sann än att den 

alternativa hypotesen är dito. Beräkningen görs på grundval av den information som NFC väljer 

                                                 
127 Se kapitel 2.1. 
128 Se kapitel 2.2. 
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att placera som variabler i ekvationen. Resultatvärdet påverkas således aldrig av sådant som för 

tillämparen av Bayes teorem är okänt eller av sådant som densamme anser vara försumbart och 

därför väljer att inte integrera i kalkylen.129 

Sammantaget skiljer sig begreppet säkerhet i juridisk kontext och sannolikhet i matematisk 

kontext från varandra framförallt i det hänseendet att sannolikhet är helt frånkopplat från den 

humana aspekten som är själva utgångspunkten för det höga beviskravet och den fria bevisvär-

deringen, eller helt enkelt: en matematisk sannolikhetsberäkning beaktar inte värdet i att för-

hindra att oskyldiga personer döms felaktigt utan beaktar endast de två högar med data som 

tillämparen väljer att ställa mot varandra, intet mer och intet mindre. Den flexibilitet som synes 

ha varit lagstiftarens avsikt att lämna till domarens rationella bedömning återfinns inte i till-

lämpningen av NFC:s naturvetenskapliga metoder.130 

En domare erhåller givetvis under sin utbildning en viss insikt i hur NFC arbetar, vad deras 

sakkunnigutlåtanden innebär och hur de ska tolkas, och framförallt, hur de inte ska tolkas. Det 

torde vara så att domaren allt som oftast förstår att en slutsatsgrad om +4 inte i sig är tillräckligt 

för att beviskravet ska vara uppfyllt utan att ett sådant sakkunnigutlåtande blott är ett i mängden 

av bevis som objektivt ska sammanvägas till en slutlig dom. Samtidigt är det inte svårt att se 

hur en domare kan lockas att felaktigt övervärdera resultatet av den tekniska bevisningen i mål 

med väldigt lite eller ingen annan bevisning än den tekniska. För att resultatet av den tekniska 

bevisningen inte ska övervärderas så krävs att domaren som betraktar resultatet har en synner-

ligen god insyn i exakt vad resultatet avspeglar och exakt vilka faktorer som har inverkat eller 

inte inverkat på den slutliga slutsatsgraden. Beaktat den synbara komplexiteten i dessa beräk-

ningar samt det faktum att det material som innehåller informationen om vilka faktorer som har 

legat till grund för det slutliga resultatvärdet sällan tillfogas processmaterialet bör man ställa 

sig mycket kritisk till huruvida domaren de facto har en sådan adekvat insyn i beräkningarna 

att han eller hon kritiskt kan värdera dem. 

5.3 Bevisvärde - Resultatvärde 

Som nämnts tidigare så sägs det i doktrinen att ”bevisvärdet får uttrycka sannolikheten för att 

bevistemat utgör en nödvändig betingelse för beviset.”131 Bevisvärdet för ett visst givet bevis 

är således ett uttryck för hur troligt det är att beviset har tillkommit som ett resultat av att gär-

ningsbeskrivningen är korrekt, eller hur troligt det är att det aktuella beviset har tillkommit som 

ett resultat av den påstådda gärningen. I linje med principen om fri bevisvärdering är det upp 

till domaren att efter samvetsgrann prövning avgöra vilket bevisvärde som ska tillskrivas varje 

bevis. Prövningen ska som beskrivits ovan ske på objektiva grunder och får därför aldrig bli 

godtycklig eller baseras på domarens egna subjektiva åsikter eller erfarenheter. Bevisvärdet för 

ett enskilt bevis får heller aldrig påverkas av ett annat enskilt bevisfaktum utan alla bevisfakta 

ska prövas var och ett för sig. Det föreligger som bekant även en skyldighet för domaren att 

klart och tydligt redogöra för de objektiva skäl som ligger till grund för det fastställda bevis-

värdet.132 

Resultatvärdet för ett visst givet bevis är ett matematiskt uttryck för hur många gånger mer 

sannolikt det är att beviset existerar till följd av att den presenterade huvudhypotesen är sann 

                                                 
129 Se kapitel 4.2.1. 
130 Se kapitel 3.4. 
131 Se Fitger, Rättegångsbalken III, 35:30 b.  
132 Se kapitel 3.4. 
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än på grund av att det den alternativa hypotesen är sann.133 För att beräkna resultatvärdet till-

lämpas Bayes teorem.134 Tillämpning av Bayes teorem är på intet sätt exklusivt för analys av 

teknisk bevisning utan teoremet har oräkneliga användningsområden för beräkning av sanno-

likhet. En stor skillnad är dock att teoremet i andra sammanhang oftast tillämpas på så vis att 

den alternativa hypotesen ställs i centrum och att varje granskad variabel syftar till att motbevisa 

den alternativa hypotesen för att därigenom styrka huvudhypotesen. Tanken vid en sådan till-

lämpning är att ju mer som talar emot alternativa förklaringar desto mer sannolikt är det att 

huvudhypotesen är sann. Vid tillämpning inom NFC i frågor om teknisk bevisning används 

istället teoremet omvänt och huvudhypotesen ställs i centrum. Argumentet är att ju mer som 

talar för att den presenterade huvudhypotesen är sann desto mindre sannolikt är det att någon 

alternativ hypotes är sann. Skillnaden kan vid en första anblick synas obefintlig men resultatet 

blir som tydligast då enskilda bevisvärden samvärderas till sammanvägda resultatvärden. Även 

mycket låga resultatvärden kan sammanvägd resultera i en mycket hög slutsatsgrad, vilket ex-

emplifierats i ovan givna beskrivning av terroristmålet.135 Vilket resultatvärde som slutligen 

tillkommer ett analyserat bevis är som analysen visar i hög grad beroende på vilka delar som 

NFC:s handläggare väljer att använda som variabler i sin ekvation, vilket referensmaterial som 

används, vilken statistik och data de väljer att lägga till grund för beräkningen av ursprungssan-

nolikheten samt vilken källkritik som ges sagda data och statistik.136 

5.4 Objektivitet – Subjektivitet 

De instruktioner som rättegångsbalken ger till domaren i frågor om bevisvärdering sträcker sig 

så långt som att värderingen ska baseras på varje enskilt bevis, att den inte får vara godtycklig, 

att den ska redovisas i domskälen och att den ska vara objektiv. Kravet på objektivitet är som 

synes ett grundfundament för principen om fri bevisvärdering och ska enligt lagstiftarens vilja 

genomsyra hela värderingsförfarandet.137 Objektivitetskravets får anses vara uppställt för att 

förhindra godtyckliga bedömningar och värderingar och redovisningskravet får anses uppställt 

för att tillförsäkra att objektivitetskravet uppfylls. Brister i objektivitet eller redovisning är som 

bekant i sig grund för resning.138 

Då NFC resultatvärderar det ett inlämnat material så finns ett flertal inslag i förfarandet som är 

av klar subjektiv art. Valet av analysmetod, utformandet av huvud- och alternativhypotes, val 

av jämförelsepunkten och referensmaterial, val av källor, data och statistik, källkritisk gransk-

ning, föroddsbedömning, resultatkritik och rimlighetsbedömning, beslut om samvärdering och 

beslut om huruvida arbetsbladen ska tillfogas det aktuella processmaterialet är alla exempel på 

avvägningar som NFC gör på högst subjektiv grund.139 

Den kritiska frågan rörande objektivitet och subjektivitet är om man verkligen kan påstå att 

värderingen av tekniska bevis kan anses ske på objektiv grund när arbetsfördelningen och re-

dovisningen av resultat ser ut som den gör. Det går förvisso att hävda att även om resultatvär-

deringen är produkten av en subjektiv bedömning så värderas ändock resultaten av NFC:s ar-

bete på objektiv grund av domstolen som vilken annan bevisning som helst.  

                                                 
133 Se kapitel 4.1. 
134 Se kapitel 4.2.1. 
135 Se kapitel 4.4. 
136 Se kapitel 4.5. 
137 Se SOU 1938:44 s. 377 f. 
138 Se 58 kap. 2 § 5 p. RB. 
139 Se kapitel 4.2–4.4. 
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Det går även att hävda att den bristande redovisningstransparansen som i nuläget föreligger 

mellan NFC och domstolen omöjliggör en äkta objektiv bedömning till följd av att det objektiva 

materialet av NFC:s analyser, metodredovisningar, de enskilda resultatvärdena och subjektiva 

bedömningarna inte kommer domstolen till handa i de fall NFC:s arbetsblad inte tillfogas pro-

cessmaterialet. Det senare synsättet kan även inkludera argument så som att förfarandet vid 

NFC är så präglat av subjektivitet att produkten av deras arbete, det slutliga sakkunnigutlåtan-

det, är så subjektiv att domstolen i brist på redovisningsmaterial inte kan värdera det på ett 

objektivt sätt. Denna mer kritiska ståndpunkt har uttryckts av bland annat advokat Johan Eriks-

son och före detta kriminaltekniker vid NFC Sonny Björk.140 

5.5 Konflikten med rätten till en rättvis rättegång 

Rätten till en rättvis rättegång tillkommer de parter som får sin sak prövad inför svensk domstol. 

Rättigheten emanerar ur EKMR och uttrycket ”fair trial”.141 Sedan grundlagsändringen år 2010 

återfinns det motsvarande ”En rättegång ska genomföras rättvist[….]” i Regeringsformen.142 

Rättigheten enligt EKMR och RF är dock inte samma rättighet, vilket regeringsrätten påpekade 

i samband med sagda grundlagsändring.143 De båda rättigheterna existerar parallellt men fri-

stående från varandra varför Europadomstolens praxis rörande art. 6 inte ska anses påverka 

rätten till en rättvis rättegång enligt RF annat än som vägledning. Anledningen synes ha varit 

EU-rättens föränderliga praxis, stundtals intrikata domskäl samt att det faktum att art. 6 endast 

kunde tillämpas i frågor som rörde den enskildes civila rättigheter och skyldigheter eller i brott-

mål.144 

För att rättvisekravet enligt RF ska anses vara uppfyllt så krävs opartiskhet, oavhängighet, att 

parterna blir hörda i tillbörlig ordning och att parterna är likställda i processen i enlighet med 

kontradiktionsprincipen.145 Inom ramen för det kontradiktoriska förfarandet återfinns även rät-

ten till partsinsyn, en rättighet som dock under vissa förutsättningar kan begränsas.146 

Rättvis rättegång, eller fair trial, enligt EKMR ger att ”[v]ar och en skall, vid […] en anklagelse 

mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och 

inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas of-

fentligt[….]”147 Även i EKMR återfinns kravet på att processen ska ha skett inom ramen för 

kontradiktionsprincipen, vilken uppställer ett krav på att parterna ska vara jämbördiga i proces-

sen och att båda sidor ska ges möjlighet till insyn i och tillfälle att kommentera och invända 

emot alla uppgifter i processmaterialet.148 

Som synes ovan återfinns i EKMR även ett krav på att processen sker inför en ”oavhängig och 

opartisk domstol”. Kriteriet innebär bland annat att domstolen ska vara helt obunden av rege-

ringen men även av andra myndigheter.149 Även om det givetvis inte föreligger något sådant 

förhållande som gör att domstolen på något vis skulle lyda under NFC så går det med beaktande 

av den ovan gjorde analysen inte att bortse från att i frågor om värdering och tolkning av resultat 

så är domstolen i högsta grad beroende av NFC och de tolkningar som den myndigheten gör. 

Att myndigheter samarbetar är ett givet krav för ett fungerande myndighetssamhälle, men det 

                                                 
140 Se Johan Perssons artikel: Advokaten, Skarp kritik mot NFC:s resultatvärdering. 
141 Se art. 6 EKMR. Observera att det som ofta benämns fair trial i EKMR egentligen betecknas fair hearing. 
142 Se 2 kap. 11 § RF. 
143 Se prop. 2009/10:80 s. 157–161. 
144 Se prop. 2009/10:80 s. 162. 
145 Se prop. 2009/10:80 s. 251 f. 
146 Se prop. 2009/10:80 s. 162. 
147 Se art. 6.1. EKMR. 
148 Se Baumann v. France, no. 33592/96, § 71, ECHR 2001-V. 
149 Se Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning s. 79. 
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är samtidigt viktigt att beakta vilken myndighet som har det huvudsakliga ansvaret för en given 

fråga och att därefter vidta åtgärder för att säkerställa att det är på den ansvariga myndigheten 

som värderingar och beslut sker.  

5.6 Slutsats 

Domstolen har i frågor om skuld att beakta och värdera den bevisning som har presenterats i 

målet. Värderingen ska ske på objektiv grund och får aldrig bli föremål för godtyckligt tän-

kande. Därtill föreligger ett krav på klar och tydlig redovisning av de värderingar som domsto-

len har gjort och hur dessa värderingar har inverkat på skuldfrågan. I realiteten sker dock den 

substantiella bedömningen av den tekniska bevisningens värde redan på NFC i form av resul-

tatvärdering. Värderingen vid NFC sker därtill på högst subjektiva grunder. Det synes även 

finnas vissa brister i kommunikationen mellan domstolsväsendet och NFC, både i frågor om 

ramen för uppdraget, innefattande det ämnade syftet med formuleringen av hypoteser samt in-

nehållet i NFC:s slutgiltiga slutsatsgrader och framförallt, sakkunnigutlåtanden. Den först-

nämnda bristen av dessa två torde bero på domstolens inadekvata insyn i de naturvetenskapliga 

och matematiska metoder som används vid analys av teknisk bevisning medans den sistnämnda 

bristen högst uppenbart beror på den bristande redovisningen av delresultat och motiveringar 

som ligger till grund för den slutliga slutsatsgraden.  

Bristerna i redovisning av grunden för resultatvärderingen blir som tydligast då enstaka bevis-

faktum samvärderas till en gemensam slutsatsgrad genom multiplicering av isolerade resultat-

värden. Som visats ovan kan även mycket låga resultatvärden i tillräckligt stor kvantitet resul-

tera i den högsta slutsatsgraden.150 En domstol som inte själv har insikt i grunderna för resul-

tatvärderingen kan knappast själv i tillräcklig grad redogöra för grunderna för den slutliga do-

men. 

En slutsats som denna uppsats ger är att just den bristande redovisningen av vilka delresultat 

som har legat till grund för den slutliga resultatvärderingen och slutsatsgraden, tillsammans 

med den bristande redovisningen av vilken data som har legat till grund för analysen, grunderna 

för val av data och grunderna för exkludering av data medför att den subjektivitet som präglar 

arbetet vid NFC inte ges tillräcklig transparens för att domstolen helt objektivt ska kunna be-

visvärdera NFC:s sakkunnigutlåtanden. 

Den subjektivitetskontaminering som beskrivs i det föregående stycket tillsammans med av-

saknaden av rimlig möjlighet för den åtalade att ifrågasätta NFC:s resultatvärdering, även detta 

som en följd av att väsentlig bakgrundsinformation relaterat till analysen och slutsatsgraden 

inte tillfogas processmaterialet, medför att uppfyllandet av det kontradiktoriska förfarandet kan 

ifrågasättas. Trots att NFC:s interna arbetsblad innehållande sagda uppgifter finns tillgängliga 

i den så kallade slasken och därmed faktiskt finns tillgängliga så är uppgifterna ändå svår-

funna.151 Särskilt i brottmål av mindre allvarlig grad, där offentliga försvarare med begränsade 

tidsresurser tillser den åtalades försvar, är det i rådande system en praktisk omöjlighet att söka 

upp de interna arbetsbladen när dessa inte ingår i processmaterialet. 

Att domstolen skulle vara beroende av sådant material som inte hör till processmaterialet för 

att objektivt kunna tolka och värdera NFC:s slutsatsgrader och sakkunnigutlåtanden synes vara 

ett direkt hinder för att påstå att domstolen är oavhängig NFC. Givet objektivitetskravet och 

                                                 
150 Se kapitel 4.4. 
151 Slasken är den benämning som ges allt det material som har tillkommit under förundersökningen men som inte 

har tillfogats processmaterialet. Materialet finns att tillgå genom Polismyndighetens arkiv genom uppgivande av 

korrelerande diarienummer. Materialet är dock ofta relativt oorganiserat varför det blir tidskrävande att finna det 

material som eftersöks. 
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dess kärnfunktion som rättssäkerhetsgaranti i svenska domstolar är det mycket anmärkningsvärt 

att motiveringen till slutsatsgraden inte alltid utgör en del av domstolens bevisvärdering. Inte 

heller fylls denna brist av vittnesmål från sakkunniga i alla mål. 

När domstolen saknar tillgång till det material som skulle krävas för att på egen hand genomföra 

en objektiv bevisvärdering av den tekniska bevisningen blir resultaten istället det att de resul-

tatvärden som presenteras presumeras vara riktiga. Möjligheten att värdera bevisning olika 

inom ett och samma slutsatsgradsintervall uteblir likväl och en slutsatsgrad om +4 kan inte 

ställas mot andra slutsatsgrader i samma intervall när den bakomliggande informationen saknas. 

Resultatet därav blir att bevisvärderingen av den tekniska bevisningens slutsatsgrader har en 

tydlig prägel av den gamla legala bevisteorin, något som av uppenbara skäl inte är acceptabelt 

i ett rättssystem som ska tillämpa den fria bevisvärderingsteorin. 

Då objektiviteten inte kan garanteras, kontradiktionsprincipen riskerat att rubbas, redovisnings-

kravet inte kan uppfyllas till fullo, och domstolen inte kan anses helt oberoende av andra myn-

digheter i frågor rörande värdering av teknisk bevisning så måste slutsatsen bli att det nuvarande 

systemet för resultat- och bevisvärdering av sagda typ av bevisning inte förmår att garantera 

uppfyllandet av kraven för rättvis rättegång givna i Regeringsformen eller kraven för fair trial 

givna i Europakonventionen eller ens kravet på fri bevisvärdering givet i Rättegångsbalken. 
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6. Slutsats 

Det rådande systemet för hantering, analys och värdering av teknisk bevisning i brottmål kan 

inte anses uppfylla kravet på rättvis rättegång enligt Regeringsformen eller kravet på fair trial 

enligt EKMR. Bristerna består i en subjektivitetskontaminering, bristande redovisning av vär-

deringsgrunder och dataval mellan domstolen och NFC, en för liten möjlighet för den åtalade 

att få insyn i och invända emot resultatvärderingen av bevisningen samt en bristande oavhäng-

ighet för domstolen gentemot andra myndigheter. 

De påvisade bristerna har resulterat i att bevisvärderingen av de tekniska bevisen i brottmål har 

kommit att genomföras på ett sätt som snarast påminner om, den sedan länge i teorin avskaf-

fade, legala bevisteorin. 

Det synes vara så att dessa brister kan läkas genom att revidera utformningen av NFC:s sak-

kunnigutlåtanden till att även omfatta det material som i dagsläget återfinns i NFC:s interna 

arbetsblad. Om processmaterialet i mål innehållande teknisk bevisning alltid kom att berikas 

med motiveringar till formuleringen av hypoteser, val av analysmetoder, val och exkludering 

av data till grund för beräkning av ursprungssannolikhet, grunder för resultatvärden och en-

skilda resultatvärden vid samvärdering till gemensam slutsatsgrad så torde rättvisekravet anses 

vara uppfyllt i de delat som har belysts i denna uppsats. 

Om den ovan listade informationen alltid kom att ingå i processmaterialet skulle detta innebära 

att domstolen kunde utföra en egen, objektiv, värdering av de slutsatser som NFC dragit. Vidare 

skulle tillfogandet av materialet även innebära att informationen skulle vara betydligt mer lät-

tillgänglig för båda parterna i processen varigenom det kontradiktoriska förfarandet bättre 

skulle säkerställas. Då grunderna för resultatvärderingen tydligare skulle framgå och domstolen 

själv kunde värdera materialet objektivt så ökar även möjligheten för domstolen att i sina doms-

käl tydligt redogöra för sin egen slutsats rörande den tekniska bevisningen. Slutligen skulle 

kontrollen över förfarandet i större mån återgå till domstolen varigenom dess beroende av NFC 

skulle minska och kravet på oavhängighet i större grad skulle vara uppfyllt.  
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