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Förord 

 

”Working hard is important, but there is something that matters even more. Believing in 

yourself” 

- Harry Potter 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min familj som alltid har trott på mig och som har stöttat mig 

enormt mycket på alla sätt och vis under hela min juristutbildning. Jag vill tacka mina 

barndomsvänner från Lund för att ni alltid funnits där och för alla hejarop under dessa år i 

Stockholm. Jag vill tacka mina juristtjejer för alla skratt och all peppning under dessa år. Vad 

kul vi har haft under denna studietid. Sist, men absolut inte minst, vill jag rikta ett stort tack till 

ER som korrekturläst detta arbete. Tack för alla era värdefulla synpunkter. Ingen nämnd, ingen 

glömd.  

Straffrätt var det ämne som intresserade mig mest under juristutbildningen. Det var därför inte 

svårt att välja inriktning för examensarbetet. Valet att skriva om rättssäkerheten kring 

sakkunnigutlåtanden i mål om barnmisshandel med inriktning på skakvåld föll under våren 

2014, då det var stora rubriker i media om den s.k. skakvåldsdomen. Det har varit både 

skrämmande och intressant att sätta sig in i ämnet. Skrämmande, eftersom det handlar om små 

försvarslösa barn som utsatts för grovt våld. Intressant, från en juridisk synpunkt. Min 

förhoppning är vi går mot ett samhälle som ökar både barnsäkerheten och rättssäkerheten. 

 

 

 

 

 

 

 



Förkortningar 

AHT Abusive head trauma 

BrB Brottsbalken (1962:700) 

cit. citeras 

EKMR Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

ED Europa domstolen 

f.    och följande sida  

 

ff.    och följande sidor  

 

HovR Hovrätt  
 

HD     Högsta domstolen  

 

JT Juridisk tidskrift 

 

kap.     kapitel  

 

NJA    Nytt Juridiskt Arkiv, avd. I  

 

nr.    nummer 

 

p.    punkt  

 

Prop.    Proposition  

 

RB Rättegångsbalken 1942:740 

RF Regeringsformen, Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

RH    Rättsfall från hovrätterna  

 

s.    sida 

 

SBS Shaken baby syndrome 

 

SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering  

 

SOU    Statens offentliga utredningar  

 

st. stycket 



 

SvJT    Svensk Juristtidning  

TR Tingsrätt 

u. upplaga 

  



Sammanfattning  

Arbetet syftar till att undersöka, analysera och klargöra hur rätten värderar medicinsk 

sakkunnigbevisning i fråga om mål rörande barnmisshandel i form av skakvåld. Frågan är hur 

rätten värderar sakkunnigbevisning i dessa fall, om rätten tillämpar det juridiska 

orsaksbegreppet eller enbart lägger den medicinska orsaksbedömningen till grund för fällande 

dom. Frågan är även hur rättssäkerheten påverkas av att lägga medicinska sakkunnigutlåtanden 

som grund för fällande dom. Arbetet är gränsöverskridande och behandlar såväl straffrätt som 

processrätt. Arbetet utgörs av en deskriptiv del som beskriver straffrättens olika begrepp och 

principer. Den deskriptiva delen beskriver även de processrättsliga principer som gäller för det 

processuella förfarandet. Därtill ges en beskrivning av sakkunniginstitutet och om 

stödbevisning i brottmål. Den analytiska delen utgörs av rättsfall från såväl HD som 

underinstanserna i syfte att undersöka hur rätten värderar sakkunnigbevisning i mål om 

skakvåld och hur den tillämpar orsaksbegreppet i straffrättslig mening.  

Rättsfallen, samtliga fall rör skakvåld, beskrivs och analyseras individuellt med utgångspunkt i 

frågeställningen och med bakgrund i de deskriptiva delarna. Av den analytiska 

sammanställningen över skakvåldsfallen dras slutsatserna att rätten värderar de medicinska 

sakkunnigutlåtandena starkt. I skakvåldsfallen har rätten lagt de medicinska slutsatserna 

omedelbart till grund för fällande dom. Slutsatsen har därmed dragits att en rent straffrättslig 

orsaksbedömning inte har gjorts av rätten i dessa fall. Med anledning av att 

skakvåldsdiagnostiken numera anses osäker inom forskarvärlden har det kommit att påverka 

den juridiska orsaksbedömningen i mål om skakvåld. Sedan HD:s dom från 2014, där den 

tilltalade friades från ansvar, har ytterligare ett flertal friats från ansvar i högre instanser. När 

nya vetenskapliga rön uppdagas inom ett område där sådan kunskap tillmäts ett avgörande 

värde för domslutet uppkommer därmed en rättsosäkerhet, eftersom det blir svårt för rätten att 

fatta materiellt riktiga beslut.  
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1. INTRODUKTION  

1.1 Inledning 

Det anses ofta vara, och rätteligen så, insiktsfullt att inse sina begränsningar och be utomstående 

om hjälp. Varken rättsväsendet eller domstolsväsendet utgör här ett undantag. Det är inte 

ovanligt att rätten utser en sakkunnig i ett mål för att få en fördjupad kunskap inom ett externt 

område där dess egen kunskap brister. En medicinskt utsedd sakkunnig har till uppgift att ge 

rätten en fördjupad förståelse inom ett särskilt medicinskt område och att ge ett medicinskt 

utlåtande i målet. Tanken är att utlåtandet ska bringa klarhet i det specifika fallet, vilket ger 

rätten möjligheten att göra en rättvis och rättssäker bedömning av rättsläget och det specifika 

fallet.  

Under hösten 2014 tog Högsta domstolen, HD, upp ett mål om barnmisshandel för prövning. 

Frågan i målet rörde skakvåld och om den tilltalade genom skakvåld orsakat sitt barn svåra 

hjärnskador. Skakvåldsdomen, som målet kom att kallas för, väckte stor uppmärksamhet i 

Sverige med anledning av att den tilltalade som tidigare blivit fälld i båda underinstanserna blev 

friad från ansvar av HD. Det uppdagades nämligen under förhandlingen att den diagnostiska 

modell som använts under flera decennier för att fastställa skakvåld inte längre var okritiserad. 

Det råder numera en kontrovers inom forskarvärlden om hur diagnostiken för skakvåld bör se 

ut och vilka symtom som kan kopplas ihop med skakvåld.1 Skakvåldsdomen ledde till en stor 

debatt om rättssäkerhet kring diagnostiken och frågan som väcktes var om barnsäkerhet och 

rättssäkerhet går hand i hand eller om det istället är två motpoler.2 

Med anledning av att sakkunnigutlåtanden inte sällan läggs till grund för fällande dom är det 

av intresse att undersöka hur rätten värderar extern kunskap i form av sakkunnigutlåtanden och 

vilket inflytande och påverkan det har för den straffrättsliga orsaksbedömningen.  

1.2 Syfte och frågeställning 

I mål rörande barnmisshandel, där skakvåld tros ha förekommit, är medicinskt sakkunniga ofta 

utsedda av rätten eller åberopade av part och deras utlåtanden utgör en grund för avgörandet. 

Många gånger har dessa utsagor lett till fällande dom även om den åtalade nekat till brott. Det 

                                                 
1 DN 2014-02-15., DN 2014-02-18., Expressen 2015-03-19., Läkartidningen 2015-03-23., Läkartidningen 2015-

04-10. 
2 Expressen 2015-03-18., Svenska Dagbladet 2013-01-09. 
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har uppdagats att skakvåldsdiagnostiken inom forskarvärlden anses som osäker och flertalet av 

dessa fall av barnmisshandel där rätten tidigare fastställt att skakvåld förekommit och där den 

tilltalade dömts mot sitt nekande nu friats i övre instans. Syftet med uppsatsen är att utreda hur 

rätten värderar de medicinska sakkunnigutlåtanden som bevismedel i mål om skakvåld i 

förhållande till övrig bevisning och om de medicinska sakkunnigutlåtanden, som många gånger 

är avgörande för rättens bedömning, är ett rättssäkert tillvägagångssätt för att klargöra rättsläget 

i dessa mål. Syftet är vidare att se över rättens orsaksbedömning och analysera orsaksbegreppet 

i rättsfall om skakvåld ur en straffrättslig synvinkel. Frågan är hur rätten tillämpar och förhåller 

sig till det medicinska begreppet om orsakssamband i förhållande till det straffrättsliga 

orsaksbegreppet i dessa fall. Slutligen är syftet att se över rättssäkerheten av att förlita sig på 

annan sakkunskap än den juridiska vid klargörande av sakläget i mål om barnmisshandel genom 

skakvåld.  

Följande frågeställning är vad som kommer att undersökas: 

1. Vilket värde tillmäter rätten innehållet i ett medicinskt utlåtande som bevismedel i mål om 

skakvåld? 

2. Hur tillämpar rätten den medicinska orsaksbedömningen i förhållande till den straffrättsliga 

orsaksbedömningen i mål rörande skakvåld?  

3. Hur påverkas rättssäkerheten av att extern kunskap, utöver den juridiska, läggs till grund för 

fällande dom?  

- Vilken problematik (om någon) uppstår när medicinska utlåtanden utgör grunden för fällande 

dom i mål om skakvåld? 

1.3 Material och metod  

Arbetet utgörs av en gränsöverskridande forskning av det straffrättsliga rättsområdet. Arbetet 

behandlar såväl det straffrättsliga rättsområdet som det processrättsliga rättsområdet. Den 

straffrättsliga forskningen hänförs till den andra och den tredje frågan. Den processrättsliga 

forskningen härrör till den första samt delvis den tredje frågan. Motivet till en 

gränsöverskridande forskning är för att gränsen mellan straffrätt och processrätt inte sällan 

utgör en gråzon. Flera av de straffrättsliga aspekterna kring frågorna om skakvåldsfallen går in 

i det processrättsliga rättsområdet och vice versa. För att kunna genomföra en gedigen rättslig 

undersökning av skakvåldsfallen krävs därför en gränsöverskridande forskning och metod. Med 
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hänsyn till gränsöverskridningen utgör den deskriptiva delen en större del av arbetet för att 

täcka de grundläggande delarna som är av betydelse för frågeställningen inom de båda 

rättsområdena.  

Utgångspunkten med arbetet är att undersöka, förklara och klargöra hur rätten bedömer extern 

kunskap vid bevisvärdering om skakvåld, hur rätten bedömer och tillämpar orsaksbegreppet 

rent straffrättslig vid bevisvärdering samt att undersöka hur rättssäkerheten påverkas av att 

extern kunskap läggs till grund för fällande dom i fall om skakvåld. Metodiken för arbetet 

kommer därför vara mångfacetterad. Arbetet kommer att ha sin grund inom den 

rättsvetenskapliga metoden. Beteckningen för den rättsvetenskapliga metodiken är inte helt 

enhetlig inom doktrinen. Asp har beskrivit rättsvetenskap som en samlingsbeteckning för en 

del av samhällsvetenskaperna.3 Sandgren beskriver rättsvetenskap som ett vitt begrepp som 

omfattar delar av rättskälleläran och juridisk metod samt andra metoder för att analysera rätten.4 

Han menar att alla metoder som är ämnade åt att öka kunskapen om rätten är 

rättsvetenskapliga.5 Wahlgren framför att rättsvetenskapen är mångfacetterad och att de 

metoder som kommit att kallas för rättsvetenskapliga metoder därmed kan ge ett splittrat 

intryck.6 Wahlgren menar att det därför är problematiskt att sammanfatta vad det är som faktiskt 

utgör rättsvetenskap.7 Asp menar att rättsvetenskap styrs av materialet snarare än frågorna.8 

Sandgren har delat upp rättsvetenskapen i tre metoder som han menar delvis går in i varandra. 

De rättsvetenskapliga metoderna enligt Sandgren är rättsdogmatisk metod, rättsanalytisk metod 

och slutligen rättspolitisk metod. Denna uppdelning är inte helt okritiserad. Bl.a. menar Asp, 

Ulväng och Jareborg att rättspolitiken ingår i rättsdogmatiken. De menar att det är naturligt att 

en straffrättsdogmatisk analys har inslag av rättspolitik, och att de lege ferenda resonemangen 

annars skulle bli torftiga.9  

Rättsdogmatik som anses vara den mest frekventa rättsvetenskapliga metoden klargörs sällan 

av tillämparen.10 Asp och Olsen beskriver att den främsta metoden dvs. rättsdogmatiken 

systematiserar, beskriver, tolkar och konstruerar gällande rätt.11 Asp menar liksom Sandgren 

                                                 
3 Asp, s. 1.  
4 Den juridiska metoden tar sikte på att lösa juridiska problem. Se vidare i Asp 2004, s. 47. 
5 Sandgren, s. 42.  
6 Wahlgren, s. 293. 
7 Wahlgren, s. 294. 
8 Asp, s. 5. 
9 Asp m.fl. 2013, s. 19 
10 Sandgren 2005, s. 648. 
11 Asp, s. 1, Olsen, s. 111.  
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att metoden beskriver gällande rätt och bygger på rättskälleläran.12 Rättskälleläran anger vilka 

typer av rättskällor som kan fastställa gällande rätt. De av rättskälleläran godtagna rättskällorna 

är lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin.13  Kleineman beskriver att den 

rättsdogmatiska metodens syfte är i regel att lösa ett rättsligt problem.14 Han menar vidare att 

när ett rättsligt problem besvaras genom en tillämpning av de godtagbara rättskällorna skapas 

gällande rätt.15 Sandgren menar för sin del att det är en oprecis uppfattning om att rättsdogmatik 

handlar om gällande rätt. Han menar vidare att rättsdogmatiken inte sätter gränser för gällande 

rätt. Jareborg och Agell delar Sandgrens uppfattning om att gällande rätt istället kan vara en 

utgångspunkt för rättsdogmatiken och att man genom metoden kan gå utanför gällande rätts 

gränser.16 Kleineman menar att det som utmärker den dogmatiska metoden är att lagstiftningen 

och rättspraxis i form av fall från HD har den högsta auktoriteten och att förarbeten till lag och 

doktrin tillämpas som en fog mellan de auktoritära rättskällorna.17 Rättsanalytisk metod är 

enligt Sandgren en metod som analyserar rätten och som inte är bunden till de 

straffrättsdogmatiska rättskällorna och att alla former av material kan användas till analysen. 

Han menar att den rättsanalytiska metodiken är öppen för att analysera rätten och material 

genom olika värderingar såsom rättssäkerhet.18 

För att kunna besvara frågeställningen består materialet i den deskriptiva delen av arbetet i de 

nämnda rättskällorna (lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin). Rättskällorna används 

för att beskriva och klargöra vad som utgör ett brott, orsaksbegreppet, uppsåt och 

sakkunniginstitutet och därför torde den deskriptiva delen anses ha inslag av rättsdogmatisk 

metod.19 Likt Kleinemans uppfattning, kommer lagstiftning och fall från HD att användas för 

att klargöra brottsbegreppet, orsaksbegreppet och uppsåt och förarbeten och doktrin kommer 

att användas som en fog där de auktoritära rättskällorna inte räcker till. I den deskriptiva delen 

kommer även straffrättsliga bestämmelser att redogöras för. Vid tolkning av de straffrättsliga 

bestämmelserna kommer utgångspunkten vara allmänna principer om lagtolkning och 

tillämpning. Det med anledning av att det inte finns en fastställd straffrättslig lära om varken 

                                                 
12 Asp, s. 1, Sandgren, s. 43. 
13 Kleineman, s. 21.  
14 Kleineman, s. 21. 
15 Kleineman, s. 26. 
16 Jareborg, s. 4, Agell, s. 245. 
17 Kleineman, s. 32.  
18 Sandgren, s. 45 ff. 
19 Vad som utgör gällande rätt är i sig även omdiskuterat. Sandgren menar att ”den som följer allmänt 

accepterade regler för juridisk argumentation når ett resultat som kan betecknas som gällande rätt.” Se vidare 

Sandgren 2005, s. 651. 
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tolkning eller tillämpning av straffrättsliga bestämmelser.20 Förarbeten och lagkommentarer 

kommer även att användas som hjälpmedel för att klargöra det. Den deskriptiva delen kommer 

även ha inslag av den rättsanalytiska metoden. Den rättsanalytiska metoden blir tillämpbar med 

anledning av att medicinskt material och liknande artiklar används för att beskriva den 

medicinska diagnosen skakvåld. 

Då arbetets frågeställning fokuserar på att analysera hur rätten bedömer medicinska 

sakkunnigutlåtanden och hur den tillämpar det straffrättsliga orsakssambandet på skakvåld samt 

hur det påverkar rättssäkerheten kan inte den rättsdogmatiska metoden anses tillämpbar i den 

analytiska delen av arbetet. Det med anledning av att den rättsdogmatiska metoden inte är att 

anses som empirisk.21 För att kunna besvara frågeställningen och göra en grundlig 

undersökning av fall om skakvåld har rättsfall och artiklar utgjort en stor del av materialet i den 

analytiska delen av arbetet. Den analytiska delen av arbetet har därmed en empirisk metodik 

samt rättsanalytisk metodik. Empirisk metod är en rättsvetenskaplig metod som tillåter att annat 

material än det rättsliga utreds i arbetet. Metoden innebär att man kan dra slutsatser på basis av 

allt analyserat material, som i den analytiska delen består bl.a. av artiklar och underrättspraxis.22 

Empirisk metod delas in i kvantitativ respektive kvalitativ metod. Rättsfallsunderlaget anses 

som kvalitativt, eftersom analysen inte grundas på antalet fall utan på fallens innehåll.23 

Rättsfallen utgörs av två fall från HD men även av underrättspraxis från Hovrätter, HovR, och 

Tingsrätter, TR. Rättsfallen är såväl äldre som nya och består av publicerade och opublicerade 

fall. HD:s fall från 2014 belyste en problematik som gjorde det intressant att se hur 

underinstanserna har bedömt och värderat fall om skakvåld. HD:s utslag anses utgöra gällande 

rätt till skillnad från underrätternas.24 Det är däremot av betydelse för frågeställningen att 

undersöka hur underinstanserna har bedömt underlaget med anledning av att majoriteten av 

skakvåldfallen har bedömts av just underinstanserna och som problematiken härrör från. 

Underrättsfallen har därför fått en betydande roll i den analytiska delen av arbetet. 

Urvalsprocessen av rättsfallen har haft sin utgångspunkt i frågeställningens problematik, 

samtliga analyserade fall rör skakvåld där utslaget blev en fällande dom. Då det enbart finns ett 

fåtal fall om skakvåld har enbart två fall om skakvåld valts bort för det analytiska underlaget.25 

I den analytiska delen har flertalet artiklar använts och även amerikanska artikelserier 

                                                 
20 Ågren, s. 26. 
21 Asp, s. 3.  
22 Sandgren, s. 49, Sandgren 1995/96 nr. 3, s. 734., Sandgren 1995/96 nr. 4, s. 1040. 
23 Sandgren, s. 49. 
24 Sandgren 1995/96 nr. 4, s. 1040. 
25 Fallen valdes bort med anledning av att skakvåldet inte hade en framträdande roll i åtalet. 
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inkorporerats. Syfte med de amerikanska artiklarna har enbart varit att belysa problematiken 

med diagnostiken av skakvåld. Ur ett metodologiskt perspektiv är det inte tänkt att vara någon 

komparativ studie. Av det anförda kan därmed även en rättsanalytisk metod anses tillämpbar i 

även denna del av arbetet.26   

1.4 Avgränsning  

Arbetet har att avgränsats på följande sätt. Enbart fall om mediciniska sakkunnigutlåtanden i 

fall av skakvåld som lagts till grund för fällande dom kommer att granskas. Då det råder olika 

typer av skada i de nedan analyserade rättsfallen i kap. 8 kommer det kort redogöras för de olika 

typerna av brott mot liv och hälsa nedan i kap. 2. Underlåtenhetsbrott kommer inte beröras eller 

närmare granskas då det inte är av betydelse för arbetets frågeställning. Vidare kommer inte 

heller förstadier till brott som försök att redogöras för, då det ligger utanför arbetets område. 

Då skakvåldsfallen utgör brottmål kommer därmed en avgränsning till arbetet som helhet att 

göras i den riktningen och en redogörelse för bevisvärdering och sakkunniginstitutet med 

inriktning på enbart brottmål. Då det finns lika många experter som det finns antal olika typer 

av områden kommer bara de som utgör en väsentlighet för det nuvarande arbetet att redogöras 

för under kap. 7. Sakkunniginstitutet kommer även att redogöras för, dock kommer inte en 

genomgång av alla typer av sakkunniga redogöras för, utan enbart de som hänförs till 

skakvåldsfallen. EU-rätten kommer att beröras i den deskriptiva delen, dock bara med hänsyn 

till processrättens område och bevisrätten och således inte till straffrättens område.27  

1.5 Disposition 

Arbetet består av en deskriptiv del och en analytisk del. Kap. 2-7 utgör den deskriptiva delen 

och kap. 8-9 utgör den analytiska delen. Den deskriptiva delen hänförs till straffrätt och 

processrätt. Kap. 3-5 hänförs till det straffrättsliga området och kap. 6-7 till det processrättsliga 

området. Kap. 2 inleds med en redogörelse för diagnostiken skakvåld. Den resterande delen av 

kapitlet redogör för de relevanta brotten som skakvåld har kommit att rubriceras som vid 

allmänt åtal. Kap. 3 behandlar brottsbegreppets konstruktion och begreppen gärning och 

gärningsculpa. Kap. 4 behandlar det straffrättsliga orsaksbegreppet. Kap. 5 hänförs till det 

personliga ansvaret och straffrättsliga principer. Kap. 6 inleder den deskriptiva delen av 

processrättens område, det är framför allt bevisrätt och bevisrättsliga principer samt stödbevis 

                                                 
26 Värt att nämna är de metoder som kunde ha används men som valdes bort till förmån för ovan nämnda metodval: 

genusvetenskaplig metod, komparativ metod och till viss del rättsekonomisk metod.   
27 Den som är intresserad kan se vidare om EU:s påverkan inom straffrättensområdet i Asp 2002. 
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som behandlas. Kap. 7 redogör för sakkunniginstitutet och de olika typerna av sakkunniga. Kap. 

8 tillhör den analytiska delen av arbetet där skakvåldsfallen kommer redogöras och analyseras 

för. Kap. 9 är det avslutande kapitlet i den analytiska delen av arbetet med avslutande diskussion 

och kommentarer.  

1.6 Terminologi  

Termen och diagnosen shaken baby syndrome, SBS, även så kallad abusive head trauma, AHT, 

går under benämningen skakvåld på svenska. Med anledning av att det är svensk rätt som 

kommer att behandlas och analyseras i den deskriptiva delen och med anledning av att det är 

svenska fall som kommer att undersökas och analyseras kommer termen skakvåld således 

tillämpas i arbetet.  

Den medicinska termen trubbigt våld innebär våld som orsakar skador utan yttre påverkningar 

i form av tillhyggen. Skakvåld utgör därmed trubbigt våld. 

Termen för förövaren kommer att vara gärningsperson, då de tilltalade i skakvåldsfallen är både 

män och kvinnor.  
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2 SKAKVÅLD OCH BROTTSRUBRICERING 

2.1 Om skakvåld 

2.1.1 Inledning  

Skakvåld är våld i form av kraftiga skakningar av kroppen av ett litet barn. Det vanligaste och 

mest utsatta offret för skakvåld är spädbarn.28 Skakvåld är en tämligen komplicerad diagnos 

och inom den svenska sjukvården utvecklades ett vårdprogram för att beskriva kännetecken för 

olika typer av barnmisshandel däribland skakvåld. I vårdprogrammets beskrivning av skakvåld 

framgår följande om den medicinska orsaksbedömningen. 

Vid skakvåld hålls barnet oftast hårt kring bröstkorgen med tummarna över nyckelbenen och 

handflatan fäst under armhålorna och på sidan av revbenen uppe i luften. Vid skakvåld skakas 

barnet kraftigt fram och tillbaka och barnets huvud förs då i otakt fram och tillbaka helt 

okontrollerat. Huvudet på spädbarn är stort i förhållande till övriga delen av kroppen och de har 

en outvecklad nackmuskulatur, vilket innebär att de inte kan hålla emot när de utsätts för 

skakningar.29 När barnet skakas på ett våldsamt och kraftigt sätt kan även roterande rörelser 

uppstå som anses ha stor betydelse för uppkomsten av hjärnskador och för uppkomsten av 

blödningar i ögonens näthinnor.30  När små barn skakas sätts hjärnan i rörelse och bryggvenerna 

i hjärnhinnorna, som sitter ihop med själva hjärnan, slits av. När de slits av uppstår en blödning 

i det eventuella utrymmet som ligger mellan den hårda hjärnhinnan och spindelhjärnhinnan, det 

s.k. subdurala rummet. När barnet skakas kraftigt uppstår en s.k. subdural blödning. Blödningen 

som uppstår är venös. En venös blödning är en blodåderblödning som slutar självmant när 

trycket i det subdurala rummet ökat så att utrymmet är fyllt. Den subdurala blödningen kan 

komma att trycka på hjärnan och i sällsynta fall kan den bli så stor att det krävs operation för 

att tömma blödningen. Den subdurala blödningen i sig orsakar ingen hjärnskada. Små barn kan 

däremot få symtom som yttras av en ökad skallstorlek.31 Det är inte ovanligt att det finns en 

subdural blödning vid en upptäckt hjärnskada. De subdurala blödningarna är de första 

symtomen som uppkommer och själva hjärnskadan uppstår först om skakningarna är 

långdragna och kraftiga eller om de upprepas.32 

                                                 
28 Se vidare i kap. 8 och redogörelsen för skakvåldsfallen. 
29 Flodmark, s. 17 f. 
30 Flodmark, s. 19. 
31 Flodmark, s. 20 f. 
32 Flodmark, s. 21. 
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De subdurala blödningarna är att anse som ofarliga, men när skakvåldet är kraftfullt och 

varaktigt uppstår hjärnskador. När barnet skakas sätts hjärnan i rörelse i förhållande till huvudet, 

varje gång som huvudet gungar fram och tillbaka slår hjärnan emot insidan av huvudet och då 

uppkommer ytliga krosskador, kontusioner, med blödningar i hjärnbarken och blödningar som 

kan bli omfattande. När huvudet utsätts för skakningar är det inte ovanligt med s.k. slitskador i 

gränsområdet mellan den vita och gråa hjärnsubstansen. Ytterligare en indirekt skada är 

hjärnödem dvs. en svullnad av hjärnan. Hjärnan hos ett spädbarn har dessutom en svag s.k. 

stödsubstans. Det innebär att hjärnan skadas mycket lättare genom skakvåld än vad en utvecklad 

hjärna gör hos äldre personer.33 En direkt följd för barn som utsätts för kraftigt skakvåld är 

medvetslöshet och att barnet slutar andas. Långvariga andningsuppehåll leder till att barnet får 

syrebrist, vilket leder till att ytterligare skador i hjärnan kan uppstå. Förutom andningsstörningar 

och skakningar, kan det hårda greppet om barnets bröstkorg påverka att barnet får 

andningssvårigheter, vilket kan leda till att syrebristen i hjärnan förvärras ytterligare. Barn som 

har subdurala blödningar har ofta även blödningar i ögonbottnarna. Det är kombinationen av 

subdurala blödningar, hjärnskador och ögonbottenblödningar som talar mycket starkt för att 

barnet har utsatts för skakvåld. De uppkomna subdurala blödningarna försvinner i kroppen och 

ger inte barnet några men, däremot är hjärnskadorna i många fall permanenta. Konsekvenserna 

av omfattande skakningar och en uppkommen hjärnskada är bl.a. krampsjukdom, mental 

retardation och förlamningar. 34 

Det som nyss sagts, och som kommer framgå av rättsfallen nedan under kap. 8, visar att 

skakvåldsdiagnostiken är en komplicerad diagnos och vilka svåra skador som kan uppstå när 

små barn utsätts för våld. I vårdprogrammets beskrivning framgår att det finns en vedertagen 

modell för läkare att utgå ifrån vid fastställande av skakvåld. Det är således en kombination av 

tre symtom och skador, subdurala blödningar, hjärnskador i form av ex. svullnad och 

ögonbottenblödningar som används för att diagnostisera skakvåld.  

I följande avsnitt kommer olika brottstyper att redogöras för. Brottstyperna som kommer 

redogöras för är de brott skakvåld vanligtvis rubriceras som vid åtal.  

                                                 
33 Flodmark, s. 22. 
34 Flodmark, s. 22. När vårdprogrammet gavs ut i Stockholms läns landsting konstaterade författaren även 

följande: Den medicinska diagnosen misshandel är bekräftad. I praktiken finns inga andra alternativ än att 

barnet misshandlats genom att det skakats om trafikolycka eller fall från hög höjd kan uteslutas. Se vidare s. 22. 
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2.2 Brottstyper 

2.2.1 Misshandel 

Av 3 kap. 5 § Brottsbalken, BrB, om misshandel framgår följande.  

”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 till fängelse i 

högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.”  

Misshandel innebär att en person tillfogar en annan person viss form av skada.35 Vanligtvis 

utförs denna skada genom en handling. Vad som utgör en skada, delas upp i fem olika 

begreppsklasser: kroppsskada, sjukdom, smärta, vanmakt och med vanmakt direkt jämförbart 

tillstånd.36 Kroppsskada innebär exempelvis sår, svullnader, frakturer av ben och 

funktionsrubbningar såsom hjärnskada.37 Sjukdom innefattar såväl kroppssjukdomar som 

psykiska sjukdomar som kräver medicinsk vård. Smärta definieras som fysiskt lidande som inte 

är obetydlig, utan har en varaktighet och inte av en obetydlig intensitet.38 Att befinna sig i 

vanmakt är att vara helt utan någon som helst kroppslig kontroll. Det kan uttryckas genom grav 

yrsel, svår berusning av alkohol eller narkotika eller medvetslöshet. Vad som menas med 

vanmakt eller direkt jämförbart tillstånd är en bedövning av kroppen, delvis eller partiell 

förlamning. 39 

Misshandelsbrott är uppsåtsbrott och indelas i olika svårighetsgrader.40 Misshandel kan utgöras 

av normalgraden, grovt samt synnerligen grovt brott.41 Misshandel som anses vara ringa är en 

särskild brottstyp.42  

2.2.2 Grov misshandel  

I 3 kap. 6 § BrB regleras grov misshandel enligt följande: 

                                                 
35 Asp m.fl. 2015, s. 28. 
36 Asp m.fl. 2015, s. 28 f. 
37 Holmqvist m.fl. BrB 3:5, s. 2. 
38 Asp m.fl. 2015, s. 28, Holmqvist m.fl. BrB 3:5, s. 2. 
39 Asp m.fl. 2015, s. 29, Holmqvist m.fl. BrB 3:5, s. 3. 
40 Se 1 kap. 2 § BrB. Se vidare nedan i kap. 5 om uppsåt. 
41 NJA 2013 s. 397. Slagen elev ansågs vara ofredande. 
42 För att ringa fall av misshandel ska vara aktuellt krävs det att skadan är lindrig eller att omständigheterna i 

övrigt talar för det. Ett exempel på en omständighet i övrigt är provokation. Se NJA 2009 s. 776 där ”mula” en 

elev ansågs vara ringa misshandel. 
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”Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett 

och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var 

livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom 

eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. 

    Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms dock till fängelse i lägst fyra och 

högst tio år. Vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om 

kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om 

gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet.” 

Grov misshandel regleras i det första stycket. Vid bedömningen43 om handlingen ska anses 

utgöra en grov misshandel ska det särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig.44 En gärning 

anses vara livsfarlig exempelvis när gärningspersonen är beväpnad med ett livsfarligt vapen 

och angriper en annan person.45  

Gärningspersonen ska vidare ha tillfogat offret en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller 

annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. En svår kroppsskada anses vara en förlust av 

hörsel, syn, eller en stadigvarande påverkan på den allmänna hälsan.46 En allvarlig sjukdom 

innebär att en allvarlig sjukdoms art har överförs till offret som insjuknar.47 Vad som menas 

med att gärningsmannen ska annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet kan utgöras 

exempelvis av att offret var ett barn.48 Handlingen kan även anses som särskilt hänsynslöst eller 

rått om offret hade svårigheter med att försvara sig. Att visa råhet kan även uttryckas genom 

att misshandeln har skett på ett sätt som anses vara särskilt grymt.49 I förarbetena framgår det 

att andra faktorer som kan medföra att en misshandel bedöms som grov med hänvisning till 

särskild hänsynslöshet eller råhet är att misshandeln har varit oprovocerad, långvarig eller att 

våldet har riktat sig mot en skyddslös person. 50 Vid de fall av misshandel där skador på offren 

inte utgörs av en svårare grad och vanligen bedöms som misshandel av normalgraden kan 

gärningen likväl falla in under grov misshandel om det är övergrepp på nära anhöriga.51  

                                                 
43 Värt att poängteras är att samtliga omständigheter vid brottet ska beaktas, samt att det föreligger krav på 

uppsåt. Holmqvist m.fl. BrB 3:5, s. 1. Se vidare om uppsåt i nedan i kap. 5. 
44 Holmqvist m.fl. BrB 3:5, s. 1. Se NJA 2004 s. 176. HIV-smitta ansågs som grov misshandel, NJA 2013 s. 588. 

Barn fick kokande vatten över sig som straff av styvförälder, ansågs vara grov misshandel. 
45 Se NJA 1981 s. 67. Med yxa som vapen. NJA 1994 s. 500 Med pistol som vapen. 
46 Asp m.fl. 2015 s. 31. NJA 1983 s. 500. Om hörsel. NJA 1975 s. 642. Om syn. 
47 NJA 2004 s. 176. HIV räknas som en allvarlig sjukdom. 
48 Se 1992 s. 85, NJA 2003 s. 174. 
49 Se NJA 2011 s. 89. Om råhet. 
50 Prop. 2009/10:147 s. 18. Se vidare nedan i kap. 8 i analysen om skakvåldsfallen. 
51 Asp m.fl. 2015, s. 32, RH 1992:69. Se vidare i kap. 8. 
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2.2.3 Synnerligen grov misshandel 

Synnerligen grov misshandel regleras i 3 kap 6 § 2 st. BrB. Synnerligen grov misshandel är likt 

ringa misshandel en särskild brottstyp.52 Det finns tre särskilt beaktansvärda omständigheter att 

ta hänsyn till vid fastställandet av gärningen. Det första som ska beaktas är om kroppsskadan 

är bestående. Vad som här avses enligt förarbetena är om skadan ansågs med hänsyn till den 

medicinska kunskapen vid tillfället bedöms vara livsvarig.53 Vad gäller innebörden av 

begreppet svår kroppsskada är det i enlighet med första stycket. Som ovan redan nämnt kan 

bestående svår kroppsskada exemplifieras med förlust av synen, kvarstående förlamning eller 

bestående hjärnskada.54  Den andra beaktansvärda omständigheten är att gärningen orsakade 

synnerligt lidande. Med synnerligt lidande menas kraftig och långvarig smärta.55 Vad kraftig 

och långvarig smärta i sin tur innebär är den typ av smärta som uppstår vid en omfattande 

våldsanvändning och som har skett under ett ”inte helt kortvarigt förlopp”.56 Mer konkretiserat 

kan det förklaras att det är de smärtor som uppstår exempelvis vid misshandel som har 

tortyrliknande inslag och där offret lider av dödsångest eller likartade psykiska påfrestningar 

som faller in under begreppet kraftig och långvarig smärta.57 Slutligen skall det beaktas om 

gärningspersonen visade synnerlig hänsynslöshet vid gärningstillfället, vilket betonar att 

svårhetsgraden av hänsynslösheten är starkare och riktar sig till det grövsta gärningarna av 

misshandel.58 Det som ovan nämnts om särskild hänsynslöshet gäller även för synnerlig 

hänsynslöshet. I förarbetena görs tilläggen att synnerlig hänsynslöshet kan anses föreligga när 

flera personer har allvarligt misshandlat en ensam person eller om gärningspersonen dessutom 

visat synnerlig brutalitet. Det rättsliga läget vad gäller synnerligen grov hänsynslöshet är dock 

inte klarlagt i praktiken.59  

Det är värt att understryka vikten av att domstolen gör en helhetsbedömning av samtliga 

omständigheter i det enskilda fallet. Det kan även tilläggas att ytterligare försvårande 

                                                 
52 Asp m.fl. 2015, s. 33. Syftet med tillägget av andra stycket och brottstypen synnerligen grov misshandel var 

att höja straffnivån i de allvarligaste fallen. Se vidare i Prop. 2009/10:147 s. 37. 
53 Prop. 2009/10:147 s. 38. 
54 Se ovan under kap. 2.3. 
55 Prop. 2009/10:147 s. 38, Asp m.fl. 2015, s. 33. 
56 Prop. 2009/10:147 s. 38. 
57 Prop. 2009/10:147 s. 38, Asp m.fl. 2015, s. 33. 
58 Prop. 2009/10:147 s. 38. 
59 Se NJA 2011 s. 89 vad som anses utgöra synnerligen grov misshandel. Se NJA 2013 s.1155. Två gärningsmän 

dömdes för grov misshandel och ej synnerligen grov misshandel, trots att det var sparkar och slag mot bål och 

huvud på en person som låg ner på marken på öppen gata. 
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omständigheter än de som stadgas i andra stycket kan och bör beaktas. De ska dock enbart 

beaktas i de fall som talar i starkt försvårande riktning.60  

2.2.4 Vållande till annans död 

I 3 kap. 7 § BrB regleras brottet om vållande till annans död i sin helhet på följande sätt. 

”Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i 

högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.    

 Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av 

om brottet är grovt ska särskilt beaktas 

1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller 

2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit 

påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse 

av allvarligt slag.” 

Av lydelsen framgår att brottet vållande till annans död utgörs av ringa brott, brott av 

normalgraden och slutligen grovt brott.61 Vållande till annans död utgör ett oaktsamhetsbrott.62 

För att en person ska kunna hållas ansvarig för vållande till annans död krävs att han eller hon 

har orsakat den dödliga utgången genom oaktsamhet. I förarbetena framgår det att ”ouppsåtliga 

följder av gärningen skola alltså läggas gärningsmannen till last allenast i den mån han bort 

räkna med dem och alltså gjort sig skyldig till oaktsamhet”.63 Gärningspersonen måste således 

ha tillfogat den dödande skadan och varit oaktsam för att kunna tillskrivas ett straffrättsligt 

ansvar.64 Det har fastställts i praxis att om gärningspersonens tidigare handling har påverkat 

den dödliga utgången i ett senare skede kan denne hållas ansvarig för vållande till annans död.65 

                                                 
60 Prop. 2009/10:147 s. 38. 
61 Det finns dock inga riktlinjer för vad som utgör ringa brott av vållande till annans död varken i lag, förarbeten 

eller i praxis. Det som framförs i doktrin kring frågan är att domstolen bör vid en samlad bedömning beakta 

samtliga relevanta omständigheter i det aktuella fallet. Se vidare i Asp m.fl. 2015, s. 26. 
62 Asp m.fl. 2015, s. 26. 
63 SOU 1953:14 s. 104.  
64 Holmqvist m.fl. BrB 3:7, s. 2. Notera att kravet på gärningsculpa måste vara uppfyllt. Se vidare nedan i kap.3 

avsnitt 3.2.2. 
65 NJA 1966 s. 30. En bilist ansågs oaktsam och dömdes för vållade annans död p.g.a. att gärningsmannen först 

hade kört på en person som blev kvarliggande på vägen och som sedan blev påkörd av ett bakomliggande 

fordon. 
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Av lydelsen framgår att det är ett oaktsamt handlande som orsakar döden som följd som utgör 

brottsdefinitionen.66 Vid fall som rör vållande till annans död är det frågorna om gärningens 

oaktsamhet, s.k. gärningsculpa och gärningspersonens oaktsamhet, s.k. personlig culpa som är 

avgörande för målets utgång.67 Det första rekvisitet som ställs upp i paragrafen är ”den som av 

oaktsamhet…”. Den som är oaktsam är en person som gör ett risktagande eller att personens 

handling utgör en risk.68 Man kan även uttrycka det såsom att handlingens oaktsamhet är 

beroende av vilken risk som handlingen kan anses medföra.69 Vid en bedömning av 

oaktsamheten, personlig culpa, ska alla typer av risker som handlingen kunde medfört 

beaktas.70 Förutom att gärningspersonens handlande ska vara oaktsamt krävs det även att 

gärningen i sig är oaktsam, dvs. att det föreligger gärningsculpa. Av bestämmelsens ordalydelse 

framgår att följden av den oaktsamma handlingen leder till att en annan person avlider. För att 

kunna hållas ansvarig och fällas för vållande till annans död krävs dessutom att gärningen varit 

oaktsam i förhållande till den dödliga utgången.71 Det innebär att gärningspersonens 

oaktsamma gärning måste stå i direkt relevans till den inträffade följden. Om det inte finns 

något direkt relevant orsakssamband mellan gärningspersonens oaktsamma handling och den 

inträffade effekten kan gärningspersonen inte hållas ansvarig.72 

2.2.5 Grovt vållande till annans död 

I paragrafens andra stycke regleras grovt vållande till annans död. I första punkten stadgas att 

ett medvetet risktagande av allvarligt slag hos gärningspersonen ska beaktas.  Innebörden tar 

sikte på att gärningspersonen är fullständig medvetet oaktsam i förhållande till annans död.73 

Att vara medvetet oaktsam är detsamma som att vara införstådd med risktagandet.74 De fall där 

en person utövat dödligt våld mot en annan person, men saknat uppsåt till den dödliga utgången, 

utgör ett exempel på vad ett medvetet risktagande av allvarligt slag är.75 I förarbetena framgår 

att en bilist som är nykter är att anse som medvetet oaktsam när denne ”gör sig skyldig till ett 

                                                 
66 Asp m.fl. 2015, s. 26. 
67 Asp m.fl. 2015, s. 26. Se vidare nedan I kap 3 om gärningsculpa. 
68 NJA 1934 s.86. En bilist, som körde på en gammal dam, ansågs ha tagit en risk genom att köra oaktsamt. 
69 Holmqvist m.fl. BrB 3:7, s. 2. 
70 Berggren m.fl. kommentaren till 3 kap. 7 § BrB.  
71 Asp m.fl. 2015, s. 26, Berggren m.fl. kommentaren till 3 kap. 7 § BrB. 
72 En tanke som kan vara värd att lyfta fram i denna del är om det egentligen är någon skillnad på att beröva 

annan livet och att orsaka annans död? Svaret torde vara nej på den frågan. Utgången av de båda gärningarna är 

ju densamma, att en person mister sitt liv på grundval av någon annans val. Det enda som skiljer gärningarna åt 

är uppsåtskravet, men gärningen som sådan är fortfarande densamma liksom följden. Se vidare nedan i kap. 4 

om orsakande. 
73 Asp m.fl. 2015, s. 27. 
74 Asp m.fl. 2013, s. 314. Se även vidare under kap. 5 om uppsåt och oaktsamhet. 
75 Prop 2000/01:85 s. 45, Prop. 1993/94:44 s. 45. 
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så utpräglat risktagande att föraren kan anses ha varit i det närmaste helt likgiltig för 

konsekvenserna av sitt handlande dock utan att uppsåt varit för handen. Det ska understrykas 

att risktagandet ska vara medvetet och av allvarligt slag.”76  

I andra stycket andra punkten ska det beaktas när det krävts särskild uppmärksamhet eller 

skicklighet, vilket är fallet någon utför en uppgift som kräver reaktionsförmåga, omdöme, 

säkerhet eller precision. Några exempel på sådana uppgifter är hantering av olika typer av 

fordon eller farliga kemiska ämnen inom olika yrkesgrupper såsom operatörsverksamhet eller 

medicin.77 Den första omständigheten tar sikte på när gärningspersonen genom självförvållande 

har varit påverkad av alkohol eller liknande medel.  För att omständigheten ska beaktas särskilt 

krävs att berusningen har varit bidragande till dödsorsakandet. Den andra beaktansvärda 

omständigheten är försummelse av allvarligt slag. Här menas främst när en person vars 

uppgifter är att exempelvis övervaka en särskilt farlig verksamhet, negligerar det och på så sätt 

utsätter människor för fara, vilket leder till eller orsakar annans död.78 

2.2.6 Vållande till kroppsskada eller sjukdom 

I 3 kap 8 § BrB regleras brottet om vållande till kroppsskada eller sjukdom.  

”Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är 

ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex 

månader.      

 Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande av om brottet 

är grovt skall särskilt beaktas 

1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller 

                                                 
76 Prop 2000/01:85 s. 46. 
77 Holmqvist m.fl. BrB 3:7, s. 8. 
78 Asp m.fl. 2015, s. 27, Holmqvist m.fl. BrB 3:7, s. 8 f. De kan vara värt att poängtera att de två omständigheter 

som precis redogjorts för inte ska anses som uttömmande exempel på vad lagen anser vara försvårande 

omständigheter för grovt vållande till annans död. Det finns givetvis andra situationer och omständigheter som 

kan vara avgörande för en hårdare bedömning av brottet. Alla omständigheter som kan anses vara försvårande 

ska beaktas och det kan understrykas att när ”risken för synnerligen allvarlig skada uppkommer” borde beaktas 

som en försvårande omständighet och därmed utgöra ett grovt brott. Se vidare Holmqvist m.fl. BrB 3:7, s. 9. Se 

även vidare nedan i kap. 8. 
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2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit 

påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse 

av allvarligt slag.” 

Vållande till kroppsskada eller sjukdom är ett oaktsamhetsbrott. I doktrinen har brottet kommit 

att kallas för en oaktsamhetsvariant av misshandelsbrott.79 Det som skiljer brotten från 

varandra, förutom att det ena är ett oaktsamhetsbrott och det andra ett uppsåtsbrott, är att 

tillämpningsområdet för vållande till kroppsskada eller skada är betydligt mer inskränkt än 

misshandelsbrotten då det enbart utgörs av två rekvisit, kroppsskada och sjukdom. Det framgår 

även av lagtexten att det krävs att skadan eller sjukdomen inte är ringa för att gärningspersonen 

ska kunna hållas ansvarig för gärningen. Det framgår av förarbeten att de särskilt beaktansvärda 

omständigheterna för grovt brott är desamma som vid vållande till annans död.80  

  

                                                 
79 Asp m.fl. 2015, s. 35. 
80 Prop. 2000/01:85 s. 49. Ett exempel som trots allt kan vara värt att notera vad som kan anses utgöra ett 

medvetet risktagande av allvarligt slag är när HIV-smitta överförs från gärningsmannen till offret, men där 

gärningsmannen saknar uppsåt. 
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3 TILLÄMPNING OCH TOLKNING AV STRAFFBESTÄMMELSER - ÄR 

ETT BROTT FÖRÖVAT? 

3.1 Brottsbegreppets betydelse  

3.1.1 Inledning 

I följande kapitel kommer brottsbegreppets konstruktion och innehåll att utredas och redogöras 

för. För att få en fördjupad förståelse för brottsbegreppets alla komponenter kommer även 

begreppet gärning såväl som gärningskontroll och gärningsculpa att utredas. Syftet med en 

utförlig genomgång av brottsbegreppet och alla dess komponenter är dess 

bedömningssvårigheter i praktiken. Det är med hänsyn till svårigheterna att klargöra 

orsakssambandet mellan skakningar av barnet och dess efterföljande skador en framställning 

av brottsbegreppet och placeringen av komponenterna i brottsbegreppets konstruktion krävs. I 

nästa kapitel kommer därför kravet på orsakande att närmare granskas. 

3.1.2 Brottsbegreppets konstruktion  

I 1 kap. 1 § BrB stadgas att ett brott är en gärning som finns beskriven i lag och där straff för 

gärningen är föreskrivet. Lydelsen upprätthåller och återspeglar legalitetsprincipen. 

Legalitetsprincipen statuerar nulla poena sine lege, dvs. inget straff utan stöd i lag, samt nullum 

crimen sine lege, dvs. inget brott utan stöd av lag.81 Grundsatsen av legalitetsprincipen stadgas 

i 1 kap. 1 § 3 st. Regeringsformen, RF, och innebär att det är förbjudet med analogisk 

lagtolkning samt förbud mot retroaktiv strafflagstiftning. Det är därmed rättssäkerheten som 

utgör grunden till förbuden. Rättssäkerheten är som en rättslig sköld för att säkra folkets skydd 

mot statligt maktmissbruk och legalitetsprincipen är skölden som ska skydda den enskilda 

individen.82 Att utdöma ett straff kan anses utgöra ett av de yttersta tvångsmedlen mot en individ 

och det är därför viktigt att det finns lagar som reglerar straffbara gärningar. Lagar stiftas i syfte 

att skydda samhällets skyddsobjekt. Det som anses vara det mest värdefulla skyddsobjektet är 

de individuella värdena.83 Lagarna skyddar bl.a. individens rätt till liv och skapar samtidigt en 

förutsebarhet till folket. Lagarna avspeglar samhällets moraliska normer, vad vårt samhälle 

anser som acceptabelt handlande och vad som utgör ett straffbart handlande.84 

                                                 
81 Jareborg 1984, s. 40. 
82 Berglund, s. 46. 
83 Berglund, s. 50 f. 
84 Leijonhufvud & Wennberg, s. 22. 
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Legalitetsprincipens krav på lagstiftningen skapar en garanti för rättssäkerheten.85 Det första 

som krävs är att det finns en bestämmelse som reglerar en gärning som otillåten för att ett brott 

ska anses begånget.86 Det är dock inte tillräckligt att gärningen som företagits nämnts i lag med 

ett straff som följd för att en person ska kunna hållas ansvarig för gärningen, utan det krävs 

ytterligare brottsförutsättningar och att dessa är uppfyllda för att ett brott ska anses begånget.87   

Brottsbegreppet är således ett hjälpmedel för att avgöra om ett brott är begånget. För att kunna 

avgöra om ett brott är begånget måste därför brottsbegreppet först fastställas. Brottsbegreppets 

konstruktion utgör en form av checklista för vad som utgör ett brott. Denna checklista måste 

gås igenom metodologiskt punkt för punkt för avgöra om ett brott föreligger. För de fall alla 

punkter i konstruktionen uppfylls föreligger det ett brott. För de fall någon av punkterna inte 

uppfylls (notera nedan att det räcker att en punkt inte uppfylls) anses det däremot inte föreligga 

något brott. Det är alltså fråga om ett hjälpmedel för att avgöra vilken gärning som utgör en 

otillåten gärning samt vem som kan hållas personligt ansvarig för den otillåtna gärningen. Den 

nedanstående konstruktionen har utvecklats i doktrin och de termer som används för att förklara 

konstruktionen är utvecklade av författarna och får därmed anses som vedertagna.88 

Brottsbegreppets följande konstruktion, checklista, har i doktrin delats upp i fyra delar.89 De 

allmänna brottsförutsättningarna har inledningsvis delats upp i två huvudgrupper. Den ena 

huvudgruppen tar sikte på gärningsrekvisit och den andra på ansvarsrekvisit. Den första 

gruppen, gärningsrekvisiten, tillhör vad Asp m.fl. kallar för A sidan och den andra gruppen, 

ansvarsrekvisiten, tillhör den s.k. B sidan.90  

Gärningsrekvisiten, dvs. rekvisiten för vad som utgör en otillåten gärning, på A sidan kan vidare 

indelas i två undergrupper som Asp m.fl. kallar för nivåer. Den första nivån, den s.k. A1 nivån, 

tar sikte på brottsbeskrivningsenlighet. Brottbeskrivningsenlighet innebär att gärningen 

uppfyller de specifika rekvisiten i bestämmelsen.91 För att konkretisera 

brottbeskrivningsenlighet ges följande exempel. I bestämmelsen om mord, 3 kap 1 § BrB, är 

rekvisitet beröva annan livet. För att en gärning ska anses brottsbeskrivningsenlig måste 

                                                 
85 Jareborg 1984, s. 40, Berglund s. 47. 
86 Jareborg 1995, s. 29.  
87 Med straff menas böter eller fängelse. Se 1 kap. 3 § BrB.  
88 Författarna till konstruktionen är Petter Asp, Magnus Ulväng och Nils Jareborg. Se Asp m.fl. 2013, s. 58 ff. 

Brottsbegreppet som utvecklats i arbetet och dess terminologi återfinns i avgöranden från HD och får därmed 

anses utgöra en etablerad konstruktion. Se NJA 2012 s. 45, NJA 2012 s. 826 och 2015 s. 166. 
89 Asp m.fl. 2013, s. 58 f. 
90 Asp m.fl. 2013, s. 58.   
91 Även överskjutande uppsåt tillhör rekvisiten för brottbeskrivningsenlighet. 
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rekvisitet beröva annan livet vara uppfyllt.92 Det bör dock understrykas att det inte enbart är 

rekvisitens ordalydelse som är avgörande vid en bedömning av en gärnings 

brottsbeskrivningsenlighet. Det bör uppmärksammas att rekvisiten även måste bedömas utifrån 

allmänna och straffrättsliga principer samt allmänna läror för att kunna avgöra exempelvis om 

vilka orsakanden93 som är relevanta.94 Är rekvisitet för bestämmelsen, beröva annan livet, 

uppfylld utifrån de ovan nämnda kriterierna är A1 nivån uppfylld och nästa nivå ska då 

kontrolleras. 

Den andra nivån, A2, behandlar en undantagsregel, en särskild omständighet. Denna särskilda 

omständighet kräver att det föreligger en frånvaro av rättfärdigande omständigheter. Enkelt 

uttryckt kan man kalla A2 nivån för en spärr eller ventil. En gärning kan vara brottsenlig enligt 

A1 nivån, men den kan vara tillåten i det fall det föreligger en rättfärdigande omständighet för 

gärningen.95 Om det föreligger en sådan omständighet föreligger således ett undantag och det 

går därmed inte ta sig vidare till B nivån.96 För att exemplifiera ytterligare kan exemplet om 

mordet ovan utvecklas: En gärningsperson har berövat annan livet, men gärningen begicks i en 

nödvärnssituation. I sådana fall föreligger det inte ett brott då gärningen anses som försvarlig. 

Trots att själva gärningen är en otillåten gärning enligt 3 kap. 1 § BrB anses det inte föreligga 

ett brott eftersom nödvärn är en rättfärdigande omständighet för den otillåtna gärningen om att 

beröva annan livet, gärningen anses därmed inte som otillåten. 

Den andra huvudgruppen om ansvarsrekvisiten, rekvisiten för personligt ansvar, finns på den 

andra sidan, B sidan, som även den i sin tur två undernivåer. B1 nivån utgörs av det allmänna 

skuldkravet.97 Det allmänna skuldkravet omfattar de två olika skuldformerna dolus och culpa. 

Dolus och culpa, som betyder uppsåt respektive oaktsamhet. Uppsåt har en gärningsperson när 

en gärning begås med full förståelse. Gärningspersonen måste således inse att han eller hon gör 

något visst. Gärningspersonen behöver dock inte förstå att detta något är otillåtet utan 

uppsåtsbedömningen tar enbart sikte på gärningspersonens förståelse för sitt agerande.98 

Oaktsamhet innebär att gärningspersonen borde förstå att denne gör något visst.99 För att 

                                                 
92 Det gäller även för de osjälvständiga brottsformerna, men det kommer inte att utvecklas närmare då det inte 

hänförs till frågeställningen.  
93 Se nedan under kap. 4 om orsaksbegreppet. 
94 Utöver orsakanden aktualiseras även frågan om underlåtenhet ingår i brottsbeskrivningen och gärningar som 

begås utomlands. Se vidare i Asp m.fl. 2013, s. 61. 
95 Asp m.fl. 2013, s. 63 
96 Ett exempel på en sådan rättfärdigande omständighet är nödvärn, 24 kap. 1 § BrB. 
97 Asp m.fl. 2013, s. 64. 
98 Jareborg 1995, s. 32. 
99 Jareborg 1995, s. 32. 
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personligt ansvar för brott ska kunna hållas måste kravet på allmän skuld följaktligen vara 

uppfyllt.100 För att konkretisera de olika skuldkraven utvecklas exemplet om mord åter vidare: 

För mord krävs det att ett uppsåt föreligger. Föreligger det inget uppsåt hos gärningspersonen 

att beröva annan livet, kan inte gärningspersonen hållas ansvarig för mord. Anser rätten att 

uppsåt är styrkt är B1 nivån uppfylld och nästa steg kan då tas.  

På B2 nivån finns ett krav på frånvaro av ursäktande omständigheter.101 Likt undantaget på A2 

nivån finns det även en undantagsregel på B sidan. För att uppfylla kravet på B2 nivån ska det 

därmed inte finns en ursäktande omständighet. Det innebär följaktligen att om en 

gärningsperson har ett uppsåt kan han eller hon genom en ursäktande omständighet undgå att 

hållas personligt ansvarig för den företagna gärningen. För att avsluta det ovan angivna 

exemplet om mord så kan en ursäktande omständighet på B2 nivån vara att gärningspersonen 

varigt tillfälligt sinnesförvirrad, och att den tillfälliga sinnesförvirringen inte var 

självförvållat.102 Även om gärningspersonen i stunden har ett uppsåt att beröva annan livet är 

det ursäktat p.g.a. den tillfälliga sinnesförvirringen. Det innebär således att även om båda A 

nivåerna är uppfyllda och B1 nivån om uppsåt är uppfylld är sinnesförvirringen en ursäktande 

omständighet för det personliga skuldkravet och då anses det inte finnas ett personligt ansvar 

för gärningspersonen. Det betyder att gärningspersonen därför inte kommer att hållas ansvarig 

för brottet mord.103 

Sammanfattningsvis, i de fall där båda nivåerna på både A sidan och B sidan är uppfyllda och 

ingen undantagsregel för respektive sida är aktuell föreligger det således ett brott.104 Det är värt 

att notera att ursäktande omständigheter är ovanliga.105  

                                                 
100 Läs vidare nedan under kap. 5. 
101 Asp m.fl. 2013, s. 65. 
102 En vanlig uppsåtsprövning enligt 1 kap. 2 § BrB görs och undantas därmed genom en oskriven regel. Se 

vidare Asp m.fl. 2013, s. 373.  
103 Fler ursäktande omständigheter som bör nämnas är excess 24 kap. 6 § BrB, straffrättsvillfarelse BrB 24 kap. 9 

§ och även omständigheten om frivilligt tillbakaträdande 23 kap. 3 § BrB. Se vidare i Asp m.fl. 2013, s. 65. 
104 Asp m.fl. 2013, s. 66. 
105 Det kan vara värt att notera att det har framhållits i doktrin att det i viss utsträckning är godtyckligt hur man 

väljer att dela upp brottsbegreppet. Där framhålls att brottsbegreppet är en konstruktion som är skapad och 

influerad av såväl lag, förarbeten och praxis (till viss del även av doktrin). Se vidare Asp m.fl. 2013, s. 59.  
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3.2 Gärning 

3.2.1. Vad som utgör en gärning 

Ett brott kan inte förövas utan att en mänsklig gärning föreligger. Det innebär att gärningar i 

princip måste ha en fysisk karaktär och att gärningen måste komma till verkligt uttryck och 

utgöra ett s.k. ingripande i världen.106  Begreppet gärning innefattar såväl handling som 

underlåtenhet.107 En handling utgörs av en mänsklig handling108 och anses inte vara detsamma 

som en kroppsrörelse.109 Det faktum att personen har en förmåga att utföra handlingen, på ett 

kontrollerat sätt kallas för en primär handling. Det är de primära handlingarna eller rättare sagt 

handlingar som består i en primär handling som anses vara handlingar i strikt mening och som 

omfattas av det straffrättsliga ansvaret.110 Agge menar att ett urval av de mänskliga gärningarna 

som påverkat visst händelse förlopp måste göras. Han menar att endast de gärningar som ”anses 

utgöra orsak till en effekt vilka på ett mera påtagligt eller väsentligt sätt påverkat skeendet.” 

bör anses som straffrättsligt relevanta.111 Värt att notera är att bara den person som utfört 

gärningen kan hållas ansvarig för den. Enligt svensk rätt är personer endast ansvariga för sitt 

eget handlande. Det innebär att s.k. vikarierande ansvar inte ska utdömas i svensk rätt.112 

3.2.2. Gärningskontroll och gärningsculpa  

Som ovan nämnts måste gärningen vara brottsbeskrivningsenlig för att ett brott ska anses 

begånget. Det är dock inte alltid tillräckligt att göra en tolkning enbart genom ordalydelsen. I 

fall där brottsbeskrivningen kräver att en viss följd eller effekt uppstår, som vid vållande till 

annans död, kan man komma att behöva söka stöd i principer och tolkning av dem för att uppnå 

brottsbeskrivningsenlighet.113 Att en viss följd är orsakad är en nödvändig förutsättning för 

straffrättsligt ansvar, men det anses inte vara tillräckligt för att straffrättsligt ansvar ska vara 

                                                 
106 Jareborg 1995, s. 51.  
107 Strahl, s. 26. Gärningar i form av underlåtenhet begås när en person avstår från att ingripa, att göra något 

visst, när ett ingripande borde ha skett och därmed låter något ske. Underlåtenhet är till följd därav inte 

detsamma som passivitet eller overksamhet. Underlåtenhetsbegreppet kommer dock inte att granskas närmare i 

detta arbete då det inte är aktuellt i skakvåldsfallen. För den intresserade se vidare Asp m.fl. 2013, s. 71. 
108 Jareborg 1995, s. 51. 
109 Jareborg 1995, s. 52. Det är viktigt att särskilja mellan dessa två begrepp, eftersom de tar sikte på olika 

mänskliga beteenden. En kroppsrörelse är ett fysiskt beteende och en handling är ett socialt beteende. 
110 Jareborg 1995, s. 54. Det finns även ofrivilliga handlingar och det är alla de handlingar som inte är primära 

handlingar, där kontroll saknas och är handlingar i s.k. vid mening. Ofrivilliga handlingar är sådana handlingar 

som förtas i sömn eller liknande tillstånd. Se vidare Asp m.fl. 2013, s. 75. 
111 Agge, s. 290. 
112 Jareborg 1995, s. 51 och 66 f. Värt att notera är att man dock kan hållas ansvarig för underlåtenhetsbrott om 

man befinner sig i en garantställning. För den intresserade se Asp m.fl. 2013, s. 105 ff. 
113 Jareborg 1995, s. 31. 
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uppfyllt.114  Ett orsakssammanhang anses inte ha en naturlig gränsdragning, 115 vilket kan ge 

upphov till svåra bedömningar för att avgöra om det föreligger ett orsakssamband.116 Vid dessa 

svåra gränsdragningsfall underlättar tolkning av allmänna principer begränsningen av vilka 

typer av orsakanden som kan anses vara relevanta ur en brottsbeskrivningsenlig synpunkt. För 

att kunna avgöra vilka orsakanden som är relevanta görs en prövning av gärningsculpa.117  

Utgångspunkten för prövningen om gärningsculpa ligger i en kontrollerad gärning. Bedömning 

görs utifrån den kontrollerade gärningen och om den anses som culpös dvs. oaktsam i 

förhållande till en okontrollerad följd. Föreligger det inte en kontrollerad gärning kan inte heller 

ett brott föreligga enligt ansvarsläran. En kontrollerad gärning innebär att den person som utför 

gärningen kan styra över gärningen och att han eller hon har förmåga att avbryta eller hindra 

det kausala förloppet som satts igång.118 Boucht betonar att gärningsculpabedömningen i högsta 

grad handlar om gärningskontroll och att den syftar till att klargöra huruvida gärningspersonens 

agerande varit så riskfyllt i en särskild riktning att det ska anses som otillåtet. Han menar att om 

gärningsculpa föreligger innebär det att gärningen utgör ett otillåtet risktagande med en viss 

okontrollerad följd som gärningens resultat. Han menar vidare att det således hade funnits goda 

skäl att avstå från att utföra gärningen om man hade velat undvika den, p.g.a. gärningen, 

inträffade följden.119 Vidare i prövningen ska det bedömas om den kontrollerande gärningen 

inneburit ett otillåtet risktagande och sedan om gärningen har orsakat följden på ett relevant 

sätt.120 Prövningen bedömer således själva gärningen och inte det personliga ansvaret (personlig 

culpa). Gärningsculpa ska prövas både vid uppsåtsbrott och oaktsamhetsbrott.121  

Det gärningsculpaprövningen ska klarlägga är följaktligen om gärningspersonen i någon form 

haft kontroll över den företagna gärningen och händelseförloppet. Har inte personen haft någon 

som helst kontroll över gärningen eller händelseförloppet kan han eller hon inte hållas 

straffrättsligt ansvarig för gärningen. Vidare måste det stå klart att gärningen utgjorde ett 

otillåtet risktagande, om gärningen inte utgjorde det kan inte gärningen anses som oaktsam och 

därmed kan gärningspersonen inte heller anses ansvarig för den uppkomna följden. Slutligen 

måste prövningen klarlägga om den uppkomna följden varit relevant i förhållande till den 

                                                 
114 Asp m.fl. 2013, s. 135.  
115 Jareborg 1995, s. 31.  
116 Skakvåldsfallen tillhör fall som utgörs av svåra orsaksbedömningar. 
117 Se vidare om orsakande nedan i kap. 4.  
118 Jareborg 1995, s. 30 f. 
119 Boucht, s. 991.  
120 Asp m.fl. 2013, s. 135.  
121 Asp m.fl. 2013, s. 177.  
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oaktsamma gärningen. Det kan mycket väl förekomma att en gärning är ett oaktsamt 

risktagande, men att den inte har någon betydelse i det uppkomna orsaksledet. Relevanskravet 

är därmed ganska högt vad avser vilka oaktsamma gärningar som omfattas av det.122 

Det finns, vilket tidigare nämndes i förbigående, två olika typer av culpaprövningar, en som tar 

sikte på själva gärningen (gärningsculpa) och en prövning som berör det personliga ansvaret 

(personlig culpa). Avslutningsvis kan det vara värt att notera att en person kan gå ansvarsfri om 

den personliga culpan inte anses uppfylld, dvs. att personen inte kan tillskrivas som personligt 

oaktsam, även om gärningsculpan är det.123 Det bör understrykas att gärningsculpabedömningar 

ofta utgör svåra normativa överväganden och hör till den svåraste inom juridiken, vilket innebär 

att det inte går att dra några enkla slutsatser eller göra några enklare svarsmallar, än ovan 

nämnda, för hur dessa ansvarsbedömningar bör gå till.124 Detta utgör även en del av 

problematiken vid skakvåld då frågan i många fall är om gärningspersonen insåg risken med 

att skaka barnet och om gärningen anses vara oaktsam. Det kommer att analyseras i kap. 8.  

  

                                                 
122 Asp m.fl. 2013, s. 136.  
123 Asp m.fl. 2013, s. 136. 
124 Jareborg 1995, s. 31.  
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4 KRAVET PÅ ORSAKANDE 

4.1 Vikten av en orsakandebedömning 

4.1.1 Inledning  

Med anledning av att frågan om orsakssamband utgör en av svårigheterna vid bedömningen av 

skakvåld mot barn är det av intresse att ur en straffrättslig synvinkel avgöra vad som utgör ett 

orsakande.  

I doktrin har det framförts att komplexiteten kring det straffrättsliga orsakssambandet i själva 

verket inte är särskilt stor. 125 Där framförs vidare att vid de flesta brottmålsfall är det ofta s.k. 

common sense baserade resonemang som ligger till grund för bedömningen av det straffrättsliga 

orsakssambandet.126 I praktiken förekommer det dock fall som inte kan lösas enbart baserat på 

common sense. Det finns fall som är mer komplicerade än så, fall där orsakssambandets 

relevans inte kan avgöras enbart utifrån allmänna erfarenhetssatsen som beslutsfattaren besitter, 

utan där rätten behöver hjälp utifrån.127 Nordh menar dock att det finns typförhållanden där 

bevisproblemen närmast är en regel snarare än ett undantag. Han lyfter framförallt fram 

sambandsproblematiken vid medicinska sakförhållanden.128 Avgörandena om skakvåld tillhör 

denna kategori av komplicerade mål där orsakssambandet inte kan bedömas, utan extern hjälp. 

Det är i detta skeende vetenskapen tar plats i det juridiska rummet och rätten eller parterna tar 

hjälp av sakkunniga för att lösa bevisfrågan om det föreligger ett befintligt orsakssamband.129 

Orsaksbedömningen utgör därmed en bevisfråga och det kan röra sig om besvärliga 

bevissvårigheter i många fall.130 I sådana svåra fall är det alltså sakkunnigas utlåtanden som 

utgör en del av bevisningen och rätten måste då avgöra om bevisningen är tillräckligt stark för 

att kunna hålla en tilltalad ansvarig för brott eller om den tilltalade ska gå fri från ansvar.131  

                                                 
125 Att ett resonemang är common sense baserat innebär helt enkelt att beslutsfattaren gör bedömningen baserat 

på olika allmänna erfarenhetssatser för att konstatera vad som utgör det ifrågavarande orsakandet. Se vidare Asp 

m.fl. 2013, s. 78. 
126 Strahl, s. 53. 
127 Se vidare nedan i kap 6 och 7 för en förklaring av erfarenhetssatser.  
128 Nordh 2011, s. 56. 
129 Frågan i dessa mål är om det finns ett relevant samband mellan gärningen och den inträffade följden, dvs. 

skakningarna och efterföljande skador. Se vidare nedan i kap. 7 om sakkunniga. 
130 Asp m.fl. 2013, s. 82. Se vidare nedan I kap. 8 om skakvåldsfallen. 
131 Asp m.fl. 2013, s. 78. 
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4.1.2 Orsaksproblematiken  

Brott mot person tillhör de fall där det inte är särskilt enkelt att konstatera om orsakskravet är 

uppfyllt eller inte. 132 Anledningen till att det förhåller sig på detta vis är enligt Jareborg att 

gärningen, för dessa brott, är beskriven på ett sätt som öppnar upp för s.k. utsträckta 

orsaksförlopp.133  Det är dessa utsträckta orsaksförlopp som leder till stora orsakssammanhang, 

vilket betyder att det uppstår svår gränsdragningsproblematik. Gränsdragningsproblematiken 

innebär att det är svårt att avgöra vilka orsakanden som är relevanta till den inträffade följden. 

Då det straffrättsliga orsaksbegreppet är så pass stort och beroende på att gärningssituationerna 

kan se olika ut ”innehåller” inte själva begreppet något facit om vad som utgör ett straffrättsligt 

relevant orsakande. För att kunna avgöra vad som utgör ett relevant orsakande och ett relevant 

samband mellan en gärning och följd är det ett måste att alla onödiga komponenter skalas av 

och en begränsning av orsakssammanhanget görs. Jareborg framför fem begränsande faktorer 

som kan hjälpa till med att skala av de onödiga beståndsdelarna för att sedan klarlägga det 

relevanta orsakandet.  

Den första begränsande faktorn är att de verb som finns reglerade i den specifika 

brottsbestämmelsen inte kan läsas på annat sätt än att en enbart vissa orsakanden kan omfattas 

av bestämmelsen.134 Det innebär att avlägsna orsakanden som inte kan utläsas av verbets 

ordalydelse eller som inte ingår i brottsdefinitionen skalas bort. Vid misshandelsbrott, 3 kap. 5 

§ BrB, utgör rekvisitet tillfoga det verb som ska analyseras och uppfyllas. Genom att någon 

tillfogar annan smärta så orsakar denna någon också därmed smärtan. Det är verbets innebörd 

som underlättar för rättstillämparen att avgöra vilka orsakanden som är relevanta i den konkreta 

situationen. Den andra faktorn handlar om att man vid underlåtenhetsbrott sätter upp ett extra 

krav på att personen som underlät att ingripa måste ha befunnit sig i en särskild garantställning. 

Detta krav sätts enbart upp vid fysiska orsakanden och inte psykiska. 135 Det tredje kravet är 

reglerna om medverkande. Dessa särskilda regler kan vara avgränsande på så sätt att enbart 

vissa personer inbegrips och omfattas som medverkande och därmed avgränsas många övriga 

personer och orsakanden ur sammanhanget.136 Den fjärde begränsande faktorn tar sikte på 

kravet om gärningsculpa. Ett orsakande anses inte relevant eller brottsligt om orsakandet inte 

                                                 
132 Jareborg 1995, s. 99.  
133 Jareborg 1995, s. 99. 
134 Jareborg 1995, s. 98. 
135 Jareborg 1995, s. 98 f. 
136 Jareborg 1995, s. 99. 
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har sitt ursprung i en kontrollerad gärning. 137 Den slutliga och en av de mer avgörande 

faktorerna är det personliga ansvaret. Det måste föreligga uppsåt eller oaktsamhet hos 

gärningspersonen för att det personliga ansvaret ska vara uppfyllt. Finns det varken uppsåt eller 

oaktsamhet i samband med orsakandet finns det inte heller ett personligt ansvar.138  

Sammanfattningsvis är det dessa faktorer som används för att lättare avgöra vilka orsakanden 

som är straffrättsligt relevanta och för att lättare kunna avgöra vem som är ansvarig för 

orsakandet. Faktorerna tar således sikte på både gärningen och det personliga ansvaret. Dessa 

faktorer räcker dock inte alltid till för att rättstillämparen ska kunna avgöra om kravet på 

orsakande är uppfyllt. Det är i dessa svåra fall det blir läge för att ta in ett annat hjälpmedel, 

närmare bestämt en eller flera sakkunniga inom andra vetenskaper, såsom medicin, för att 

kunna klarlägga om kravet på orsakande är uppfyllt. Skakvåldsfallen utgör i detta arbete 

exempel på komplexiteten ring fastställande av straffrättsligt relevanta orsakanden.   

Det är värt att nämna att avgörandet om orsakande och orsakssambandet kan kompliceras 

ytterligare av samverkande orsakanden. Samverkande orsakanden kan utgöras av andra faktorer 

utöver gärningspersonens gärning och kan därmed påverka händelseförloppet och den slutliga 

effekten.139 Det är även värt att belysa att orsaksproblematiken inte alltid kan lösas på ett 

rättssäkert sätt genom sakkunnigutlåtanden. När sakkunnigutlåtandet läggs fram som bevis i en 

brottmålsprocess måste rätten fortfarande avgöra om det sakkunnigt fastslagna orsakandet är 

relevant även i straffrättslig mening.140 Det är inte en helt okomplicerad bedömning att göra. 

Även om det finns ett orsakssamband ur en medicinsk synvinkel är det inte säkert att det 

förhåller sig så i det straffrättsliga sammanhanget. Det är detta som ska utredas i skakvåldsfallen 

nedan och som utgör en central del av arbetets analytiska del.141 

                                                 
137 Jareborg 1995, s. 99. 
138 Jareborg 1995, s. 99. 
139 Agge, s. 292 f. 
140 Se nedan under kap 7 och analysen i kap 8. 
141 Se nedan kap 8. 
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5 STRAFFRÄTTSLIGA PRINCIPER OCH PERSONLIGT ANSVAR 

5.1 Värdet av straffrättsliga principer 

5.1.1 Inledning 

I svensk rätt föreligger det två skuldkrav, uppsåt och oaktsamhet. För att ett brott ska anses vara 

begånget krävs det att enligt 1 kap. 2 § 1 st. BrB, om inte annat sägs, att gärningen måste företas 

uppsåtligen. Rekvisitet om inte annat sägs är kravet på oaktsamhet. Stadgas således inte 

oaktsamhet i brottsbeskrivningen utgör uppsåt den enda straffbara skuldformen och det krävs 

uppsåt för att kunna hålla någon ansvarig för brott. Det är inte kravet på skuldformen i sig som 

är problematisk, utan bedömningen av det som vållar vissa svårigheter i olika typer av fall.142 

5.1.2 Straffrättsliga principer 

Den person som inte hade möjlighet att rätta sig efter det som lagen stadgar bör inte heller anses 

som ansvarig för rättsstridig gärning i enlighet med konformitetsprincipen.143 Principen har 

betydelse för skuldkravet då principen har en etisk karaktär och kan väga tungt vid frågor om 

straffansvar. Dess betydelse sträcker sig långt utöver själva skuldkravet.144 Jareborg menar att 

den som inte kunde rätta sig efter lagen inte heller ska dömas för brott och att ledordet i 

principens formulering är ordet kunde.145 Asp m.fl. har vidare förklarat detta som att ordet kan 

relateras till både ett verkligt tillstånd eller ett hypotetiskt tillstånd. De menar att ordet kunna 

och begreppet kunna göra något innebär både att en person antingen hade förmåga eller tillfälle 

till att rätta sig efter lagen.146 Kärnan av principens innebörd enligt Jareborg är att 

”gärningspersonen ska ha förstått att han gjorde något visst och att det som han gjorde var 

straffrättsligt otillåtet” för att kunna hållas ansvarig för brott.147 Det innebär att en person som 

förfar på ett otillåtet sätt måste ha haft både tillfälle och förmåga att rätta sig efter lagen för att 

kunna hållas personligt ansvarig för gärningen. Det bör dock noteras att Jareborg vidare 

framhåller att konformitetsprincipen som sådan inte kan användas som en exakt vägledning för 

                                                 
142 Jareborg 1986, s. 17. Se vidare i kap. 8 och 9. 
143 Principen är en rättspolitisk princip som egentligen ligger på lagstiftarens plan. Se vidare i Jareborg 1986, s. 

3. 
144 Som exempel kan nämnas att kravet på att gärningspersonen ska haft erforderlig gärningsculpa. Se vidare i 

Asp m.fl. 2013, s. 271. 
145 Jareborg 1986, s. 3. Han menar att man efter en lättare analys kommer fram till att ordet kunde kan användas i 

modus indikativ och modus konjunktiv eller i båda delar, vilket är vad Asp m.fl. kallar för verkligt respektive 

hypotetiskt tillstånd. 
146 Asp m.fl. 2013, s. 271 ff. Se vidare om konformitetsprincipen i dessa följande sidor där bland annat fyra 

underprinciper redovisas för som inte kommer att närmare belysas i detta arbete med anledning av att det inte är 

motiverat i förhållande till ämnesvalet.  
147 Jareborg 1986, s. 4.  
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vilken grad av insikt eller tro som i specifika fall kan utgöra uppsåt.148 En specifik prövning för 

uppsåt måste därför göras.149 

5.1.3 Täckningsprincipen  

För att skuldkravet ska vara uppfyllt krävs att gärningspersonens uppsåt eller oaktsamhet täcker 

den rättsstridiga gärningen. Kravet på att gärningspersonens skuld ska täcka den rättsstridiga 

gärningen utgör en av straffrättens grundläggande principer, täckningsprincipen.150 Asp, 

Jareborg och Ulväng har beskrivit principen på följande sätt: ”Gärningsmannens uppfattning 

eller föreställning om ett händelseförlopp skall stämma överens med det verkliga 

händelseförloppet såsom det har bevisats i en brottmålsprocess.” 151 Rätten måste pröva om 

gärningspersonens uppsåt eller oaktsamhet faktiskt täcker den rättsstridiga gärning som 

personen har utfört. Det som uppsåtet eller oaktsamheten ska täcka är alltså de specifika 

rekvisiten för den rättsstridiga gärningen.152 För de fall uppsåtet inte täcker den otillåtna 

gärningen uppnås inte skuldkravet.153 Från en rättssäkerhetssynpunkt är principen viktig att 

upprätthålla eftersom den förstärker individen som skyddsobjekt. 154 Principen som sådan vållar 

rent tolkningsmässigt och tillämpningsmässigt inte några problem. Det är dock rent 

bevisrättsligt inte fullt så enkelt att faktiskt bevisa att det föreligger en fullständig kongruens 

mellan gärningspersonens verklighetsbild och den verkliga världsbilden och det verkliga 

händelseförloppet. Det finns inte ett tydligt svar på hur mycket av gärningspersonens 

uppfattning av händelsen och den faktiska verklighetsbilden över händelseförloppet som ska 

stämma överens och bevisas i rättsprocessen för att inte åsidosätta täckningsprincipen.155 

                                                 
148 Jareborg 1986, s. 4. 
149 Det är av stor vikt att denna grundläggande princip upprätthålls eftersom det annars skulle anses vara väldigt 

omoraliskt att hålla någon straffrättsligt ansvarig för en gärning om personen inte hade förmåga eller tillfälle att 

rätta sig efter lagen. Om principen åsidosattes skulle det inte enbart vara moraliskt förkastligt av rättsväsendet 

utan det skulle sätta hela samhällets rättssäkerhet i limbo.  
150 Jareborg 1986, s. 20.  
151 Asp m.fl. 2013, s. 270. 
152 Det framgår av brottstypens brottsförutsättningar vilka specifika rekvisit som måste täckas av uppsåt eller 

oaktsamhet för att skuldkravet ska uppnås. 
153 Leijonhufvud & Wennberg, s. 66. Det föreligger i dessa fall en s.k. täckningsbrist. Se vidare Asp m.fl. 2013, 

s. 270. 
154 Täckningsprincipen har även stor betydelse för påföljdsbestämningen. Det framgår av 29 kap. 1 § 2 st. BrB 

att rätten ska vid bedömningen av brottets straffvärde särskilt beakta vad den tilltalade insett eller borde ha insett 

om den företagna gärningen och den kränkning, skada eller fara som gärningen resulterade i faktiskt innebar. Det 

innebär att rätten under straffvärdebedömningen inte ska ta hänsyn till de omständigheter som inte kan anses 

täckas av gärningsmannens uppsåt eller oaktsamhet. SOU 1996:185 s. 87. Prop. 1987/88:120 s. 81, NJA 1988 s. 

170. 
155 Asp m.fl. 2013, s. 324. Skuldprincipen innebär att alla brott förutsätter att gärningsmannen har ådagalagt 

skuld. Föreligger inte det bör inte personen hållas straffrättsligt ansvarig. Skuldprincipen härstammar från 



29 

 

5.2 Skuldbegreppen 

5.2.1 Bakgrunden till skuldbegreppen 

En person som tillskrivs personligt ansvar för ett brott bär därmed ett visst mått av skuld.  

Uppsåt är den tyngsta formen av skuld i svensk rätt och anses vara mer klandervärd än 

oaktsamhet.156 Varken uppsåt eller oaktsamhet definieras i någon lag, utan definitionerna av 

skuldbegreppen har utvecklats i doktrin och praxis.  

För uppsåtsbegreppet gäller utgångspunkten att gärningspersonen hade möjlighet eller tillfälle 

att rätta sig efter det som lagen stadgar. För oaktsamhetsbegreppet är det istället fråga om att 

gärningspersonen skulle ha haft möjlighet eller tillfälle att rätta sig efter lagens mening om 

gärningspersonen gjort det som han eller hon egentligen skulle ha gjort.157 Att ha ett uppsåt 

innebär att en gärningsperson är fullt medveten om vad som utgör ett tillåtet respektive otillåtet 

handlande i en rättslig kontext och att han eller hon hade möjlighet eller tillfälle att avstå från 

att utföra handlingen, men valde att utföra den trots allt. Att vara oaktsam innebär att 

gärningspersonen inte var införstådd med gärningens totala omfattning eller dess efterföljande 

konsekvenser, men att personen borde ha varit införstådd av vad gärningen i själva verket 

innebar.  

I doktrin betonar Asp, Jareborg och Ulväng flera olika underbegrepp som behövs för att 

klargöra bedömningen av uppsåt respektive oaktsamhet. De menar att begreppsbilden av både 

uppsåt och oaktsamhet är betydligt större och mer komplex och omfattar mer än vad som 

framgår av begreppen vilja, vett och okunnighet.158 Uppsåtsbegreppet innehåller ett krav på 

medvetenhet. Det är en straffrättslig förutsättning för det personliga skuldkravet att 

gärningspersonen begår gärningen i ett tillstånd av medvetenhet.159 Gärningspersonen måste ha 

befunnit sig i ett medvetet eller ett vaket tillstånd när han eller hon utförde gärningen och kan 

inte varit alltför omtöcknad vid gärningstidpunkten.160  I NJA 1968 s. 500 definierade HD vad 

                                                 
konformitetsprincipen. Skuldprincipen innebär att den som med uppsåt eller av oaktsamhet begått en otillåten 

gärning kan hållas straffrättsligt ansvarig och att straffet inte ska vara strängare än vad skulden för brottet 

faktiskt är. Se vidare Asp m.fl. 2013 s. 269 ff. 
156 Asp m.fl. 2013, s 269. 
157 Jareborg 1994, s. 196. 
158 Asp m.fl. 2013, s. 274 f. Jareborg framhåller dessutom att ordet vilja kan vara direkt vilseledande eftersom en 

gärningsperson kanske gör något uppsåtligen, men att det faktiskt utgör ett nödvändigt ont och att 

gärningspersonen egentligen vill något annat. Jareborg 2001, s. 310. 
159 Ofrivillighet ingår inte i begreppet medvetenhet. Asp m.fl. 2013, s. 275. 
160 Strahl, s. 91. Slutsatsen som då kan dras är att personer som befinner sig i ett medvetslöst tillstånd kan 

därmed inte utföra någon kontrollerad gärning och kan därför inte hållas personligt ansvarig. 
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medvetenhet innebär.161 Medvetenhet innebär inte att man måste vara säker på, tro eller ens 

misstänka något specifikt just där och då, det räcker att man varit säker på, trott eller misstänkt 

det tidigare och att man inte har glömt bort det.  HD:s fall tangerar därmed Strahls välkända 

formulering om vad som utgör medvetenhet: ”han ser rött, men han ser.”162  

Det andra centrala underbegreppet är om gärningspersonen hade skäl att tro något. I 

uppsåtsläran hänförs formen av att tro till en rationell form. Vad som avses med rationell tro är 

att den är underbyggd av skäl. Jareborg menar att den som tror att det ena är sant och att det 

andra är falskt eller att inget av det stämmer byggs upp av olika skäl hos personen och han eller 

hon därmed måste kunna svara på frågan varför personen tror detta.163 En person som tror något 

kan därmed motivera med olika skäl och anledningar till varför han eller hon tror det. Det krävs 

att gärningspersonen hade en insikt eller vetskap om betydelsefulla förhållanden och att 

kunskapen om dessa förhållanden innebär att man tror på att det är så verkligheten är.164 Den 

lägsta formen av tro är grunden för bedömningen av både uppsåt och oaktsamhet.  

I äldre doktrin var begreppen vett och vilja en beskrivning av begreppet uppsåt.165 Strahl 

påpekade dock att uppsåtsrekvisitet måste bestämmas med större precision än enbart med 

hänvisning till ordalydelsen av vett och vilja.166 Begreppet har idag en tydligare precision än 

tidigare och gärningspersonens vilja motsvarar dennes avsikt med gärningen.167 En gärning kan 

ha olika avsikter.168 En avsikt innebär att man har ett visst syfte med gärningen. Syftet utgör ett 

led i strävan mot att uppnå ett visst mål i framtiden, att uppnå ett specifikt tillstånd, och som 

kan hänföras till gärningen, men som är avskild från den. 169 En utgångspunkt för att en gärning 

                                                 
161 Omständigheterna i målet var att en man hade en pistol i sin lägenhet, den tog han med sig ut som skydd för 

att bryta upp störande oväsen från ungdomar. Mannen som var i psykisk obalans och som senare agerade i affekt 

avlossade två eller tre skott och träffade en av ungdomarna. HD ansåg att en sådan omständighet där någon 

handlar i höggradig affekt inte utesluter att man trots allt kan begå en gärning uppsåtligen och att 

gärningspersonen i fråga var i sådan grad medveten om sitt handlande att han måste anses ha skjutit uppsåtligen. 
162 Strahl, s. 92. 
163 Jareborg 2001, s. 305. 
164 Att tro något kan i sin tur också delas upp i olika grader. Är man okunnig om något innebär det att man inte 

tror någonting, för att man inte vet något om just det, medan villfarelse är en felaktig tro, man tror något som är 

fel. Lägsta graden av tro utgörs av misstanke medan fullständig visshet eller vetskap utgör den högsta graden av 

tro. Vid den högsta graden av att tro saknas det utrymme för tvivel att ”detta något” inte skulle vara ett faktum. 

Det som kanske är av störst intresse är den lägsta formen av tro i.o.m. att det är avgörande för att uppnå 

uppsåtskravet. En misstanke kan beskrivas som att en person har en uppfattning att något kan komma att inträffa, 

att det är praktiskt möjligt. Tröskeln för denna lägsta form av tro är med andra ord rätt låg och för att komma 

över denna låga tröskel är det fullt tillräckligt att man tror att det finns en möjlighet att något kommer att ske. Se 

vidare Asp m.fl. 2013, s. 276 ff., Jareborg 2001, s. 306. 
165 Strahl, s. 89.  
166 Strahl, s. 89. 
167 Asp m.fl. 2013, s. 208 f.  
168 En avsikt att göra något eller en avsikt med vilket något görs. 
169 Jareborg 1994, s. 199. 
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ska anses vara uppsåtlig är att den är avsiktlig och att den dessutom anses vara medveten och 

kontrollerad.170 Graden av attityd är avgörande för vilken skuldform som aktualiseras. 

Gärningspersonens attityd är måttet på likgiltighet inför skyddade intressen. Gärningspersonens 

likgiltighet inför antingen en följd, en risk eller riskens existens som påverkar klandervärdet av 

gärningen och därmed även skuldformens klandervärde, dvs. om det är fråga om uppsåt eller 

oaktsamhet.171 

5.3 Personligt ansvar 

5.3.1 Uppsåt 

En gärning som utförs uppsåtligen är en kontrollerad och medveten handling, dvs. 

gärningspersonen har kontroll över sitt eget handlande och är därmed även högst medveten om 

vad som sker och vad han eller hon gör.172 Uppsåtsprövningen gäller om gärningspersonen hade 

uppsåt i förhållande till de relevanta följderna som gärningen orsakade samt de omständigheter 

som omfattar gärningen. 173  Gärningspersonens avsikt med handlingen måste alltså motsvara 

den uppkomna effekten eller följden för att uppfylla uppsåtskravet. I doktrin framhålls det att 

den gärningsperson som orsakat en brottsbeskrivningsenlig följd som ett direkt syfte med sin 

gärning eller med full vetskap om konsekvenserna och alla relevanta omständigheter som 

omger gärningen, bör alltid anses ha utfört gärningen uppsåtligen.174 I NJA 2004 s. 176 gjordes 

det större förändringar av uppsåtsformerna. Terminologin och gränsen för vad som utgör uppsåt 

ändrades och det är numera de av HD fastslagna termerna som tillämpas. Idag är avsiktsuppsåt, 

insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt som utgör formerna för uppsåt.   

5.3.2 Avsiktsuppsåt 

Avsiktsuppsåt är den mest kvalificerade formen av uppsåt. Att någon begår en gärning med 

avsiktsuppsåt innebär att ett visst syfte med att utföra gärningen förelåg. Gärningen och följden 

av gärningen omfattas av syftet. Uppsåtsformen kan endast stå i relation till följder som kommer 

ur gärningen och inte till omständigheter som omfattas av själva gärningen.175 Det krävs att det 

                                                 
170 Jareborg 2001, s. 307, Asp m.fl. 2013, s. 281.  
171 Jareborg 2001, s. 309 f, Asp m.fl. 2013, s. 283 f.  
172 Det bör noteras att de olika följderna som härstammar ur den uppsåtliga gärningen inte alls behöver vara 

avsiktliga. Asp m.fl. 2013, s. 285. 
173 Asp m.fl. 2013, s. 286. 
174 Asp m.fl. 2013, s. 286. 
175 Jareborg 1994, s. 202.  
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är en medveten kontrollerad gärning som utförs för att uppfylla uppsåtskravet.176 

Gärningspersonen måste därmed ha en avsikt och ett syfte med gärningen och dess följd. Vidare 

krävs det för att avsiktsuppsåt ska föreligga att gärningspersonen kan misstänka att en viss följd 

kommer att inträffa och att syftet med gärningen därmed kan uppnås. Att en person begår en 

gärning med ett visst syfte är alltid tillräckligt för att uppnå kravet för uppsåt.177 

5.3.3 Insiktsuppsåt 

Insiktsuppsåt innebär att gärningspersonen inser att en viss följd kommer att inträffa, att han 

eller hon inser risken att en viss följd kan komma att ske som stor. Gärningspersonen tvivlar 

således inte på att en viss följd kan komma ur dennes handlande och att en viss omständighet 

föreligger kring gärningen.178 Jareborg menar att gärningspersonen faktiskt ser följden av 

gärningen såsom nödvändig.179 Det bör understrykas att själva följden vid insiktsuppsåt inte 

utgör syftet med gärningen som vid avsiktsuppsåt. Vid insiktsuppsåt ska följden ses som 

praktiskt möjlig av gärningspersonen vid gärningstidpunkten för att uppnå kravet för 

insiktsuppsåt.180 Gärningspersonen måste därmed ha en praktisk visshet om att följden och 

omständigheter kommer att inträffa och att han eller hon inte ser det som annat än 

nödvändiga.181 Likt den kvalificerade uppsåtsformen är grunden för uppsåtsresonemanget att 

gärningen bestod i en kontrollerad medveten handling.  

5.3.4 Likgiltighetsuppsåt 

Likgiltighetsuppsåt utgör grundförutsättningarna för uppsåt. Likgiltighetsuppsåtet utgör 

uppsåtets nedersta gräns och utgör därmed gränsen till medveten oaktsamhet. I NJA 2004 s. 

176 fastslog rätten att uppsåt anses föreligga när gärningspersonen varit medvetet oaktsam i 

förhållande till följden eller omständigheterna kring själva gärningen. Det måste därmed 

föreligga en insikt hos gärningspersonen att dennes gärning utgör en risk. HD klargjorde att en 

likgiltig inställning till följden vid gärningstidpunkten innebär att uppsåt föreligger. Asp m.fl. 

poängterar vikten av att likgiltigheten inför följdens inträde prövas vid uppsåtsbedömningen. 

                                                 
176 Asp m.fl. 2013, s. 288. Värt att notera är att Det finns inget krav på att gärningspersonen ska finna något 

positivt med gärningsutförandet, gärningspersonen behöver inte finnas någon direkt ”glädje” eller ”njutning” vid 

utförande, utan kan utgöra ett nödvändigt ont. Kravet på syfte kvarstår dock. Se vidare Asp m.fl. 2013 s. 288. 
177 Detta gäller så länge det inte framgår annat av en bestämmelses rekvisit. Detta gäller exempelvis för 

bestämmelser med överskjutande uppsåt, se exempelvis 8 kap. 1 § BrB.   
178 Asp m.fl. 2013, s. 289. 
179 Jareborg 1995, s. 202. 
180 Se NJA 2004 s. 176.  
181 Asp m.fl. 2013, s. 289.  
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De menar att likgiltighet inför följdens förverkligande är så klandervärd att det kan jämföras 

med de övriga två uppsåtsformerna och att det är det som är den avgörande skillnaden mellan 

uppsåt och oaktsamhet.182 Det är alltså likgiltigheten inför följdens förverkligande som utgör 

gränsen mellan oaktsamhet och uppsåt. 183  

5.3.5 Oaktsamhet 

Skuldformen oaktsamhet, personlig culpa, förekommer i två former: omedveten och medveten 

oaktsamhet.184 En medvetet oaktsam person har en misstanke eller en insikt om att gärningen 

som denne tänker utföra innebär en risk, men är inte likgiltig inför följdens förverkligande. 

Gärningspersonen är därmed enbart likgiltig inför risken och dess förverkligande.185 

Omedveten oaktsamhet innebär att en person har anledning att skäligen anta att …, eller borde 

ha förstått eller insett att det förelåg vissa omständigheter runt den företagna gärningen och att 

en specifik följd ur gärningen skulle kunna ske. Den person som är omedvetet oaktsam är alltid 

att anses som mindre klandervärd än den som är medvetet oaktsam eftersom den omedvetet 

oaktsamme inte är lika likgiltig inför risken, utan likgiltig inför det faktum ifall det finns en 

risk.186 Personen behöver således inte vara medveten om att det finns en risk, men att man borde 

vara medveten om risken.187 Utifrån konformitetsprincipen gäller det för de båda 

oaktsamhetsformerna att gärningspersonen kunde ha rättat sig efter lagen. Den stora skillnaden 

mellan att vara medvetet respektive omedvetet oaktsam är att den som var medvetet oaktsam 

verkligen kunde ha rättat sig efter lagen eftersom denne hade en misstanke eller insikt om den 

faktiska risken medan den omedvetne inte hade det, men som kunde ha haft det om han eller 

hon hade gjort det såsom man egentligen ”ska”. 188  

                                                 
182 Asp m.fl. 2013, s. 292.  
183 Det bör betonas att lagen sällan stadgar ett krav på en specifik uppsåtsform. I majoriteten av fallen är det s.k. 

okvalificerat uppsåt som tillämpas och det innebär att det spelar ingen roll vilken typ av uppsåt som föreligger i 

det enskilda fallet, utan är tillräckligt att det föreligger uppsåt för att hålla en person personligt ansvarig. Se 

vidare Asp m.fl. 2013, s. 286.  
184 Jareborg 1995, s. 211. Det är värt att nämna att oaktsamhetsbegreppet delas in i två olika dogmatiska 

funktioner. Den första formen finns utgörs av gärningsculpa och den andra utgör personlig culpa. Gärningsculpa 

är ett rättsstridighetsrekvisit och personlig culpa är ett skuld rekvisit. Se vidare i Jareborg 1995, s. 211. 
185 Asp m.fl. 2013, s. 314.  
186 Jareborg 1995, s. 212.  
187 Prövningen av omedveten oaktsamhet görs i två led och fullgörs av att tre frågor undersöks. Först undersöks 

frågan om gärningspersonen inte hade förstått eller haft någon anledning att ens misstänka att något skulle kunna 

ske? Det som ska besvaras är vad gärningspersonen hade kunnat göra för att komma till insikt och sedan ställa 

frågan om han eller hon hade haft tillfälle och förmåga att kunna göra det. Om de tre frågorna kan besvaras 

jakande så anses gärningspersonen vara omedvetet oaktsam. Se vidare Asp m.fl. 2013, s. 315.  
188 Asp m.fl. 2013, s. 315, Jareborg 1995, s. 212.  



34 

 

6 BEVISVÄRDERING I BROTTMÅL 

6.1 Allmänt om bevismedel 

6.1.1 Inledning 

Bevismedel utgör en typ av bevisning. 189  Vad som utgör bevisning är det som hör till sakfrågan 

i målet. Ekelöf menar att det som hör till sakfrågan i målet kan man föra bevisning om.190 Det 

innebär att allt som läggs fram under en rättegångsförhandling för att styrka åklagarens eller 

försvararens ståndpunkt utgör bevisning, vilket möjliggör för rätten att ta del av väsentliga 

sakförhållanden som sedan ska beaktas.191 I svensk rätt utgörs bevismedel av vittnesmål enligt 

36 kap. Rättegångsbalken, RB, partsförhör 37 kap. RB, skriftligt bevis 38 kap. RB, syn, 39 kap. 

RB, och slutligen sakkunnigbevis 40 kap. RB, som utgör arbetets fokus.  

De sakkunnigutlåtanden som presenterats i skakvåldsfallen utgör bevismedel som rätten sedan 

under överläggningen värderar. Från en rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att förstå hur rätten 

värderar bevisningen och att rätten klargör i domskälen hur värderingen har gått till. Nedan 

kommer därför en kortare genomgång av processuella termer och principer att göras.  

6.1.2 Principen om fri bevisföring och bevisvärdering 

I svensk rätt gäller principen om fri bevisföring. Principen finns lagreglerad i 35 kap. 1 § st. 1 

RB. Rätten ska efter samvetsgrann prövning av bevisningen avgöra vad i målet som faktiskt är 

bevisat. Det innebär att rätten ska pröva all vid huvudförhandlingen framlagd bevisning. 

Heuman framhåller att regeln är av obligatorisk art.192 Diesen menar att den svenska 

rättsordningens inställning, till skillnad från många andra rättsordningar, är att all bevisning 

som är av relevans för målet ska kunna införas i en brottmålsrättegång oberoende av dess 

tillkomst.193 Det innebär att i stort sett att all typ av bevisning som har ett bevisvärde får läggas 

fram i en huvudförhandling.194 I svensk rätt finns det inte några specifika begränsningar för 

vilken typ av bevismedel som kan läggas fram eller något särskilt formkrav på bevismedlet.195 

Den enda förutsättningen är som sagt att bevismedlet ska ha betydelse för målet.196 Nordh 

                                                 
189 Andersson m.fl., s. 22.  
190 Ekelöf m.fl., s. 14. 
191 Ekelöf m.fl., s. 22 f. 
192 Heuman, s. 230.  
193 Diesen, s. 119. Bevisning får dock lov att avvisas av rätten.  
194 Ekelöf m.fl., s. 35.  
195 Ekelöf m.fl., s. 34.  
196 Nordh, s. 25. 
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framhåller att principen är betydelsefull då den underlättar en rättssäker och effektiv 

rättsprocess på så sätt att parterna är fria att lägga fram valfri bevisning och att rätten sedan har 

möjlighet att göra en rättsligt fri värdering av den.197 Det finns dock undantag från den fria 

bevisföringen.198  

Principen om fri bevisvärdering hör samman med principen om fri bevisföring. Rätten till fri 

bevisvärdering innebär att rätten är fri att pröva och värdera all den bevisning som lagts fram 

under huvudförhandlingen. Rätten är således inte bunden av några rättsliga regler när den gör 

en värdering av bevisen.199 Likt principen om fri bevisföring stadgas principen om fri 

bevisvärdering i 35 kap. 1 § st. 1 RB. Principen om fri bevisvärdering bygger på en stor tilltro 

till rätten och dess kapacitet att skapa rättvisa genom att den fritt kan värdera bevisning utan 

några direkta legala krav.200 Diesen framhåller att den svenska rättsordningen har lagt ett större 

fokus på den fria bevisvärderingen än på principen om fri bevisföring. Han menar att bevis som 

tillåts läggas fram enligt principen om fri bevisföring och som tillkommit på ett rättsosäkert 

eller rättsvidrigt sätt bör värderas, genom principen om fri bevisvärdering, lägre än bevis som 

inte tillkommit på sådana sätt. Fokus landar således på bevisvärderingen genom principen om 

fri bevisföring.201 Bevisvärderingen utgör därmed tyngdpunkten vid tillämpning av båda 

principerna. Från en rättssäkerhetssynpunkt utgör bevisvärderingen således en säkerhetsventil 

eftersom rätten har möjlighet att värdera all bevisning som kan vara till fördel för den tilltalade. 

Diesen betonar att det är viktigt att all bevisning tillåts utgöra en del av rättsprocessen för att 

rätten ska kunna komma fram till en materiellt riktig dom och därmed upprätthålla 

rättssäkerheten.202 

I detta sammanhang är det värt att belysa vilken påverkan som Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR, samt Europa 

domstolen, ED, har haft på den fria bevisföringen och värderingen. Det kan konstateras att ED:s 

praxis har kommit att påverka både den nationella fria bevisföringen och bevisvärderingen till 

                                                 
197 Diesen, s. 119, Nordh s. 25. 
198 I 35 kap. 5 § RB stadgas en allmän regel om att rätten får avvisa bevisning. Regleringen stadgar att rätten får 

avvisa bevisning om den omständighet som en part vill bevisa är utan betydelse i målet, om beviset inte behövs, 

om beviset uppenbart skulle bli utan verkan, om bevisningen med avsevärt mindre besvär eller kostnad kan föras 

på annat sätt, eller om beviset trots rimliga ansträngningar inte kan tas upp och avgörandet inte bör fördröjas 

ytterligare. Vidare finns det även förbud mot vittnesattester, 35 kap. 14 § RB, och särskilda sekretessbelagda 

uppgifter. Enligt 50 kap. 25 § RB finns det även vissa villkor för att åberopa ny bevisning i hovrätten.   
199 Ekelöf m.fl., s. 26, 34. 
200 Ekelöf m.fl., s. 27.  
201 Diesen, s. 119. 
202 Diesen, s. 119.  
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viss del.203 Genom ED:s praxis har bevisföringen påverkats genom att det satts gränser för vad 

som får upptas till en huvudförhandling. Det finns numera regler för hur rätten ska bevisvärdera 

felaktigt eller otillbörliga upptagna bevis. Det var till exempel tidigare tillåtet i Sverige att uppta 

erkännande som tillkommit genom tortyr. Det har dock ändrats sedan domen Jaholl ./. Tyskland 

föll. I ljuset av avgörandet innebär det att bevis som tillkommit i strid mot konventionens 

principer ska uteslutas som bevis. I artikel 6 EKMR stadgas om rätten till en rättvis rättegång. 

Det innebär således att den svenska rättsordningen måste förhålla sig till det som stadgas i 

artikeln och upprätthålla den tilltalades rättigheter.  

6.1.3 Bevisbördan i brottmål 

Enligt svensk rätt ligger bevisbördan i brottmål på åklagaren.204 Det är en princip som inte 

återfinns i en uttrycklig bestämmelse i RB, dock stadgas det i oskyldighetspresumtionen i artikel 

6 p. 2 EKMR att bevisbördan ligger på åklagaren.205 Sedan Sverige har anslutit sig till 

konventionen gäller den såsom svensk lag och därmed gäller oskyldighetspresumtionen som 

princip. Vidare innebär presumtionen att rätten inte ska ha en förutbestämd uppfattning om den 

tilltalades skuld och att den tilltalades uttalanden inte ska tolkas som ett erkännande om inte ett 

faktiskt erkännande föreligger.206 Ekelöf m.fl. menar att principen även kan uttryckas genom 

latinets in dubio pro reo.207 Han menar att principen om åklagarens bevisbörda bygger på att 

rättsstaten inte tolererar felaktiga fällande domar. Ekelöf m.fl. menar vidare att individens 

rättsskydd måste stå över intresset av en effektiv rättsskipning för att kunna upprätthålla 

oskyldighetspresumtionen.208 För att upprätthålla principen ställs det ett högt krav på 

åklagaren.209 Nordh framhåller att anledningen till att bevisbördan i brottmål faller på åklagaren 

är för att konsekvenserna för en felaktigt friande dom är av en mycket allvarligare art än om det 

skulle förekomma en friande dom som är felaktig. Han menar även att det inte skulle vara 

rättssäkert att lägga bevisbördan på den tilltalade att bevisa sin oskuld. Han understryker att om 

det skulle förefalla sig på det viset att det då skulle strida mot oskyldighetspresumtionen och 

artikel 6 i EKMR.210 

                                                 
203 Diesen, s. 120. 
204 Strahl, s. 69. 
205 Att notera är att det finns regler om omkastning av bevisbördan men det kommer inte att beröras närmare I 

detta arbete.  
206 Ekelöf m.fl., s. 150 f.  
207 Rätten ska i tveksamma fall döma till förmån för den tilltalade enligt principen in dubio pro reo. 
208 Ekelöf m.fl., s. 150. 
209 Se nedan i nästa avsnitt om beviskravet. 
210 Nordh 2011, s. 35.  
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Diesen framhåller att det dock finns vissa lättnader av åklagarens bevisbörda. Ett exempel är 

när den misstänkte erkänner brottet. En förutsättning för en sådan lättnad är att erkännandet var 

avsiktligt och att det handlar om mindre grova brott. 211 Åklagaren har även ett ansvar gentemot 

den tilltalade. Åklagaren är enligt 23 kap. 4 § RB bunden av principen om åklagarens 

objektivitetsplikt. Det innebär att åklagaren har en plikt att föra fram alla omständigheter också 

sådana som är till fördel för den tilltalade.212 Objektivitetsplikten ställer därmed höga krav på 

åklagaren att hålla sig objektiv i processföringens alla delar. 

6.1.4 Beviskravet i brottmål - ”Utom rimligt tvivel” NJA 1980 s. 725 

Beviskravet anger hur stark bevisningen måste vara för att läggas till grund för fällande dom.213 

Diesen menar att beviskravet utgör en beståndsdel av bevisbördan och att det är ”ett mått på 

bevisningens erforderliga kvalitet.”214  I RB återfinns ingen definition av beviskravet för 

brottmål.215  Beviskravet utvecklades av HD i NJA 1980 s. 725. Beviskravet enligt svensk 

gällande rätt är utom rimligt tvivel och har sitt ursprung i engelskans beyond reasonable 

doubt.216 Det innebär, såsom det framförs av HD:s domskäl, att en person kan hållas personligt 

ansvarig för brott endast om det är ställt utom rimligt tvivel att han eller hon är skyldig till 

brottet. Det innebär att om det finns utrymme för rimligt tvivel så ska den tilltalade inte hållas 

ansvarig för brott. Beviskravet utgör därmed ett högt krav.217 Nordh menar att ett högt beviskrav 

säkerställer rättssäkerheten för den enskilda individen på så sätt att det är mindre risk för att 

oskyldiga döms.218 Enligt Diesen innefattar utom rimligt tvivel att det inte föreligger några 

friande alternativ till åklagarens gärningspåstående. Diesen menar således att när det inte finns 

några rimliga påståenden som talar i den tilltalades riktning kan rätten anse beviskravet som 

styrkt och därmed bifalla åtalet.219 Ekelöf m.fl. framhåller att HD inte har fastställt vilken styrka 

tvivlet måste ha för att brott inte kan anses vara styrkt. HD menar att det är svårt att precisera 

                                                 
211 Diesen, s. 123. Diesen menar vidare att det rent teoretiskt förhåller sig så att kravet på bevisbördan alltid är 

samma och att bevisbördan inte påverkas av processmaterialets innehåll eller omfång, men att det i praktiken 

faktiskt innebär att om utredningens omfång är tämligen litet så minskas även åklagarens bevisbörda. Han menar 

att frågan om hur bevismaterial framställs ger upphov till en avvägning mellan åklagarens bevisbörda och rättens 

ansvar för att målet blir utträtt samt den tilltalades förmåga att framföra sina invändningar. Se vidare i Diesen, s. 

123. 
212 Diesen, s. 124.  
213 Diesen, s. 137, Ekelöf m.fl. s. 151.  
214 Diesen, s. 137.  
215 I RB finns dock beviskrav för när en förundersökning får inledas, 23 kap. 1 § RB, när förhör med en 

misstänkt får hållas, 23 kap. 9 § RB, och även när häktning av en misstänkt får ske, 24 kap 1 § RB. 
216 Nordh 2011, s. 37.  
217 Nordh 2011, s. 37.  
218 Nordh 2011, s. 35 
219 Diesen, s. 147.  
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vad rimligt tvivel inbegriper när det förekommer skiljaktiga meningar.220 Slutsatsen man kan 

dra är, även om HD inte uttalar ett exakt mått om tvivlets styrka, att det krävs en betydande 

styrka i bevisningen för att det inte ska föreligga ett rimligt tvivel. Det torde helt enkelt handlar 

om hur bevisningen värderas av rätten.  

Enligt doktrin består utom rimligt tvivel av tre olika kriterier: rationellt, konkret och relativt. 

Kravet på rationalitet tar sikte på att tvivlet ska vara logiskt motiverat. Det konkreta kriteriet 

innebär att tvivlet ska vara underbyggt av fakta i målet. Det sista kriteriet att tvivlet ska vara 

relativt innebär att en rimlighetsbedömning har skett inom ramen för målets beskaffenhet, vilket 

tar sikte på utredningsunderlaget.221 Nordh är en av flera som uppfattar beviskravet som ett 

uttryck för olika grader av sannolikhet.222 Diesen menar för egen del dock att det är ett 

sanningsvärde och inte ett uttryck för ett sannolikhetsmått. Han menar att när rätten går på 

åklagarens linje och dömer därefter ger den uttryck för att åklagaren gjort sanningen gällande.223 

Det är många gånger svårt för rätten att avgöra vem av parterna det är som talar sant, i dessa 

fall torde principen om in dubio pro reo vara ledande. Det nu angivna resonemanget talar för 

att Diesen har rätt i sitt påstående om att rimligt tvivel är ett uttryck för ett sanningsvärde.  

En avgörande skillnad mellan civilprocessen och brottmålsprocessen är att beviskraven kan 

sänkas i fall som möts av svåra bevissvårigheter inom civilprocessen. Vid brottmålsprocesser 

sänks inte beviskraven enbart på grund av en sådan omständighet.224 Ekelöf m.fl. lyfter fram 

det faktum att det inte är helt ostridigt inom doktrinen huruvida beviskravets styrka är konstant. 

De menar att det finns de som är av den uppfattningen av att beviskravet faktiskt sänks vid 

lindriga brott. Vidare lyfter de även fram att HD i ett par fall har sänkt beviskravet för somliga 

ansvarsförutsättningar.225 Det är även värt att nämna att det i förarbetena talas om s.k. indirekta 

sänkningar av beviskraven. Ur förarbetena framgår det att erkännanden i lindriga brott bör 

accepteras utan en vidare kontroll.226  Diesen är dock av den starka uppfattningen att 

                                                 
220 Ekelöf m.fl., s. 153 Ekelöf m.fl. menar dock att viss fingervisning finns att få i NJA 1990 s. 555. I domskälen 

uttalade majoriteten av HD: Vid övervägande av vad som sålunda upptagits finner HD inte utredningen med 

sådan styrka utesluta andra tänkbara händelseförlopp än att den tilltalade själv kört bilen att det blivit ställt 

utom rimligt tvivel att han gjort sig skyldig till brott i enlighet med åtalet. Detta skall alltså ogillas. Ett av 

justitieråden var av skiljaktig mening och framförde för egen del De nu angivna omständigheterna talar med 

betydande styrka för att den tilltalade förde bilen vid olyckstillfället. Majoriteten och minoriteten värderar 

bevisningen således olika och därmed värderar styrkan i rimligt tvivel olika, vilket leder fram till olika slutsatser 

och påföljder.  
221 Diesen, s. 526, Ekelöf m.fl., s. 153.  
222 Diesen, s. 141, Ekelöf m.fl., s. 200, Nordh, 2011 s. 31. 
223 Diesen, s. 139. 
224 Ekelöf m.fl., s. 154. 
225 Se NJA 1990 s. 210 om nödvärnsinvändning, NJA 2005 s. 237 om kvittensinvändningar i skattebrott.  
226 SOU 1938:44 s. 380 f. 
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beviskravets styrka är lika oavsett brottmålstyp. Han menar att varken brottets art eller grovhet 

påverkar beviskravet. Han menar vidare att den tilltalades inställning inte heller har någon 

påverkan eller att de specifika rekvisiten för en bestämmelse kan ha någon sådan inverkan på 

beviskravets styrka.227 Han finner stöd för sin åsikt då HD fastslog att beviskravet inte får ändras 

på grund av de ovan angivna skälen.228 Diesen menar att det skulle kunna vara så att det istället 

är utredningskraven som förändras i styrka beroende på brottets art och grovhet och att 

beviskravets styrka förblir oföränderlig.229  

6.2 Bevisvärdering i brottmål 

6.2.1 Bevisvärderingsmetoder 

Att värdera bevisning tillhör de svåraste delarna inom juridiken. Det finns en del olika 

uppfattningar och teorier i doktrin om hur bevis ska värderas och olika teoretiska 

bevisvärderingsmetoder har därför utvecklats för att underlätta bevisvärderingen för rätten.230 

Det finns ingen samstämmig uppfattning om vilken eller vilka bevisvärderingsmetoder som bör 

vara ledande i praktiken och det kan sägas utgöra en kontroversiell fråga kring vilken metod 

som anses som den bäst tillämpbara för att uppnå rättssäkerhet.231 De tre främsta 

bevisvärderingsmetoderna i doktrinen är bevisvärdemetoden, bevistemametoden och 

hypotesmetoden. 

Bevisvärdemetoden och bevistemametoden är uppbyggda på ett sätt som ska kunna vägleda 

rätten genom bevisvärderingen. Hypotesmetoden står på egna ben och ger omedelbar 

vägledning för hur bevis ska värderas.232 De angivna bevisvärderingsmetoderna bygger på 

sannolikhetsresonemang.233 Bevisvärderingsmetoden utvecklades av Ekelöf och bygger på en 

bevisstrukturering som underlättar för rätten att skilja på olika bevisfakta, hjälpfakta och 

erfarenhetssatser. 234  Bevistemametoden utvecklades av Bolding. Nordh framhåller att 

bevistemametoden står i polemik till Ekelöfs bevisvärdemetod, där en av de väsentliga 

skillnaderna utgörs av användningen av sannolikhetsbegreppet.235 Hypotesmetoden har 

                                                 
227 Diesen, s. 141. 
228 Se NJA 1982 s. 164. 
229 Diesen, s. 149.  
230 Nordh 2013, s. 59.  
231 Ekelöf m.fl., s. 160 
232 Nordh 2013, s. 59. 
233 Nordh 2013, s. 60.  
234 Ekelöf m.fl., s. 162, 216.  En av nackdelarna är att den inte är praktiskt tillämpbar i alla situationer, så är fallet 

vid strukturalbevisning där man får komplettera med bevistemametoden. 
235 Se vidare Nordh 2013, s. 63.  
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utvecklats av Diesen. Hypotesmetoden är en metod för bevisvärdering i brottmål och har en 

strukturell bevisprövning som är i enlighet med HD:s egen struktur vid domskrivning. Metoden 

har sin utgångspunkt i beviskravet utom rimligt tvivel och dess premiss är att falsifiera 

alternativa hypoteser.236 Nordh framhåller att ingen av metoderna är praktiskt tillämpbara på så 

sätt att de enskilt kan läggas till grund för en dom.237 Det innebär att bevisvärdering i praktiken 

bör ske som regel utan en speciell modell i åtanke.  

6.2.3 Praktisk värdering av bevis  

Enligt Ekelöf m.fl. ska rätten vid överläggningen värdera bevisningen baserat på sin 

erfarenhetssats.238 Han menar att rättens erfarenhetssatser är av notoriskt slag och att rätten får 

lov att använda sitt privata och professionella vetande vid värdering av bevis. Det finns även 

erfarenhetssatser av särskilt slag. 239 Vid bevisvärderingen drar rätten slutsatser av den av 

parterna i målen framlagda bevisningen. Vid värdering av bevis är det en förutsättning att varje 

bevis ska värderas för sig. Det är inte tillåtet att göra en sammanvägning av samtliga bevis innan 

varje enskilt bevis har prövats eller värderats vart och ett för sig. I förarbetena klargörs att målet 

inte får grundas på ett helhetsintryck av den framlagda bevisningen.240 Det som just sagts är en 

central del av bevisvärderingen. Det finns således ett krav på objektivitet.241 Rätten måste 

därmed förhålla sig objektiv inför varje värdering av enskilda bevis och försöka att inte låta sig 

styras av eventuella förutfattade meningar. Efter den enskilda bedömningen av bevisningen 

görs sedan en sammanläggning av de enskilda bevisen.242 I det skedet görs en 

helhetsbedömning av samtliga bevis mot beviskravet utom rimligt tvivel. Genom 

bevisvärderingsförfarandets upplägg upprätthålls rättssäkerheten för att minska risken för 

felaktiga domar. 

Som tidigare framhållits är bevisvärderingsmetoderna svåra att applicera i praktiken och 

efterlevs inte.243 Ekelöf m.fl. framhåller att rätten rent praktisk vid bevisvärdering arbetar efter 

                                                 
236 Diesen, s. 197.  
237 Nordh 2013, s. 5, 59.  
238 Med erfarenhetssatser menas att ett påstående om sambandet mellan två företeelser. Se vidare Edelstam, s. 

112 ff. Enligt Thornefors innebär en erfarenhetssats att man gör ett generellt antagande som anses vara 

vedertaget vid bevisvärderingen. Se vidare i Thornefors, kommentaren till 40 kap. 1 § RB. 
239 Ekelöf m.fl. s. 281. De som besitter den typ av erfarenhetssatser är experter inom ett särskilt ämnesområde 

om och Ekelöf menar att erfarenhetsatser av sådant slag bör läggas fram som bevisning och då i form av 

sakkunnigbevisning. Se vidare nedan under kap. 7 om sakkunnigbevisning. 
240 SOU 1938:44 s. 387.  
241 Nordh 2013, s. 39.  
242 Diesen, s. 73.  
243 Nordh 2013, s. 5. 
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principen om fri bevisvärdering ad notam.244 De belyser vidare problematiken kring hur 

bevisvärderingen går till rent praktiskt. 245  Det är inte alltid det framgår av domskälen hur 

värderingen av bevisningen faktiskt gått till.246 Diesen lyfter för egen del fram att en av 

svårigheterna vid bevisvärdering är av kunskapsteoretiskt slag. Han ställer sig frågande till när 

andra kunskapsområden kan stödja den juridiska som hjälpvetenskap och hur rätten sedan ska 

kunna anamma och praktisk tillämpa den yttre hjälpen? Det som Diesen belyser är ett exempel 

på svårigheterna för rätten att tillämpa medicinska utlåtande från sakkunniga i sådana 

komplicerade mål som skakvåldsmålen utgör. Diesen betonar även sambandsproblematiken 

mellan olika sakförhållanden och hur en sammanvägning av omständigheter som är 

motverkande eller tveksamma ska värderas.247 De problemförhållandena som både Ekelöf m.fl. 

och Diesen har åskådliggjort är vad som nedan kommer att analyseras i fallen om skakvåld.248   

6.3 Stödbevisning 

6.3.1 Allmänt om stödbevis  

Stödbevisning är ett begrepp som har vuxit fram i praxis och på senare tid även i doktrin.249 

Ekelöf m.fl. menar att begreppet är olyckligt namngivet då ordet stöd kan ge en uppfattning om 

att huvudbevisning har ett större bevisvärde och att stödbevisning har lägre bevisvärde. Med 

stödbevisning menas istället att det föreligger olika bevis vars styrka är olika. Ekelöf m.fl. 

menar att stödbevisning kan vara avgörande för ett mål och det är upp till rätten att värdera 

varje bevis enligt principen om fri bevisvärdering och att olika stödbevis tillsammans kan nå 

upp till beviskravet.250 Lainpelto menar att begreppet har vuxit fram i praxis och är utarbetad 

genom rättens motivering av domskälen. Hon påpekar att begreppet är dåligt utrett och trots att 

det finns ett uttalande från HD är det fortfarande att anses som oklart vad som ingår i begreppet 

och vilken typ av bevisning som kan kallas för stödbevisning i brottmål.251 

                                                 
244 Ad notam är latin och betyder rättar sig efter. 
245 Ekelöf m.fl., s. 173.  
246 Se vidare nedan i kapitel 8.  
247 Diesen, s. 72 f.  
248 Det är problematiseringen kring bevisvärderingen och problematiken kring hur rätten tillämpar andra 

kunskapsområden såsom medicinska utlåtanden genom sakkunnigbevisning som kommer att analyseras och 

diskuteras utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. 
249 Se NJA 2005 s. 712, Ekelöf m.fl., s. 27, Lainpelto, s. 157.  
250 Ekelöf m.fl., s. 25 f.  
251 Lainpelto, s. 157.  
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6.3.2 Rättsintyg 

I de nedan analyserade skakvåldsmålen förekommer rättsintyg som bevismedel. Ett rättsintyg 

är ett skriftligt medicinskt utlåtande av en läkare. Rättsintyget utfärdas av läkare i syfte att 

användas som bevismedel i rättegång.252 Ett rättsintyg är ett utlåtande om skador, sjukdomar 

och liknande på människor som är vid liv. Det är enbart läkare som har avtal med 

Rättsmedicinalverket eller läkare som arbetar vid Rättsmedicinalverket som får skriva 

rättsintyg.253 Lainpelto menar att rättsintyg har kommit att betecknas som stödbevisning i 

brottmål. Hon menar att rättsintygets funktion enbart syftar till att bistå rätten med hjälp att 

tolka uppkomna skador. De skador som framkommer i rättsintyget är vad som utgör själva 

beviset, bevisfaktum, och är en beroende omständighet.254  Ekelöf m.fl menar att rättsintyget 

inte bör hänföras till bestämmelserna om skriftligt bevis, utan till sakkunnigbevisningen 

eftersom det är en expert som besitter sakkunskapen och ger utlåtandet i skriftlig form.255   

                                                 
252 Ekelöf m.fl., s. 296 
253 Ekelöf m.fl., s. 296 f.  
254 Lainpelto, s. 214. 
255 Ekelöf m.fl., s. 299.  
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7 SAKKUNNIGBEVISNING 

7.1 Allmänt om sakkunnigbeviset 

7.1.1 Inledning  

För att uttrycka det på ett så enkelt sätt som möjligt kan man säga att sakkunniga används i 

rättsprocesser för att tillföra ett mål icke juridisk kunskap.256 Edelstam beskriver 

sakkunniginstitutets funktion som ett hjälpmedel för att skapa ett bättre beslutsunderlag för 

rätten.  Med ett bättre beslutsunderlag kan rätten förhoppningsvis fatta ett materiellt riktigt 

beslut och därmed undvika att hålla oskyldiga personer ansvariga för brott. 257 Brun m.fl. och 

Thornefors menar att syftet med sakkunniga är att bistå rätten med särskilda erfarenhetssatser, 

vilket rätten inte har, som är av betydelse för bedömningen av bevisningen i målet.258  

Det finns ingen legal definition av en sakkunnig i RB. Edelstam259 lyfter i sin avhandling fram 

Hasslers definitionsförslag, med stöd i RB 40:1, att en sakkunnig är ”en person som besitter 

någon särskild kunskap, vilken icke faller inom den allmänna bildningens eller 

livserfarenhetens område, och som i rättegång bidrager till utredningen genom uttalanden 

stödda på nämnda kunskap.”260 Ett annat sätt att uttrycka det på är att en sakkunnig är någon 

som är expert inom ett visst område.261 I förarbetena framgår att den som är tillkallad expert i 

brottmålsprocesser besitter annan fackkunskap än den juridiska.262 Sakkunnigutlåtanden har 

ofta stor betydelse för målet och i många fall är det avgörande för utgången.263 Det finns olika 

typer av sakkunniga och i följande avsnitt kommer en kortare genomgång av hur man anlitar 

sakkunniga att redogöras för samt de olika typerna av sakkunniga.  

7.1.2 Anlitande av sakkunniga i brottmål 

I allmän domstol är det vanligast att sakkunniga anlitas av part eller domstol genom 

sakkunnigbevisning. Den sakkunniga har olika benämningar beroende på vem det är som har 

förordnat den sakkunnige. Den som är av domstolen förordnad sakkunnig benämns 

                                                 
256 Edelstam, s. 32. 
257 Edelstam, s.33. 
258 Brun m.fl. s. 283, Thornefors, kommentaren till 40 kap. 1 § RB. Thornefors menar vidare att särskilda 

erfarenhetssatser är erfarenhetssatser som gäller kvalificerade förhållanden som inte är allmänt kända. 
259 Edelstam, s. 21. 
260 Hassler, s. 75. 
261 Edelstam, s. 21. 
262 SOU 1987:13 s. 18.  
263 Se nedan i kap. 8.   
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domstolssakkunnig medan den som tillkallats av part är partssakkunnig.264 Sakkunniga kan 

även ingå som ledamöter i rätten. Det är vanligen förekommande i specialdomstolar, dock är 

det ovanligt i allmän domstol.265  

Både part och rätten kan begära en domstolssakkunnig.266 Enligt 35 kap. 6 § RB är det parterna 

som bär ansvaret för bevisningen. I brottmål kan parterna även begära att domstolen förordnar 

en domstolssakkunnig.267 Enligt 35 kap. 6 § RB kan rätten utse en domstolssakkunnig ex officio 

om målet faller under allmänt åtal. Edelstam menar att rättens möjlighet att ex officio förordna 

om en sakkunnig är sammanknuten med deras utredningsansvar enligt 43 kap. 2 § 2 st. RB och 

46 kap. 2 § 2 st. RB.268 Edelstam menar att rätten ex officio förordnar en sakkunnig när parterna 

genom partssakkunniga framlagt motstridiga bevis. Rätten kan i dessa fall få stora svårigheter 

vid bevisvärderingen. Det kan vara både förvirrande och svårt för rätten att avgöra vilken 

sakkunnigbevisning som väger tyngst och vari sanningen faktiskt ligger. I sådana fall kan rätten 

ex officio förordna om en domstolssakkunnig. Rätten kan även förordna sakkunnig i de fall den 

inte finner tilltro till den eller de partssakkunniga åberopade av parterna.269 Edelstam menar att 

en part i stort sett alltid kan förordna om en partssakkunnig, även i de fall rätten har förordnat 

en domstolssakkunnig.270 Partssakkunnig är den vanligaste typen av sakkunnigbevisning i 

praktiken.271 Edelstam menar att det beror på att sakkunnigutlåtanden inhämtas redan under 

förundersökningsstadiet.272  

7.2 Sakkunniga 

7.2.1 Domstolssakkunnig 

Reglerna om sakkunniginstitutet stadgas i 40 kap. RB. I kapitlets första paragraf stadgas 

följande:  

”Finnes för prövning av fråga, vars bedömande kräver särskild fackkunskap, nödigt att anlita 

sakkunnig, äge rätten över frågan inhämta yttrande av myndighet eller tjänsteman eller annan, 

                                                 
264 Ekelöf m.fl., s. 22 f.  
265  Det kommer därmed inte att vidare utvecklas. För den intresserade se. Ekelöf m.fl., s. 282 f. 
266 Edelstam, s. 232. 
267 Edelstam, s. 234, Ekelöf m.fl. s. 287. 
268 Edelstam, s. 233. 
269 Edelstam, s. 233.  
270 Edelstam, s. 235.  
271 Ekelöf m.fl., s. 287. 
272 Se vidare i Edelstam, s. 236. 
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som är satt att tillhandagå med yttrande i ämnet, eller ock uppdraga åt en eller flera för 

redbarhet och för skicklighet i ämnet kända personer att avgiva yttrande.” 

Av ordalydelsen framgår att rätten får förordna en domstolssakkunnig i fall som kräver särskild 

fackkunskap om det är nödigt. Med fackkunskap avses sådan sakkunskap som experter inom 

ett visst kunskapsområde, exempelvis inom medicin, besitter.273 Vidare framgår av 

ordalydelsen att myndigheter liksom fysiska personer som besitter sådan av målet eftertraktad 

sakkunskap kan förordnas som sakkunnig. Det måste vidare vara nödigt för rätten att förordna 

om en sakkunnig. Edelstam menar att begreppet nödigt är en ålderdomlig term för ordet 

nödvändigt. Han uppfattar det som att kravet för nödvändighet uppfylls antingen när en part 

begär det av rätten eller när rätten själva ex officio beslutar om att förordna en sakkunnig.274  

Enligt 40 kap. 2 § RB ska en domsstolssakkunnig förhålla sig objektiv. 

 ”Ej må den vara sakkunnig, som till saken eller till någondera parten står i sådant förhållande, 

att hans tillförlitlighet därigenom kan anses förringad.” 

Bestämmelsen ställer alltså ett krav på opartiskhet.275 Ekelöf m.fl. menar att en 

domstolssakkunnig inte får vara jävig, att bestämmelsen går att jämföra med domarjäv och att 

regel finns till för att skydda rätten.276 Vanligen utses en domssolssakkunnig inledningsvis och 

parterna har rätt enligt 40 kap. 3 § RB att få veta vem det är. Parterna har rätt att komma med 

invändningar eller godkänna valet av domstolssakkunnig. Det är en domsstolssakkunnigs 

uppgift att värdera bevisningen i målet baserat på dess erfarenhetssatser och sedan göra ett 

utlåtande. En domstolssakkunnigs erfarenhetssatser är alltså dess utlåtande i målet.277 För den 

som är domstolssakkunnig faller under bestämmelserna i 40 kap. 7 och 8 §§ RB.  

7.2.2 Partssakkunnig 

Den sakkunnig som anställs av part faller delvis, likt den domstolssakkunnige, under 40 kap. 7 

och 8 §§ RB, men dessutom under vittnesreglerna 40 kap. 19 § RB. Det som skiljer en 

partssakkunnig från en domstolssakkunnig är att den som är partssakkunnig inte har ett 

objektivitetskrav. Partsakkunnig behöver således inte hålla sig objektiv och får vara jävig. 

                                                 
273 Edelstam, s. 239.  
274 Edelstam, s. 241.  
275 Ekelöf m.fl., s. 288.  
276 Ekelöf m.fl., s. 289. 
277 Edelstam, s. 109, Ekelöf m.fl., s. 281. 
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Faktumet att den partssakkunnige är jävig kan dock komma att påverka bevisvärdet.278 Den 

partsakkunnig avlägger inte heller sakkunniged, vilket den domstolssakkunnige avlägger, utan 

vittnesed. Det innebär att den partsakkunnige inte kan komma att hållas straffrättsligt ansvarig 

för sitt utlåtande.279 Likt den domstolsakkunnige ska den som är partsakkunnig ge ett utlåtande 

genom sakkunnigbevisning baserat på erfarenhetssatser. Brun m.fl. framhåller att problemet 

med sakkunnigbevisning på ett praktiskt plan är att överföra de slutsatser som den sakkunnige 

kommer fram till i sitt utlåtande till ett bevisvärde. Den sakkunniges värdering av beviset kan 

inte enligt Brun m.fl. omedelbart läggas till grund för rättens slutledning av bevisningen.280 Det 

är värt att ställa frågan, med anledning vad som precis lyfts fram av Brun m.fl., om det inte är 

precis det som rätten gör? Frågan är om rätten vid bevisvärderingen i mål om skakvåld överför 

den sakkunniges slutsatser och lägger den omedelbart till grund för en juridisk slutsats? Det 

kommer att granskas i rättsfallen nedan. 

  

                                                 
278 Edelstam, s. 267 ff. författning. 
279 Värt att nämna är att en partssakkunnig som redan avgett ett utlåtande endast undantagsvis bör utses såsom 

domstolssakkunnig i samma mål. Se vidare Fitger m.fl., s. 40:8. 
280 Brun m.fl., s. 283.  
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8 TILLÄMPNING  

8.1. Praktisk analys av skakvåldsfallen  

8.1.1 Inledning 

I detta kapitel kommer en beskrivning och analys över skakvåldsfallen. Varje enskilt fall 

kommer att redogöras för med en efterföljande individuell analys. HD:s fall från 1992 kommer 

att inleda kapitlet och HD:s fall från 2014 som kom att belysa den stora problematiken kring 

bevisvärderingen om skakvåld kommer att analyseras sist. Fallen däremellan utgörs av sex 

opublicerad fall från HovR och TR.281 

8.2 NJA 1992 s. 85 

8.2.1 Omständigheterna i målet  

En man åtalades för grov misshandel och grovt vållande till annans död av sin dotter. Han 

åtalades för att uppsåtligen genom kraftiga och våldsamma skakningar samt genom hårt tryck 

mot bröstkorgen tillfogat dottern livshotande hjärnskada och svåra revbensfrakturer. Vid 

gärningen var flickan drygt fem veckor gammal. Hon avled till följd av den svåra hjärnskadan.  

Den tilltalade erkände att han skakat den nyfödda dottern vid två tillfällen. Första gången var 

när han blev frustrerad över att hon inte åt. Han tappade då tålamodet och skakade henne då 

både uppåt och nedåt och även fram och tillbaka på ett kraftfullt sätt. Andra gången var senare 

samma dag. I samband med blöjbyte upplevde mamman dottern som blek och livlös, och när 

den tilltalade tog över henne för att klä på henne slutade hon att andas. Han drabbades då av 

panik och skakade för att få liv i henne. Han startade sedan upplivningsförsök genom att trycka 

sin ena hand mot barnets bröstkorg. På sjukhuset konstaterades det att flickan drabbats av en 

svår hjärnskada, blödningar i ögonbottnen och hade revbensfrakturer. Den tilltalade förnekade 

att han uppsåtligen skulle ha misshandlat sin dotter, men erkände att han genom oaktsamhet 

vållat hennes död. 

 

                                                 
281 Det är avgörandedatumen som utgör ordningsföljden av samtliga fall. 
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Åklagaren åberopade två rättsintyg som skriftlig bevisning samt ett sakkunnigutlåtande av 

rättsläkaren till det ena rättsintyget. Under huvudförhandlingen uppgav den sakkunnige 

följande om flickans skador: 

”Barnet hade färska blödningar i hjärnvävnaden, total hjärnnekros (undergång av hjärnvävnaden), 

revbensfrakturer, blödningar i ögonbottnarna, tecken på bakteriell infektion i bl.a. hjärnhinnorna, luftrörsträdet 

och lungorna. /…/ De påvisade, sannolika blödningarna i hjärnvävnaden med blodförekomst i hjärnvätskan väl 

kan förklaras av att huvudet utsatts för yttre våld, antingen indirekt genom att kroppen skakats eller genom direkt, 

trubbigt våld mot huvudet. /…/ För att en hjärnskada skall uppstå fordras troligen flera mycket kraftiga skakningar 

av barnet. En skakning räcker inte. Samma gäller blödningar i ögonbottnarna. Skadorna kan också ha uppkommit 

genom att huvudet träffat ett hårt underlag eller utsatts för annat yttre trubbigt våld. Några yttre skador på huvudet 

har inte påträffats, varför ytan som träffat huvudet i dessa fall måste ha varit mjuk. /…/ Man kan klämma sönder 

bröstkorgen genom direkt tryck. Revbensfrakturerna kan ha uppstått genom kompression av bröstkorgen vid ett 

återupplivningsförsök på ett plant underlag.” 

8.2.2 HD:s domskäl och domslut 

HD ansåg det i målet bevisat att flickan avlidit till följd av total hjärnnekros på grund av den 

tilltalades våldsutövning, i form av skakningar. HD ansåg att det förelåg förmildrande 

omständigheter till viss del, eftersom den tilltalade skakade dottern i panik när hon föll in i 

medvetslöshet. Detsamma kunde inte sägas ansåg HD när han skakade henne vid det tidigare 

tillfället då han tappade tålamodet. Det ansågs istället vara försvårande då hennes svåra skador 

visade att skakningarna som sedan ledde till hennes död måste ha varit väldigt kraftiga. Det 

ansågs oförsvarligt att behandla ett nyfött barn på sådant sätt. Den tilltalades agerande 

bedömdes därför som grovt. Han dömdes för grovt vållande till annans död. 

8.2.3 Rättslig analys av HD:s bedömning 

Utifrån domskälen framgår det att sakkunnigbevisningen har vägt tungt vid bevisvärderingen i 

målet. Motiveringen i HD är sparsmakad. Det är närmast en fråga om ett konstaterande än en 

egenhändig bevisvärdering. HD hänvisar till att utredningen visar att barnet har avlidit till följd 

av total hjärnnekros.282 Som stöd till sakkunnigbevisningen fanns den tilltalades erkännande, 

han uppgav dock att han saknat uppsåt. HD förde ingen diskussion kring orsakssambandet 

mellan den tilltalades gärning och barnets uppkomna skador. När HD utrycker att utredningen 

visar att barnet har avlidit till följd av total hjärnnekros får det antas att den indirekt ansåg att 

ett orsakssamband förelåg och att det genom sakkunnigbevisningen och den skriftliga 

                                                 
282 Vad som anses med utredningen torde enbart vara sakkunnigbevisningen. 
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bevisningen bevisats att så var fallet. I målet framgick att barnet inte utsatts för annat våld eller 

någon svår olycka än det erkända skakvåldet. Inte heller framkom det att barnet har 

misshandlats av annan part än den tilltalade. Med anledning av att det inte finns några andra 

omständigheter än den tilltalades kraftfulla skakvåld av barnet, kan HD ha ansett att 

orsakssambandet mellan den tilltalades gärning och barnets efterföljande skador utrett. Det 

framgår inte ordagrant att det som just sagts är så HD har resonerat, men utifrån den kortfattade 

bevisvärderingen dras således den slutsatsen. HD har därmed överfört den sakkunniges 

slutsatser och bedömt att dessa är starkt ur ett juridiskt perspektiv. Den sakkunniges värdering 

av barnets dödsorsaker har i fallet lagts till direkt grund för HD:s bevisvärdering. Vad gäller 

uppsåtskravet har inte HD fört någon närmare diskussion mer än att de konstaterar att det inte 

finns några ursäktande omständigheter av att skaka barnet. HD bör ha resonerat att han var 

medveten om vad han gjorde och att han insåg risken med att kraftigt skaka ett så litet barn. 

8.3 Mål B 4387-04 vid hovrätten för västra Sverige 

8.3.1 Omständigheterna i målet  

En man åtalades för att uppsåtligen ha misshandlat sin dotter genom att han skakat henne 

kraftigt. Misshandeln har medfört att flickan fått skador i form av blödningar under hjärnans 

hårda hinna och blödningar i ögonens näthinnor, livlöshet och smärta i form av kramper. 

Flickan var drygt fem månader och kom in akut vid två olika tillfällen till barnsjukhuset efter 

att ha lidit av krampanfall och var av låg medvetandegrad. Åklagaren yrkade på grov 

misshandel då gärningen var att betrakta som livsfarlig alternativt att den tilltalade genom grov 

oaktsamhet skadat sin dotter. 

Vid de påstådda skadetillfällena var den tilltalade ensam med dottern. Han berättade att flickan 

skrek otröstligt och de båda krampanfallen inträffade när han lade ner henne. Han nekade till 

att någonsin skakat dottern. Han erkänner att han har gungat henne kraftigt i en babysitter. 

Som bevisning lade åklagaren fram två rättsintyg från ansvarig läkare vid akuten och sakkunnig 

rättsläkare. Förhör av sakkunnige skedde även vid huvudförhandlingen. Rätten förordnade en 

docent i neurologi i egenskap av domstolssakkunnig som hördes under förhandlingen. Det 

skriftliga utlåtande som den domstolssakkunnige tidigare uppgett i målet och som inhämtats av 

rätten har som helhet åberopats som skriftlig bevisning av åklagaren. I huvudsak uppgav 

domsstolssakkunnige och partsakkunnige lika utlåtanden. Den partssakkunnige uppgav under 

huvudförhandlingen följande: 
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”Han är rättsmedicinsk och inte barnmedicinsk eller radiologisk expert. Enligt hans uppfattning kan man inte 

utesluta att det kan finnas ett fritt intervall mellan ett skaktillfälle och uppvisandet av symtom på hjärnskada i form 

av kramper eller nedsatt medvetandegrad./…/ Han har vid tingsrätten uppgivit att det föreligger en 80-procentig 

sannolikhet för att flickans skador uppkommit genom skakvåld. Det finns ett visst, inte närmare kvantifierbart 

utrymme för att något annat än skakvåld orsakat flickan skador. Han kan emellertid inte komma på någon sådan 

alternativ orsak. Ifråga om shaken baby-syndrom har han uppgivit att han visserligen inte är expert på området 

men att det numera är ett i medicinska kretsar känt fenomen, att det närmast får anses ligga i den mänskliga 

naturen att tillgripa skakning av någon som man vill korrigera eller väcka uppmärksamhet hos samt att det anses 

vara en metod som gärna upprepas av en vuxen som en gång tillgripit den i syfte att få tyst på ett skrikande barn, 

eftersom den är framgångsrik i så måtto att ett spädbarn som skakas häftigt faktiskt tystnar. Det råder ingen tvekan 

om att kraftig skakning av ett spädbarn innebär ett livsfarligt tillstånd.” 

Den av domstolen förordnade sakkunnige läkaren uppgav följande under vittnesmålet under 

huvudförhandlingen:  

”Det krävs ett kraftigt våld för att framkalla subdurala blödningar hos ett spädbarn, tex. ett fall från över två 

meter eller höghastighetsvåld som vid en trafikolycka. /…./  Upprepade och kraftiga skakningar under mer än fem 

sekunder är tillräckligt för att orsaka subdurala blödningar. Den vedertagna definitionen av skakvåld är att det 

skall vara fråga om så våldsamma skakningar eller dunkningar av barnet mot ett underlag att en omdömesgill 

person som bevittnar dem uppfattar dem som farliga för barnet ./…/ Ett fall från lägre höjd eller triviala stötar, 

t.ex. i samband med gungning i baby-sitter eller gunglekar, räcker inte. /…/ Det är de upprepade accelerationerna 

och inbromsningarna som är farliga genom att hjärnan sätts i rörelse i förhållande till skallen och hjärnhinnorna. 

/…/ En subdural blödning är däremot en markör för att skakvåld förekommit. Andra sådana markörer är fynd av 

ögonbottenblödningar, dvs. blödningar i näthinnorna, samt synliga hjärnskador eller hjärnsvullnad. Förekomst 

av flera av dessa markörer hos ett litet barn anses inte kunna rimligen förklaras medicinskt på annat sätt än att 

skakvåld förekommit. Subdural blödning och omfattande blödningar i näthinnorna är de två typer av skador som 

är mest frekventa hos små barn som utsatts för skakvåld.” 

8.3.2 HovR:s domskäl och domslut 

HovR fann det genom de båda sakkunniga bevisat att flickan skadorna till följd av att hon utsatts 

för skakvåld. HovR uteslöt att det förekommit trivialt våld mot flickan och fann det bevisat att 

flickan erhållit skadorna genom skakvåld och att det vid de båda våldstillfällena varit fråga om 

kraftiga och varaktiga skakningar. De sakkunniga gav i stora delar lika utlåtande med undantag 

på frågan om det förelåg ett s.k. fritt intervall hos flickan.283 Med anledning av att den 

domstolssakkunnige är expert på området fäste HovR större tilltro till dennes utlåtande om att 

det inte förelåg ett fritt intervall i flickans fall. HovR fann att det inte var fråga om uppsåt vid 

                                                 
283 Med fritt intervall i medicinska termer menas att det föreligger tidsfördröjda symtom, dvs. att symptomen av 

en skada kan uppkomma en viss tid efter det att våldet skett.  
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det första skadetillfället. Det fanns inte något som talade för att den tilltalade ville skada sitt 

barn, hans syfte måste varit att få henne att sluta skrika. HovR ansåg dock att han genom att 

skaka ett så litet barn kraftigt inte har agerat aktsamt. Den tilltalade gjorde sig därför skyldig 

till och dömdes för vållande till kroppsskada. HovR fann dock att den tilltalade haft uppsåt i 

form av likgiltighetsuppsåt vid det andra skadetillfället. Med anledning av att gärningen var att 

beakta som livsfarlig och var riktat mot ett spädbarn dömdes mannen även för grov misshandel.  

8.3.3 Rättslig analys av HovR:s bedömning 

HovR, likt HD, i föregående fall, lade de båda sakkunnigutlåtandena till grund för dom. Av 

domskälen framgår det att rätten genom utredningen fann det bevisat att skakvåld förekommit 

med anledning av skadorna som flickan hade. Den tilltalade nekade till att någonsin utsatt henne 

för våld, men erkände att han gungat henne kraftigt i en babysitter. De sakkunniga såg ingen 

annan orsak till barnets skador än att hon måste ha utsatts för skakvåld, då barnet uppvisade de 

klassiska symtomen. I domskälen framgår att HovR inte ifrågasatt deras slutsatser. Den 

partssakkunnige menade att det alltid finns ett visst tvivel, men kunde inte själv komma på en 

alternativ orsak till skadorna än skakvåld. Den domstolssakkunnige uttalade att det var uteslutet 

att andra orsaker än skakvåld kan ha orsakat barnets skador. Av domskälen att bedöma har 

HovR därmed värderat varje utlåtande som starkt. Den slutsatsen dras eftersom HovR inte gör 

något anspråk på att ifrågasätta någon del av de sakkunnigas uttalande, utan anser åtalet styrkt 

på basis av utredningen. I det avseendet där utlåtandena skiljer sig åt, vad gäller bedömningen 

om det s.k. fria intervallet, lade rätten störst tilltro till den domstolssakkunnige med motivering 

att han har störst expertis på området. Det är inte anmärkningsvärt att rätten finner större tilltro 

till den domstolssakkunnige än den partsakkunnige eftersom han har större erfarenhet av 

skakvåldsskador. Den domstolssakkunnige lämnar inget utrymme för tvivel i sitt utlåtande, 

varpå rätten därmed anser att utrymmet för rimligt tvivel därmed är lågt. Utifrån 

formuleringarna i domskälen får sakkunnigbevisningen såsom helhet värderats starkt. Vad 

gäller orsaksbedömningen gör HovR ingen självständig straffrättslig orsaksbedömning av 

gärningspåståendet och de efterföljande skadorna, utan hänvisar till utredningen i målet, vilket 

utgörs av sakkunnigbevisningen. Likt NJA 1992 s. 85 överför rätten därmed 

sakkunnigbevisningens slutsats omedelbart till den juridiska slutsatsen. HovR gör däremot en 

gedigen uppsåtsprövning av de två påstådda gärningstillfällena. Rättens resonemang kring om 

den tilltalade hade uppsåt att orsaka barnet skada är nödvändig för att kunna hålla honom 

ansvarig för misshandel. 
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8.4 Mål B 5241-07 vid Göteborgs tingsrätt 

8.4.1 Omständigheterna i målet 

En kvinna åtalades misstänkt för att ha utsatt sin fem månader gamla dotter för grov misshandel. 

Kvinnan misstänktes för att ha åsamkat skadorna genom yttre trubbigt våld i form av skakvåld 

och annat yttre trubbigt våld mot huvudet och ena armen. Flickan kom in till sjukhuset för att 

det vänstra öga buktade ut och för att huvudet vuxit. På sjukhuset konstaterades att flickan hade 

frakturer på skallbenet, blödningar i hjärnan och frakturer på ena armen. Till följd av de svåra 

skadorna opererades flickan akut. 

Den tilltalade nekade till brottsanklagelserna. Hon erkände att hon vid enstaka tillfälle vänt 

dottern upp och ner och kan ha skakat henne lätt på rumpan för att få liv i henne, då kvinnan 

hittat henne livlös. Hon uppgav att dottern varit livlös vid tre tillfällen. Sjukhus har inte 

kontaktats vid dessa tillfällen. Flickan ska även ha trillat ner från soffan vid tre tillfällen. 

Kvinnan har då tryckt med båda händerna runt hennes huvud för att förhindra uppkomst av 

skador. Familjen upplevde att hennes huvud växte dagligen och i onaturlig takt, kvinnan har 

dagligen lindat en skarf runt hennes huvud för få det att sluta växa.  

Bevisning i målet har utgjorts av bandinspelning där den tilltalade erkänner att hon utsatt sin 

dotter för våld, skriftligt rättsintyg och sakkunnigutlåtanden av en under- och överläkare. De 

båda sakkunniga gav följande utlåtande:  

”Den komplexa sprickbildningen i skallbenen och en del av hjärnblödningarna har med all sannolikhet orsakats 

av direkt och kraftigt våld mot huvudet och kan inte ha uppkommit på något av de sätt den tilltalade angett som 

möjliga förklaringar. Näthinneblödningarna och blödningarna/vätskan under hårda hjärnhinnan har med all 

sannolikhet orsakats av kraftigt skakvåld och kan inte ha uppkommit på något av de sätt den tilltalade angett som 

möjliga förklaringar. Brottet på strålbenet har med all sannolikhet orsakats av direkt våld mot handleden och kan 

inte ha uppkommit genom en oförsiktig vridning av handleden eller armen. Barnet har utsatts för våld vid mer än 

ett tillfälle.” 

8.4.2 TR:s domskäl och domslut 

TR fann genom sakkunnigförhören det bevisat att barnet utsatts för skakvåld, vilket har orsakat 

hennes skador. Utifrån bevisningen fann TR det utrett att flickan utsatts för kraftigt skakvåld 

och kraftigt och direkt trubbigt våld mot huvudet och armen. Det våld som barnet utsattes för 

bedömdes som smärtsamt och direkt livshotande. Barnets skador ansågs av TR ha uppkommit 

när den tilltalade bar huvudansvaret för henne. Den fann inga andra omständigheter som pekade 
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på att någon annan skulle utsatt flickan för våld. TR fann bandinspelningen, där den tilltalade 

erkände inför sin man att hon skadat flickan, tillsammans med övrig bevisning det uteslutit att 

någon annan än den tilltalade utövat våldet mot flickan. TR ansåg att den tilltalade borde ha 

insett riskerna att slå sitt barn särskilt med tanke på att den tilltalade var utbildad sjuksköterska. 

Hennes handlande ansågs vara långt över gränsen för vad som kan anses vara godtagbart 

handlande och gärningen bedömdes därför som uppsåtlig. Den tilltalade dömdes för grov 

misshandel.  

8.4.3 Rättslig analys av TR:s bedömning 

TR:s bedömning och utredning får anses vara sparsmakad. TR fann genom den åberopade 

bevisningen av åklagaren det bevisat att barnet utsatts för skakvåld och annat yttre trubbigt våld 

mot huvudet och ena armen. I domskälen framgick det ordagrant att TR inte fann någon 

anledning att ifrågasätta den medicinska utredningen. TR har således inte gjort en självständig 

straffrättslig utredning av gärningen. TR orsaksbedömning grundas på de medicinska 

utlåtandena och de sakkunnigas resonemang och konstaterande kring övrig bevisning och den 

tilltalades alternativa förklaringar. Man för inte någon längre diskussion kring tillförlitligheten 

av den tilltalades förklaringar till skadorna. TR utesluter de alternativa förklaringarna helt 

utifrån sakkunnigutlåtandena. TR utesluter även att någon annan än den tilltalade skulle vara 

gärningspersonen på grund av den tilltalade var den som hade huvudansvaret för flickan vid 

tidpunkten och med hänvisning till det inspelade erkännandet. Med anledning av att TR inte 

fann någon anledning att ifrågasätta de rättsmedicinska sakkunnigutlåtandena, utan lade dem 

direkt till grund för fällande dom får bevisvärdet av utlåtandena anses starkt.  

TR gjorde en kortare utredning om det personliga ansvarskravet för den tilltalade. TR ansåg att 

den tilltalade haft uppsåt att skada flickan genom att skadebilden visade på extensivt våld. Den 

fann att hon borde ha insett att hon skulle åsamka dottern skador, speciellt eftersom hon hade 

medicinsk bakgrund. Någon närmare bedömning görs inte och motiveringen genomsyras inte 

av ett längre resonemang än så. Sammanfattningsvis kan det konstateras att TR överför de 

sakkunnigas slutsatser om skadornas uppkomst, orsakande och även de sakkunnigas värdering 

av bevisningen i målet som sin egen juridiska slutsats.  
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8.5 Mål B 18-09 vid Svea hovrätt 

8.5.1 Omständigheterna i målet 

Åtal väcktes mot en man och kvinna för grov misshandel och vållande till annans död av sin 

sju veckor gamla dotter genom att ha brukat kraftigt våld mot henne genom skakning och direkt 

våld mot huvudet och därmed orsakat flickans hjärnblödningar, fraktur i huvudet och revben. 

Kvinnan åtalades även i andra hand för medhjälp till brott.284 Båda föräldrarna nekade till 

brottsanklagelserna. 

Flickan och hennes tvillingbror var förtidigt födda och hade spenderat de första veckorna på 

sjukhus. Föräldrarna uppgav att dottern haft en skrikperiod under den aktuella kvällen, men 

visade inte några sjukdomssymtom. Under natten vaknade de av att flickan grät och behövde 

bytas på. Flickans pappa tog ner henne till undervåningen för att byta på henne och när han lade 

henne på skötbordet märkte han att hon inte andades. Mannen rusade upp med flickan till sin 

fru som ringde ambulans medan han startade hjärt- och lungräddning. När flickan kom in till 

sjukhus konstaterade läkarna att hon hade svåra blödningar i hjärnan och rikliga 

ögonbottenblödningar i ögonen. Flickan avled fyra dagar senare till följd av skadorna. Av 

obduktionen framgick att flickan avlidit till följd av ett skallbrott och av omfattande blödningar 

i hjärnan. Skallbrottet bestod av en sju cm lång spricka. I skallen fanns även ett mönstrat 

hematom över skallsprickan. Ytterligare skador var färska revbensbrott på de främre revbenen 

och ett äldre revbensbrott intill ryggraden. Det fanns även tecken på en äldre blödning i huvudet.  

Som bevisning åberopade åklagaren bl.a. sakkunnigutlåtanden av barnneurolog och rättsläkaren 

som utförde obduktionen. Försvaret har i HovR som ny bevisning åberopat sakkunnigutlåtande 

av legitimerad läkare och yttrande av legitimerad läkare. De båda, av åklagaren åberopade, 

sakkunniga gav följande utlåtande under huvudförhandlingen:  

”Brottet på hjässbenet måste ha uppkommit genom mycket kraftigt trubbigt våld antingen genom att skallen slagits 

mot något mönstrat eller att något mönstrat föremål slagits mot skallen. De har båda förklarat att skadorna på 

flickans hjärna är typiska för rotations-/skakvåld och att den samlade skadebilden talar starkt för att skadorna 

uppkommit genom misshandel. De har också uteslutit att skadorna kunnat orsakas av en treåring och att 

hematomet skulle kunna ha orsakats av spjälorna i sängen. Skadorna tillfogats flickan av en annan person och 

denna person måste ha varit vuxen eller i det närmaste vuxen.” 

                                                 
284 Pappan åtalades även för misshandel av den ena sonen vilket ogillades av HovR. 
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Den av försvaret åberopade sakkunnige uppgav att det fanns alternativa förklaringar till flickans 

skador och uppgav följande under huvudförhandlingen:  

”Flickans skallskada ha orsakats av att någon av personalen på sjukhuset har tappat flickan i golvet med huvudet 

före redan innan flickan åkte hem från sjukhuset, och att det gamla revbensbrottet också kan ha uppkommit då. 

Den stora, dödliga hjärnblödningen kan ha börjat redan på förmiddagen och utlösts spontant av 

lunginflammation, eftersom det visade sig att flickan hade kolibakterier i lungorna. De färska revbensbrotten har 

enligt orsakats vid återupplivningsförsöken av antingen den tilltalade eller ambulanspersonalen eller under tiden 

hon vistades på sjukhuset tills då hon avled och att ögonbottenblödningarna har orsakats av den kraftiga 

kompressionen av bröstkorgen.” 

Sakkunnigutlåtandet åberopat av försvaret avfärdades av dock åklagarens sakkunniga. De 

alternativa orsakerna till skadornas uppkomst ansågs inte troliga av rättsläkaren eller 

barnneurologen.  

8.5.2  HovR:s bedömning 

HovR fann att de av åklagaren åberopade partsakkunniga hade större erfarenhet än den av 

försvaret åberopade sakkunniga inom det aktuella området. Den fann de alternativa 

förklaringarna om orsakerna till flickans skador motbevisade. HovR fann att de alternativa 

förklaringarna krävde osannolikt många tillfälligheter för att åstadkomma en samlad skadebild. 

HovR fann genom de av åklagaren åberopade sakkunnigutlåtandena det utrett att flickan 

tillfogats sina skador genom misshandel i form av skakvåld och annat yttre trubbigt våld mot 

huvudet. HovR fann att flickan tillfogades skadorna på natten när mannen var ensam med henne 

och att han därmed måste ha tillfogat henne skadorna. Han dömdes för grov misshandel och 

grovt vållande till annans död. Åtalet mot kvinnan ogillades.   

8.5.3 Rättslig analys av HovR:s bedömning 

Vid bevisvärderingen av all den åberopade bevisningen lade HovR störst vikt till 

sakkunnigutlåtandena. Av domskälen framgår att rätten gjorde en övervägning av de olika 

partsakkunniga och fann större tilltro till de två partsakkunniga som åberopats av åklagaren. 

HovR fann störst tilltro till dem med hänsyn till deras långa erfarenhet av skador inom det 

aktuella området och att deras erfarenhet var överlägsen försvarets partsakkunnige. HovR fann 

deras utlåtande om att barnet hade utsatts för misshandel i form av skak- och rotationsvåld och 

annat yttre trubbigt våld som trovärdiga och logiska förklaringar vad gällde skadeorsaken och 

flickans död. HovR fann att de partsakkunniga åberopade av åklagaren hade starkare argument 
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som motbevisande försvarets alternativa skadeorsaker. Bevisvärdet av de sakkunnigutlåtandena 

som lades till grund för dom måste därmed bedömts starkt. 

Likt samtliga fall ovan, har inte HovR gjort en självständig straffrättslig orsaksbedömning 

enligt den modell som redovisats i den deskriptiva delen av arbetet. HovR har i det aktuella 

målet ansett att de sakkunniga har gett en tillräckligt utredd medicinsk skadebild och påvisat ett 

föreliggande orsakssamband mellan skakvåld och flickans skador. HovR fann det bevisat av 

den medicinska utredningen att skadorna var en effekt av skakvåld och annat yttre trubbigt våld 

som lett till hennes död. Det får därmed förutsättas att det medicinska orsakssambandet är att 

anses som styrkt även i straffrättslig mening av HovR, även om den inte redogör för den 

bedömningen i juridiska ordalag i domskälen. Anmärkningsvärt är att rätten inte för ett 

resonemang kring den tilltalade mannens uppsåt. Både den tilltalade och hans fru ställer sig 

nekande till brottsanklagelserna mot dem och hävdar att de aldrig ska ha utsatt något av sina 

barn för våld.285  

8.6. Mål B 277-10 vid Hudiksvalls tingsrätt 

8.6.1 Omständigheterna i målet  

En man åtalades misstänkt för grov misshandel genom att ha skakat en pojke så kraftigt att han 

blivit medvetslös. Pojken var vid gärningstidpunkten ett år och nio månader gammal. Pojken 

kom in akut och det konstaterades på sjukhuset att han hade skador i form av hjärnsvullnad, 

hjärnblödningar på den hårda hjärnhinnan, blödningar i ryggmärgen och blödningar i den ena 

ögonbottnen. Åklagaren menade att mannen orsakat dessa skador genom skakvåld när han var 

ensam hemma med pojken. 

Mannen, som hade en relation till pojkens mamma, uppgav att han var ensam hemma med 

pojken. Han hörde att pojken ramlade och fann pojken sittande med ena benet under sig och 

med huvudet ner mot golvet vid dörren in till sitt pojkrum. När mannen lyfte upp honom hade 

pojken ingen stabilitet i kroppen, utan var lealös. Pojkens ögon var öppna, men hans andning 

var tung. Pojkens tillstånd fick honom att drabbas av panik och han skakade då om pojken. 

Skakningarna ska ha varat i några sekunder, men det hade ingen påverkan på pojken.  

                                                 
285 Värt att notera avslutningsvis är att hovrätten vid påföljdsfrågan såg till tidigare rättsfall, NJA 1992 s. 85 samt 

mål B 4387-04, vilka har analyserats ovan, och ansåg att det aktuella fallet hade inslag av grövre våld och höjde 

straffvärdet från HD:s tidigare utdömda tre år till fem år. 
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Som bevisning åberopade åklagaren bl.a. rättsintyg och sakkunnigutlåtanden av biträdande 

överläkare för barn och ungdomsmedicin, överläkare för klinisk barnmedicin och legitimerad 

ögonläkare. Den partsakkunnige biträdande överläkaren gav följande utlåtande under 

huvudförhandlingen:  

”Den sammantagna skadebilden som pojken uppvisat talar starkt för att han varit utsatt för yttre våld. Han hade 

en hjärnsvullnad som ledde till att han blev medvetslös. Det går inte att säga vilken kraft eller hur mänga 

skakningar som krävts för att tillfoga skadorna. Det krävs emellertid mycket kraft och sådana skador som pojken 

hade uppstår inte vid lek. Den typ av skakningar av pojken som den tilltalade åskådliggjort i rekonstruktionen 

bedömer han inte vara tillräckliga för att tillfoga de skador som han hade. Under hans karriär som läkare har 

han aldrig stött på att ett barn som sprungit på något blivit medvetslös. Det är inte troligt att skador som pojken 

uppvisade förorsakats av att han ramlat i lägenheten eller sprungit in i något. Spontan medvetslöshet utan att det 

finns någon konstaterbar sjukdomsbild förekommer inte.” 

Överläkaren i klinisk barnmedicin uppgav i sitt utlåtande följande:  

”Barn som får handskakning av slag mot huvudet är oftast bara kortvarigt avsvimmade. Det krävs en kraftigare 

påverkan för att bli djupt medvetslös. Utifrån hans kliniska erfarenhet bedömer han det som osannolikt att han 

skulle ha blivit medvetslös av att ha sprungit in i något eller ramlat./.../ De skakningar av pojken som den tilltalade 

uppvisat saknar långt ifrån den energi som krävts för att tillfoga de skador som han uppvisade. Det har krävts ett 

kraftigt våld för att tillfoga pojke de skador som han uppvisade. Spädbarn är känsligare för skakande våld än 

äldre barn.” 

Den legitimerade ögonläkaren uppgav i sitt utlåtande följande: ”Det finns beskrivet i litteraturen att 

barn som utsatts för kraftiga skakningar drabbas av framförallt dubbelsidiga men även ensidiga blödningar i 

näthinnans olika lager. Blödningarna i pojken högra öga kan stämma med blödningar som kan uppkomma av 

skakningar” 

8.6.2 TR:s domskäl och domslut 

TR ansåg det klarlagt genom den medicinska utredningen att pojken haft de skador som 

åklagaren angett i gärningsbeskrivningen. TR ansåg att det var obestritt att pojken varit ensam 

hemma med den tilltalade och den enda som kan ange vad som då har skett är den tilltalade. 

TR fann dock den tilltalades uppgift, om att han funnit pojken liggande medvetslös på golvet 

efter att han ska ha sprungit in i något eller ramlat, som osannolikt med hänsyn till vad som 

framkommit vid förhören med de båda sakkunniga. TR ansåg även att mannens reaktion var en 

högst onaturlig reaktion, att lyfta upp och skaka honom för att få liv i honom, framstod inte som 

trolig. Den fann att mannens förklaring, om att han fann pojken medvetslös, inte förtjänade 

något avseende. TR ansåg att skadebilden som den medicinska utredningen visat och som de 
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sakkunniga vittnat om är typiska skador för barn som utsätts för skakvåld. TR fann att våldet 

som sådant var så kraftigt att det inte kan råda något tvivel om att den tilltalade varit likgiltig 

inför effekten. Mannen dömdes för grov misshandel.  

8.6.3 Rättslig analys av TR:s bedömning 

Av domskälen framgår det uttryckligen att TR fann det genom den medicinska utredningen 

bevisat att pojken skakats svårt. TR ansåg inte den tilltalades förklaring som trovärdig, utan 

ansåg att hans version av händelsen blev motbevisad av de sakkunnigas orsaksbeskrivningar. 

Den tilltalade erkände att han skakat barnet, men att han gjorde det i panik för att få liv i honom, 

inte för att skada honom. Det är intressant att TR inte fann mannens agerande som en trovärdig 

reaktion och det inte förtjänade något avseende. Sakkunnigbevisningen får anses ha vägt 

mycket tungt och bedömts starkt av TR. TR ansåg att beviskravet var styrkt genom den 

medicinska utredningen och fann att orsakssambandet mellan skakvåldet och skadorna var 

styrkt genom sakkunnigbevisningen. Likt alla ovan angivna fall har TR här lagt 

sakkunnigutlåtandena omedelbart till grund för fällande dom. TR förde ett kortare resonemang 

om den tilltalades personliga ansvar. Med anledning av att TR inte ansåg att den tilltalades 

version av händelseförloppet var sanningsenlig gjorde de en ansvarsbedömning utifrån pojkens 

skador och fann att den tilltalade hade uppsåt. 

8.7 Mål B 1303-11 vid Svea hovrätt 

8.7.1 Omständigheterna i målet 

En kvinna åtalades, misstänkt för att uppsåtligen misshandlat sin fem månader gamla son. 

Misshandeln ska bestått i att kvinnan utövat våld mot pojkens huvud och ben genom skakningar 

och dunkningar mot hårda underlag. Skadorna var skallbensfrakturer, blodutgjutningar under 

hjärnans hårda hinna och hjärnsvullnad samt frakturer i skenbenen. Åklagaren yrkade på att 

misshandeln skulle betraktas som synnerligen grov.286  

Den tilltalade nekade till brottsanklagelserna och hävdade att hon aldrig skadat något av sina 

barn. Dagen som sonen blev sjuk upptäckte hon att han var blek, hade nedsatt andning och var 

okontaktbar. På sjukhuset tog hon en stor mängd ångestdämpande läkemedel när hon fick veta 

att pojkens skador misstänktes ha uppstått genom misshandel. Dosen var så stor att hon fick 

                                                 
286 Det med hänsyn till att våldet förövats mot ett fem månader gammalt barn och att skadorna varit livshotande 

och bestående samt att den tilltalade ska ha visat synnerlig hänsynslöshet och råhet vid handlingarna. 
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läggas in för vård. Hon uppgav under vittnesmålet att det inte var ett självmordsförsök och att 

de enda alternativa förklaringarna till sonens skador var att hon kan ha tappat honom ur famnen 

när hon svimmat, hon lider av epileptiska svimningsanfall, men det är inget som hon tror har 

hänt. Skadorna kan även ha uppstått i en olycka med spjälsängen. Sonen låg i spjälsängen när 

hon själv böjde sig ner för att trycke till madrassen, då gav sängbotten vika och sonen gled ner 

och klämdes mellan sängstommen och sängbottnen.  

Som bevisning åberopade åklagaren en överläkare specialiserad på barn- och ungdomsmedicin 

som utförde undersökningen av målsäganden och en kriminaltekniker som sakkunniga, ett 

skriftligt rättsintyg och ett kompletterande rättsintyg av pojkens skador av överläkaren och 

därutöver en syn av den rekonstruktionsvideo om den påstådda olyckan av spjälsängen samt en 

syn av själva spjälsängen.  

Den sakkunnige uppgav följande under huvudförhandlingen:  

”Hjärnskador hos barn har ett mönster som varierar med barnets ålder och vikt. Det krävs yttre våld genom 

våldsam skakning eller dunkning av huvudet mot ett underlag eller en kombination av båda dessa handlingar. Det 

krävs således en huvudrörelse som inte sker i ett plan utan oftast i vridande riktning där mindre barn saknar den 

muskulatur som annars stabiliserar huvudhållningen. Direkt under skallbenet finns hårda hjärnhinnan. Ett 

subduralt hematom är en blodutgjutning under hårda hjärnhinnan. En sådan företeelse orsakar i sig ingen 

hjärnskada men är markör för att yttre våld har använts. Vid barnmisshandel med hjärnskador uppkommer 

slitskador mellan olika delar av hjärnan med hjärnsvullnad som följd och dessutom syrebrist, vilket medför 

ytterligare svullnad. Sådana skador leder ofta direkt till medvetslöshet. Vid dunkning av barnets huvud mot ett 

hårt underlag uppkommer en subdural blödning bakom träffpunkten och där uppstår ofta även fraktur eller yttre 

blåmärke. Följderna av sådana hjärnskador kan vara att skadan blir permanent och det råder också hög dödlighet. 

Om barnet överlever kan följderna också bli motoriska bortfall, mental retardation, synskador och annat. /…/ De 

skallfrakturer pojken hade kan inte orsakats av samma slag utan huvudet torde ha slagits i två riktningar. 

Frakturerna på skallen med underliggande subdurala hematom, frakturerna på skenbenen och övriga skador talar 

för att pojken utsatts för mycket kraftigt våld. /…/ Den samlade skadebilden talar mycket starkt att en vuxen person 

hållit i pojken och skakat denne samt dunkat hans huvud i vart fall två gånger mot ett hårt underlag. 

Spjälsängsolyckan beskrivit kan inte ha föranlett skadorna. ./…/ Hade livsuppehållande insatser inte omedelbart 

inletts hade pojken avlidit av sina skador. Det finns nu stor risk för att han drabbas aven bestående hjärnskada.” 

Kriminalteknikern, som hade hand om rekonstruktionen av spjälsängsolyckan och synen av 

spjälsängen under huvudförhandlingen, uppgav att han hade böjt sig ner och tryckt kraftigt mot 

sängbotten och att en upphängning av sängbotten mot huvudänden lossnat. Det betyder att 

sängbotten vid fotänden inte kan ha lossnat på det sätt som den tilltalade hävdat.  
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8.7.2 HovR:s domskäl och domslut 

HovR fann det genom den sakkunnige utrett att pojken haft skador i enlighet med 

gärningsbeskrivningen.  HovR fann det bevisat genom rättsintyget att det inte förekommit ett 

s.k. fritt intervall hos pojken och de akuta symptomen hör samman med skallskadorna. Med 

hänsyn till vad den sakkunnige vittnat om var det vidare uteslutet att symptomen som pojken 

hade skulle orsakas av spjälsängsolyckan. HovR ansåg det även uteslutet att pojkens skador 

skulle ha uppkommit i samband med att den tilltalade lidit av en svimningsattack med sonen i 

famnen, utifrån vad den sakkunnige redogjort för i den medicinska utredningen. Av den 

sammantagna skadebilden fann HovR att det inte framkommit några naturliga förklaringar till 

pojkens skador, utan att pojkens skador tillfogats genom kraftigt skakvåld och genom slag från 

två olika riktningar. Det framstod dock som svårförklarligt varför kvinnan intagit en stor mängd 

läkemedel på sjukhuset. HovR fann efter en samlad bedömning av samtliga omständigheter att 

kvinnan hade uppsåt. Kvinnan dömdes för synnerligen grov misshandel.  

8.7.3 Rättslig analys av HovR:s bedömning 

Utifrån domskälen framgår det att HovR fann att den medicinska utredningen gett en samlad 

skadebild över pojkens skador och att det gav ett trovärdigt intryck. HovR fann ingen anledning 

att ifrågasätta slutsatsen av den medicinska utredningen. HovR fann inte att försvaret hade några 

hållbara alternativa förklaringar till skadornas uppkomst. De förklaringar som den tilltalade 

ansåg kunde härledas till sonens skador ansågs i enlighet med den sakkunnige istället såsom 

osannolika. HovR lade därmed den skadebild som rättsintyget och den sakkunnige vittnade om 

till grund för fällande dom. Även om det inte framgår uttryckligen av domskälen torde HovR 

ha konstaterat att den medicinska utredningen levt upp till beviskravet och att det var utom 

rimligt tvivel bevisat att pojken misshandlats på det sätt som åklagaren åberopat i 

gärningsbeskrivningen genom att lägga skadebilden till grund för fällande dom. 

Bevisvärderingen av den medicinska utredningen får därmed anses ha bedömts starkt av HovR. 

Det kan konstateras att den straffrättsliga utredningen om orsakssambandet och den 

övergripande rättsutredningen över gärningen lades över på den medicinska utredningen som 

också lades som direkt grund för fällande dom. HovR fann även ansvarsdelen styrkt genom 

skadebilden med motiveringen: ”vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet finner 

hovrätten ingen annan rimlig förklaring till pojkens skador enligt gärningsbeskrivningen än att 

de uppsåtligen orsakats av den tilltalade.”  
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8.8 Mål B 5042-10 vid Skaraborgs tingsrätt 

8.8.1 Omständigheterna i målet 

En man åtalades för synnerligen grov misshandel alternativt vållande till kroppsskada av sin 

sex veckor gamla son.287 Mannen ska upprepade gånger kraftigt skakat, tagit kraftiga grepp i 

ljumsken och om sätet på barnet, slagit mot barnets vänstra ben och skakat eller vridit höger 

ben. De skador som barnet har fått till följd av misshandeln är blödningar under den hårda 

hjärnhinnan, hjärnvävnadsskador i både höger och vänster pannlob, en allomfattande hjärncells 

skada, benbrott på revbenen, lårben, skenben, blånader på vänster underben, ljumske och säte.  

Föräldrarna åkte till sjukhus med barnet för att han hade svårt att andas. Då hittades inget fel på 

pojken. Samma händelse upprepades ett par veckor senare, det konstaterades då att han var 

allmänt slö och blek och att han hade en s.k. solnedgångsblick.288 Han hade även en buktande 

fontanell som var hård och spänd. Ett ultraljud av pojkens hjärna visade att han hade en äldre 

blödning under den hårda hjärnhinnan. En magnetröntgen av hans hjärna visade på en stor 

vätskeansamling under den hårda hjärnhinnan som gick runt hela hjärnan och båda 

hjärnhalvorna. Under inskrivningsnatten på sjukhuset förvärrades tillståndet och läkare fann 

även blåmärken på pojkens ben som såg ut som fingrar. Mannen hade då varit ensam med 

sonen. Samma kväll opererades pojken akut. Mannen nekade till misshandeln av sin son. De 

alternativa förklaringarna var att han trillat i trappen hemma när han bar på sonen. Han kunde 

inte illustrera hur fallet hade gått till. Andra förklaringar var att han hystat sonen upp i luften. 

En annan förklaring var att han under inskrivningsnatten på sjukhuset höll på att tappa sonen 

och att han då greppade tag om sonens skrev för att förhindra att hans fall.  

Som bevisning åberopade åklagaren bl.a. vittnesförhör med sakkunnig läkare specialiserad på 

rättsmedicin, samt det rättsintyg som läkaren utfärdade. Den sakkunnige gav följande 

vittnesmål under huvudförhandlingen:  

”Det finns ingen skadebild som liknar den som framträder vid shaken baby syndrom. Direkt under skallbenet finns 

den hårda hjärnhinnan och innanför denna spindelvävshinnan samt slutligen den mjuka hjärnhinnan. Om ett litet 

barns huvud förs hastigt fram och tillbaka skadas dessa bryggvener och en blödning kan uppkomma. För att 

åstadkomma sådana slitningar i hjärnvävnaden krävs ett kraftigt våld med våldsamma skakningar. /… / De barn 

som kan påvisa en hjärnskrumpning inom tre månader efter utövat våld är de barn som har sämst prognos för 

                                                 
287 Den tilltalade åtalades även i samma mål misstänkt för grov kvinnofridskränkning mot sin son, tillika sonens 

mamma. Det kommer inte att vidare redogöras för i avsnittet.  
288 Solnedgångsblick är ett symtom på att det är ett högt tryck inne i huvudet. 
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framtiden. Hon har granskat samtliga röntgensvar avseende pojken och sett att hjärnvävnad saknas. Han har 

skador på undersidan av pannloberna på så sått att vävnad år borta. Sådan kan aldrig återskapas. Vid shaken 

baby syndrom är revbensfrakturer vanligt. Sådana frakturer uppkommer inte vid lek eller liknande. De frakturer 

pojken uppvisade år typiska för kraftigt skakvåld. De blåmärken pojken haft talar för kraftigt grepp av en vuxen. 

Frakturer på knä och skenben är mycket ovanliga och talar för skarpt skak-, drag- eller vridvåld. Symtomen i 

samband med att pojken fördes till sjukhus tyder på skakvåld. En klar försämring har skedde den natten. Detta 

tyder på hjärnskada. Det våld han utsatts för har varit livshotande. Han har åsamkats bestående allvarliga 

hjärnskador /…/. Ett fall i en trappa kan inte ha orsakat de aktuella skadorna.” 

8.8.2 TR:s domskäl och domslut 

TR fann genom vittnesförhöret med den sakkunnige en grundlig skadebild över skakvåld. TR 

fann den tilltalades försvar och alternativa förklaringar till pojkens skador som motbevisade av 

den sakkunnige. Den första förklaringen att mannen hade trillat i trappen med sonen, ansåg TR 

inte ha ägt rum, med anledning av att den tilltalade uppgav förklaringen först under 

huvudförhandlingen och för att han inte kunde illustrera eller beskriva hur fallet gått till. TR 

ansåg vidare med anledning av att den sakkunnige inte trodde att ett sådant fall skulle kunna 

orsaka skadorna att fallet aldrig skett. Den andra förklaringen om att den tilltalade hade hystat 

pojken upp i luften fann den dock troligt. TR fann det genom den sakkunnige intygat att 

hystande kan orsaka skallskador, men det krävs att det varit kraftigt och våldsamt. TR ansåg 

dock istället, i likhet med rättsintyget, att skadorna orsakats av kraftigt skakvåld. TR klargjorde 

vidare omständigheten att pojken under inskrivningsnatten blivit sämre visat på att han utsatts 

för ytterligare våld av mannen. TR ansåg inte att det framkommit annat i bevisningen som talade 

för att den tilltalade inte varit medveten om vad han gjort eller att han saknade förmåga att inse 

konsekvenserna av sitt handlande. TR fann att den tilltalade genom sitt agerande visat synnerlig 

hänsynslöshet och råhet då han misshandlat ett försvarslöst spädbarn. Mannen dömdes för 

synnerligen grov misshandel.  

8.8.3 Rättslig analys av TR:s bedömning 

TR fann att den sakkunnigbevisning som lagts fram under huvudförhandlingen var trovärdig 

och fann ingen anledning att ifrågasätta den medicinska slutsatsen om skadornas orsakande 

eller karaktär. TR ansåg mannens alternativa förklaringar som osanna och osannolika genom  

sakkunnigbevisningen. Det kan därmed konstateras att TR på grundval av den medicinska 

utredningen fann det bevisat att pojken utsatts för skakvåld. Sakkunnigutlåtandena har därmed 

bedömts starkt av TR. Vidare konstaterade TR genom samtliga omständigheter det även 

klarlagt att mannen uppsåtligen förorsakat pojkens skador. Skadebilden som byggts upp genom 
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den medicinska utredningen ansågs därmed kunna styrka både gärningsorsaken och det 

personliga ansvaret. Den samlade skadebilden uppfyllde därmed beviskravet. TR har i detta fall 

gjort en grundläggande bevisvärdering och vägt varje alternativ förklaring mot den 

motbevisning som framlagts genom sakkunnigbevisningen. TR fann sakkunnigbevisningen så 

stark att beviskravet nåddes. Mannen dömdes för synnerligen grov misshandel.289  

8.9 NJA 2014 s. 699 ”Skakvåldsdomen.” 

8.9.1 Omständigheterna i målet 

En man åtalades för grov misshandel alternativt för grovt vållande till kroppsskada av sin tio 

veckor gamla son. Misshandlat ska bestått av kraftiga skakningar eller riktade slag mot hans 

huvud eller dunkningar av huvudet mot hårt underlag. Våldet orsakade blödningar under den 

hårda hjärnhinnan och blödningar i båda ögonbottnarna. Mannen nekade till alla anklagelser 

om brott och menade att han varken haft uppsåt eller varit oaktsam. Pojken och hans tvilling 

hade tidigare legat inne på sjukhus då de båda insjuknat i RS virus ett par veckor efter födseln. 

De var inskrivna på sjukhus i två veckor. Dagen då den åtalade gärningen inträffade var den 

tilltalade ensam med pojken som låg på skötbordet. Pojken skrek plötsligt och mycket högre än 

tidigare för att sedan tystna helt. Sonen blev då medvetslös och började rulla med ögonen. 

Mannen uppgav att han greps av panik, lyfte upp och skakade sonen lätt för att få liv i honom. 

Åklagaren åberopade bl.a. rättsintyg, komplettering till rättsintyg och ett rättsmedicinskt 

yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd och vittnesförhör med den läkare och professor i 

rättsmedicin som skrev yttrandet. Av försvaret åberopades vittnesförhör med en läkare och 

professor i radiologi och tidigare ordförande i Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

SBU, samt förhör med den av åklagaren åberopade läkaren och professorn i rättsmedicin.  

Av rättsintygen framgick det att pojken hade blödningar under den hårda hjärnhinnan, "hjärn-

ryggmärgsvätsketillblandade" blödningsrester under den hårda hjärnhinnan och blödningar i 

båda ögonbottnarna. Skadorna med hänsyn till utseendet, lokaliseringen, omfattning talade 

starkt för att dessa har uppkommit genom skakvåld av en vuxen person. Det framgick dock att 

blödningarna hade uppstått vid olika tidpunkter p.g.a. av skakvåld. Det kunde däremot inte 

göras en närmare precision av blödningarnas olika åldrar. Av det kompletterande rättsintyget 

                                                 
289 Att tingsrätten likt ett annat fall höll den tilltalade ansvarig för synnerligen grov misshandel är 

anmärkningsvärt då det av högre instanser (så vitt jag har kunnat finna) inte har dömts ut i något annat fall. Då 

HD uttryckt att den svåraste graden av misshandel ska reserveras för de allra grövsta fallen av misshandel. Se 

NJA 2011 s. 89. 
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framgick att en tilläggsundersökning av pojkens hjärna utförs och fann nya fynd: ”viss 

hjärnskrumpning” och en utbredd glios, dvs. ärrvävnad, vilket påvisade att pojken hade haft 

hjärnskador. Riksåklagaren inhämtade ett yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd. I yttrandet 

anslöt sig det rättsliga rådet till yttrandet från professorn och överläkaren, som är specialist i 

rättsmedicin och vetenskapligt råd i rättsmedicin hos Socialstyrelsen. I yttrandet framgick det 

att sannolikheten med att pojkens symtom skulle ha uppkommit på något annat sätt än genom 

en vuxen persons uppsåtliga handlande mycket liten. Skadorna har orsakats av skakvåld. Av 

vittnesförhöret med den av åklagaren åberopade sakkunnige läkaren framgick följande. 

”Slutsatsen i yttrandet till rättsliga rådet har han byggt på att det hos pojken har förekommit tre symtom (en triad) 

som enligt den traditionella uppfattningen med styrka har ansetts tala för att skakvåld har förekommit om det inte 

är så att barnet har utsatts för något annat "högenergivåld". De symtom som ingår i triaden är blödning under 

hårda hjärnhinnan, blödningar i ögonbottnarna och svullnad i hjärnan. Det har emellertid riktats kritik mot denna 

diagnosmodell. Kritiken går ut på att de angivna symtomen kan ha andra orsaker. Detta går det inte att bortse 

från. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har därför nu startat ett projekt om skakvåld mot 

spädbarn. Projektet syftar till att belysa vilka vetenskapliga belägg som det finns for träffsäkerheten hos olika 

metoder som används för att stilla diagnosen skakvåld. Han deltar själv i projektet som expert. Med hänsyn till 

vad som har kommit fram under senare tid är det för närvarande oklart i vilken utsträckning som triadens 

delkomponenter är specifika för skakvåld. Det kan alltså i dag inte sägas att förekomst av triaden innebär att 

skakvåld är bevisat. I stället måste del konstateras att vi inte vet; vi befinner oss på ett gungfly. Han står inte fast 

vid sitt yttrande till rättsliga rådet. I stället håller han med om det som försvarets sakkunnige har sagt i sitt 

yttrande.” 

Den av försvaret åberopade sakkunnige läkaren och professorn i radiologi gav följande 

vittnesmål.  

”När det gäller skakvåld finns det inom forskarvärlden två olika läger. Kontroversen gäller inte huruvida det är 

skadligt att våldsamt skaka ett barn. Det som diskussionen gäller är med vilken vetenskaplig säkerhet som man 

kan fastställa hur olika skador som upptäcks hos ett barn har uppkommit. Påståendet att förekomsten av triaden 

utgör ett starkt bevis för att skakvåld har förekommit går tillbaka till slutet av 1960-talet; de medicinska beläggen 

för det var dock relativt tunna. Men påståendet fick allmän acceptans och växte till en medicinsk sanning under 

flera årtionden, trots att bevisläget inte ändrades. Man vet att en mycket stor andel av blödningar i ögonbottnarna 

inte har samband med våld utan uppstår på annat sätt. Det har inte heller visats att nervtrådar slits av, och att 

hjärnan därför svullnar, vid skakvåld. Man kan också fråga sig om skakvåld verkligen kan förekomma utan att 

nackskador uppstår. Det finns även andra invändningar mot triaden som diagnosmetod. Sammanfattningsvis kan 

sägas att det vetenskapliga stödet för diagnosen skakvåld är osäkert. Det finns ingen etablerad diagnostisk 

standard, och det år oklart om det finns vetenskapliga belägg för diagnosen utifrån olika kriterier.” 
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8.9.2 HD:s bedömning 

HD konstaterade att det inte fanns någon bevisning som kunde konstatera eller klargöra vad 

som hände inne i badrummet när mannen var ensam med pojken. HD hade enbart mannens 

uppgifter om händelsen. HD fann hans redogörelse av händelseförloppet, att han ska ha 

drabbats av panik och skakat sonen för att få liv i honom, knappast kunde förklara uppkomsten 

av sonens skador. HD fann istället att de skakningar som mannen illustrerat framstod som 

tämligen försiktiga och kortvariga, vilket innebär att de inte kan ha orsakat sådana omfattande 

skador som pojken hade. Skakningarna ansågs enligt HD ”inte på långa vägar vara sådana att 

de stämmer in på beskrivningen av skakvåld. (Här kan hänvisas till den uppgift om amerikanska 

barnläkarföreningens definition som finns i tingsrättens dom: "Skakningarna är allvarliga, 

våldsamma och massiva. De har ingen relation till triviala stötar som uppstår vid lekar som 

Rida, rida ranka eller gunga på armen eller sitta i babysitter. En omdömesgill person som 

observerar förloppet skulle lätt inse att barnet behandlas på ett för barnet mycket farligt sätt.")” 

HD konstaterade därmed att riksåklagarens enda bevisning var påståendet att skadorna inte 

skulle kunna ha uppstått på något annat sätt än genom våldsutövning från den tilltalade. HD 

utredde därmed frågan om det var ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade orsakade pojkens 

skador. 

HD fann att bevisningen i målet utgörs av den typ som enbart visar på att vissa effekter har 

uppstått, vilket således kräver att säkra slutsatser ska dras om den åtalade gärningen. HD fann 

att dessa ”säkra slutsatser” som ska dras i dessa typer av bevismål måste bedömas med mycket 

stor försiktighet. HD refererade till rättsfallet NJA 1991 s. 56.290 Där fann HD att det endast i 

undantagsfall kan komma i fråga att grunda en fällande dom på den negativa omständigheten, 

att utredningen inte synes ge utrymme för någon alternativ gärningsman. För att det ska kunna 

vara ställt utom rimligt tvivel att kroppsskadorna orsakats av någon på ett visst angivet brottsligt 

sätt, fann HD i detta fall med stöd i det tidigare avgörandet, att det krävs att slutsatsen vilar på 

en vetenskaplig ståndpunkt som det finns mycket starka belägg för. HD konstaterade även att 

det i praktiken samtidigt måste vara uteslutet att det finns någon annan tänkbar förklaring till 

skadorna. HD konstaterade att det vetenskapliga stödet för diagnosen skakvåld visat sig osäker. 

Den fann vidare att det inte framkommit bevis som kunnat fastslå att pojkes skador orsakats av 

skakvåld eller annat våld från den tilltalades sida. HD fann att det istället fanns vissa 

                                                 
290 Där gällde frågan om det kunde uteslutas att någon annan in den tilltalade hade misshandlat och orsakat en 

annan persons död. 
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omständigheter, bl.a. att pojken tidigare hade drabbats av RS-virus och att det fanns spår av en 

äldre blödning under den hårda hjärnhinnan, som alternativa förklaringar till skadorna. HD fann 

det inte ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade orsakat pojken skadorna genom skakvåld. 

8.9.3 Rättslig bedömning av HD:s bedömning 

HD beviljade resning i det aktuella fallet med hänvisning till att ett nytt sakkunnigutlåtanden 

inhämtats av den tilltalade. Efter beviljat prövningstillstånd inhämtade riksåklagaren ett 

yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd. HD konstaterade inledningsvis i domskälen att det 

inte fanns någon bevisning som tog sikte vad som hände i badrummet när mannen var ensam 

med pojken. Mannens berättelse var således de enda uppgifterna som kunde läggas till grund 

för det scenariot. Mannen uppgav att pojken blivit medvetslös på skötbordet och att han endast 

skakat pojken lätt i ren panik. HD konstaterade med hänvisning till sakkunnigbeskrivningen 

om hur skakvåld ser ut att det inte var förenligt med mannens lätta skakningar. HD konstaterade 

därmed att frågan i målet var om det underlag som riksåklagarens bevisning om skadebilden 

kunde styrka att det var utom rimligt tvivel den tilltalade som orsakat pojkens skador. Med 

anledning av den av försvaret åberopade sakkunnige vittnade om att skakvåldsdiagnostiken 

numer är osäker och att den av åklagaren åberopade sakkunnige under huvudförhandlingen 

klargjorde att det framkommit nya vetenskapliga rön som ifrågasätter skakvåldsdiagnostiken 

fann HD det inte ställt utom rimligt tvivel genom skadebilden att den tilltalade orsakat pojkens 

skador.  Likt de övriga skakvåldsfallen är HD fallet ett rent bevismål. HD poängterade, vilket 

har saknats i tidigare analyserade fall, att det saknades bevisning för hur själva 

gärningssituationen sett ut. HD fann genom den samlade åberopade sakkunnigbevisningen det 

klarlagt att det inte kunde ges klara medicinska belägg för skadornas orsakande. HD efterlevde 

därmed HD:s tidigare bedömning av att döma med försiktighet när bevis som innebär att rätten 

måste dra säkra slutsatser om ett gärningspåstående enbart på basis av en skadebild. HD har 

således vid bevisvärderingen bedömt sakkunnigbevisningen strakt. Genom att HD i domskälen 

prövar de alternativa förklaringarna om skadornas orsakande och sätter skadebilden i relation 

till mannens utsaga har den gjort en straffrättslig orsaksprövning av orsakssambandet. Det som 

HD fallet visar på är vilket stort inflytande sakkunniginstitutet och sakkunnigbevisning har i 

den rättsliga bedömningen av orsakssambandet.  
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9 AVSLUTANDE DISKUSSION 

9.1 Sammanfattning och slutsatser  

9.1.1 Praktiska slutsatser 

Rätten är den som har det yttersta ansvaret för att göra bevisvärderingen. Frågan är, i ljuset av 

skakvåldsfallen där sakkunnigutlåtanden utgjort grunden för fällande dom, om 

bevisvärderingen indirekt lagts över på den sakkunnige? Gör rätten den grundläggande 

bevisvärderingen som faktiskt krävs i skakvåldsfallen? Edelstam säger att det inte går att bortse 

från att sakkunniga har fått allt större betydelse som hjälpmedel vid bevisvärderingen.291 Utifrån 

analysen av skakvåldsfallen ovan är dock frågan om de sakkunniga inte bara har fått större 

betydelse såsom ett hjälpmedel, utan att deras utlåtanden även har utgjort den juridiska 

bedömningen. Har rätten genom att den tagit fasta på sakkunnigutlåtandena rakt av i själva 

verket lagt över bevisvärderingsbördan på de sakkunniga? Det som skakvåldsfallen visar, med 

undantag av NJA 2014 s. 699 och Mål B 5042-10 vid Skaraborgs tingsrätt, är att rätten inte 

utför en djupare värdering av all den bevisning som lagts fram under huvudförhandlingen. 

Rätten har uteslutande i samtliga skakvåldsfall lagt de sakkunnigas slutsatser om skadebilden 

till grund för fällande dom. Det visar att sakkunnigutlåtandena har värderats mycket tungt av 

rätten. De rättsintyg och vittnesmål som de sakkunniga avgett i skakvåldsfallen är mycket 

grundliga och väldigt övertygande. De sakkunniga har åberopats med anledning av att de är 

experter inom ett område som varken rätten eller parterna har en tillräcklig sakkunskap om. 

Som ovan nämnts är sakkunniginstitutet till för att stödja och hjälpa rätten i mål där den 

juridiska kompetensen inte är tillräcklig för att fatta ett rättvist eller materiellt riktigt beslut. 

Med anledning av att rätten inte besitter någon medicinsk sakkunskap är den högst beroende av 

den sakkunniga expertisen i dessa typer av bevismål. Den innebär att det egentligen inte är 

särskilt anmärkningsvärt att sakkunnigbevisningen i praktiken värderas starkt av rätten, 

eftersom rätten inte har den medicinska sakkunskapen för att kunna ifrågasätta utlåtandena. 

Med hänsyn till det är det därmed inte särskilt anmärkningsvärt att extern sakkunskap och 

skadebilder läggs till grund för fällande dom, om rätten finner det genom sakkunnigbevisningen 

och övrig bevisning ställt utom rimligt tvivel att det är skakvåld som orsakat skadorna.   

Av skakvåldsfallen förefaller det dock att sakkunnigbevisningen som lagts till grund för 

fällande dom inte genomgått en ren juridisk bedömning vad gäller frågan om orsakssamband 

                                                 
291 Edelstam, s. 25. 
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för de uppkomna skadorna. Av samtliga skakvåldsfall framgår att rätten förlitat sig på den 

externa expertisen och dess medicinska slutsatser i stor grad vid dessa svåra 

orsaksbedömningsfrågor. Edelstam säger att ett problem med att ta hjälp av sakkunniga är hur 

man ur en rättslig synpunkt ska betrakta förhållandet mellan de sakkunnigas metod och 

domarens metod.292 Det problem som uppstår ur en rättslig synpunkt i praktiken i 

skakvåldsfallen är just att domarens metod och den sakkunniges metod vid utredningen av 

orsakssambandet har olika tillvägagångssätt och utgångspunkter. Av analysen över 

skakvåldsfallen framgår det att det är något som inte betraktas av rätten. I skakvåldsfallen läggs 

den medicinska utredningen om den samlade skadebilden och dess orsakssamband direkt till 

grund för dom, dvs. den sakkunniges värdering av beviset har omedelbart lagts till grund för 

rättens slutledning av bevisningen. Av samtliga domskäl av skakvåldsfallen, åter med undantag 

för NJA 2014 s. 699 och Mål B 5042-10 vid Skaraborgs tingsrätt, kan det ifrågasättas om en 

juridisk prövning av orsakssambandet i dessa fall har skett. Av skakvåldsfallens domskäl 

framgår inte någon motivering till en juridisk utredning eller bedömning av orsakssambandet. 

I motiveringarna framgår inga resonemang om det juridiska orsakssambandet mellan gärningen 

och skadorna eller att det kan anses uppfyllt. Skakvåldsfallen ovan visar att den samlade 

skadebilden som de sakkunniga uppgett genom sin bevisning per automatik har uppfyllt det 

rättsliga orsakssambandet, utan att en juridisk prövning eller bedömning av skadebilden 

egentligen gjorts. Det fattas således ett juridiskt resonemang kring det juridiska 

orsakssambandet i skakvåldsmålen.  

Enligt Edelstam och Schultz vållar detta till problem med anledning av att begreppsbildningen 

av orsakssambandet och dess innebörd förhåller sig på olika sätt inom juridiken och den 

medicinska vetenskapen. 293 Schultz säger att det rent allmänt finns två olika förhållningssätt 

till den juridiska begreppsbildningen, framför allt vad gäller orsaksbegreppet.294 Schultz 

benämner de olika förhållningssätten vid en orsaksbedömning som det juridiska 

förhållningssättet respektive det externa förhållningssättet. Vid det juridiska förhållningssättet 

är det juridiska orsaksbegreppet konstant. En rätt som dömer utifrån det juridiska 

förhållningssättet gör det med utgångspunkt i en rättslig bedömning grundad på rättskälleanalys 

och med sitt förnuft eller common sense. Bedömningen av orsakssambandet förändras beroende 

på de specifika omständigheterna i målet. Det innebär att det juridiska orsaksbegreppet som 

                                                 
292 Edelstam, s. 25. 
293 Schultz, s. 474.  
294 Schultz, s. 469.  
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sådant således inte påverkas av sakkunnigbevisningen.295 Vid det externa förhållningssättet är 

orsaksbegreppet istället föränderligt. Orsaksbegreppets innebörd förändras utifrån vilken typ av 

sakkunnigbevisning som åberopats och hörts i rättegången.296 Schults förespråkar att rätten bör 

tillämpa det juridiska förhållningssättet. Han menar dock att det externa förhållningssättet har 

fått ett större genomslag i praktiken. Han menar att när rätten praktiserar den externa metoden 

vid en orsaksbedömning så påverkar sakkunskapen inte bara rättens bedömning av vad som 

hänt, utan även påverkar begreppet som används för att rättsligt värdera det som hänt.297  I ljuset 

av analysen över skakvåldsfallen kan det konstateras att rätten har tillämpat, troligtvis högst 

omedvetet, det externa perspektivet vid den juridiska orsaksprövningen. Det straffrättsliga 

orsaksbegreppet i skakvåldsfallen har kommit att påverkas av det externa perspektivet, 

medicinska vetenskapen, och därmed påverkat den juridiska begreppsbilden och innebörden av 

orsaksbegreppet. Det är inte enbart själva bedömningen av orsakssambandet som påverkats vid 

utredningen om skakvåld förekommit, utan även innebörden av begreppet som har förändrats 

genom den medicinska sakkunnigbevisningen. Schultz framhåller att rätten vid komplicerade 

orsaksproblem borde motivera sitt resonemang kring orsaksrekvisitet på ett pedagogiskt sätt 

och förklara närmare hur den har betraktat sakkunnigbevisningen och vilken betydelse det haft 

för målets avgörande. Han understryker att det i domskälen tydligt ska framgå hur 

sakkunnigbevisningen har värderats och hur utsagan och slutsatserna om orsakssambandet 

passar in i den juridiska begreppsbildningen.298 Av analysen av skakvåldsfallen framgår det, 

som tidigare nämnts, att rätten i samtliga skakvåldsfall har värderat sakkunnigbevisningen 

starkt. Det framgår dock inte i motiveringarna hur rätten har värderat det medicinska 

orsakssambandet i förhållande till det juridiska orsakssambandet och om den passar in i den 

juridiska begreppsbildningen. Det är istället en slutsats som får dras med anledning av att 

sakkunnigbevisningens slutsats har överförts till den juridiska slutsatsen och lett till fällande 

dom. Rätten kan därmed inte anses ha förfarit på det pedagogiska och juridiskt metodologiska 

sätt som Schultz förespråkar.  

Tidigare framhölls att Brun m.fl. anser att den sakkunniges värdering av beviset inte omedelbart 

ska läggas till grund för rättens slutledning av bevisningen.299 Skakvåldsfallens domskäl visar 

dock att det är precis vad rätten gör. Både vid orsaksprövningen och vid den samlade 

                                                 
295 Schultz, s. 469. 
296 I skakvåldsfallen har det externa området bestått av ett medicinskt förhållningssätt genom 

sakkunnigbevisningen. 
297 Schultz, s. 470. 
298 Schultz, s. 478.  
299 Se ovan kap. 7 avsnitt 7.2.2. 
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bevisvärderingen överförs den sakkunniges slutsatser till grund för den juridiska slutsatsen. 

Ovan framhölls även Ekelöf m.fl. problematisering kring den praktiska bevisvärdering och 

Diesens problematisering kring när andra kunskapsområden kan stödja den juridiska som 

hjälpvetenskap och hur rätten sedan ska kunna anamma och praktiskt tillämpa den yttre 

hjälpen.300 Av analysen över skakvåldsfallen framgår det att bevisvärderingen är problematiskt 

inte bara rent teoretiskt, utan även i praktiken då rätten sällan motiverar hur bevisvärderingen 

faktiskt gått till. De externa kunskapsområdena stödjer den juridiska som hjälpvetenskap när ett 

mål berör den externa kunskapen som i skalvåldsfallen. När rätten sedan praktiskt ska tillämpa 

sakkunnigbevisningen har det framkommit genom analysen att det här föreligger brister hos 

rätten, då den inte översätter den medicinska slutsatsen till en juridisk, utan överför den 

medicinska slutsatsen till en juridisk slutsats när det gäller orsaksbedömningen. Schultz har 

framfört en lösning på det som han kallar ”översättningsproblematiken”. Han menar att rätten 

först måste fastställa vad juridikens orsaksbegrepp egentligen innebär, sedan fastställa vad det 

aktuella medicinska perspektivets orsaksbegrepp innebär, för att sedan göra en bedömning av 

vad som hänt enligt det aktuella medicinska perspektivets orsaksbegrepp för att slutligen 

översätta resultatet av en orsaksanalys baserad på det aktuella naturvetenskapliga perspektivets 

orsaksbegrepp till juridikens orsaksbegrepp.301 Schultz föreslagna metod på 

översättningsproblematiken kan direkt appliceras på bedömningarna i skakvåldsfallen. Rätten 

borde vid alla olika typer av sakkunnigbevisning använda Schults översättningsmetod vid 

rättsutredningar av orsakssamband i brottmål. Det kan därmed konstateras att 

översättningsförfarandet saknades vid rättens orsaksbedömningar i skakvåldsfallen. Det kan 

därmed inte anses vara rättssäkert att rätten inte grundligt redogör för den juridiska 

orsaksbedömningen. Schultz menar att domskälen blir svårtolkade när det inte finns en 

motivering för hur rätten resonerade kring den orsaksförklaring som ansågs otillräcklig och att 

den tappande parten därmed kan få det svårt att tillvarata sina rättigheter vid begäran om 

prövning i högre instans.302 

Det som just konstaterats om rättsosäkerheten kring orsaksbedömningen kan även sägas om 

uppsåtsprövningen i skakvåldsfallen. Schults menar att det inte är ovanligt att rätten nöjer sig 

med att konstatera att orsakssambandet är en förutsättning för ansvar.303 Det är något som rätten 

gjort i skakvåldsfallen. De tilltalades huvudsakliga försvar i majoriteten av fallen var att de har 
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skakat sitt barn i ren panik, de har skakat barnen för att få liv i dem, inte för att skada dem. En 

juridisk prövning av deras försvarinställning har i ett par fall ignorerats helt och i andra fall har 

rätten inte uppfattat den som trovärdigt med hänsyn till barnets svåra skador.304 Det framstår 

som anmärkningsvärt att skadornas svårighetsgrad som ensam faktor helt kan utesluta 

oaktsamhetsbrott. Det kan inte anses helt otroligt att föräldrar drabbas av panik när deras små 

barn plötsligt blir medvetslösa. En del av dessa panikslagna föräldrar har då skakat sina barn, 

för att som de själva säger: få liv i dem. En del av dessa föräldrar menar att de varken skakat 

barnen länge eller särskilt kraftigt. Om man ponerar, oavsett vad föräldrarna själva hävdar om 

skakningarnas kraftfullhet, att de skakat barnen så kraftigt att det har orsakat barnen svåra 

skador så återstår fortfarande frågan om vilken avsikt de hade vid gärningstidpunkten. Att skaka 

barnet till liv respektive att skaka barnet i ren frustration för att tysta henne eller honom är vitt 

skilda omständigheter och har vitt skilda avsikter med handlingarna. Att en förälder skakar sitt 

barn för att få liv i henne eller honom och då samtidigt orsakar barnet skador innebär inte per 

automatik att föräldern hade ett uppsåt till att orsaka sitt barn skada. Kravet på uppsåt borde 

därför inte anses uppfyllt enbart med hänsyn till skadornas svårighet utan att en 

uppsåtsprövning även utretts av rätten. Det är sedan upp till rätten att värdera den tilltalades 

utsaga i förhållande till övrig bevisning. Det är av stor betydelse för rättssäkerheten att en 

uppsåtsprövning görs i varje enskilt fall, oavsett vad resultatet av prövningen leder till.  

Värt att nämna i sammanhanget är även att rätten inte har gjort bedömningar om samverkande 

orsakanden i skakvåldsfallen. Med undantag av HD:s fall från 2014 har frågan om samverkande 

orsaker inte utretts i resterande fall. Av oförklarliga skäl har frågan om samverkande orsaker 

inte förts i domskälen. I ett par fall har barnen tidigare lagts in på sjukhus på grund av andnöd 

och andra tillstånd och inte uppvisat skador på misshandel.305 Rätten har inte i något fall 

diskuterat om de olika sjukdomar som barnen tidigare haft kan ha påverkat deras hälsa och att 

de uppkomna hjärnsjukdomarna kan anses ha ett samband med deras sjukdomshistoria. Om 

man skulle ta bort skakandet ur ekvationen skulle skadorna fortfarande bestå eller skulle även 

de falla bort? Frågan är vad som blir kvar av sjukdomsbilden om skakningarna aldrig inträffat? 

Det framstår som rättsosäkert att en utförlig rättsutredning av samtliga omständigheter inte har 

utförts i dessa fall.  

                                                 
304 Se NJA 1992 s. 85, mål B 5241-07 vid Göteborgs tingsrätt mål B 18-09 vid Svea hovrätt, mål B 277-10. vid 

Hudiksvalls tingsrätt. 
305 Mål B 18-09 vid Svea hovrätt, mål B 5042-10 vid Skaraborgs tingsrätt. 
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Nordh ställer sig frågande till om inte prövningen av orsakssambandet i medicinska fall, som 

utgörs av svår komplexitet, kan anses vara förenade med sådana speciella bevisproblem att det 

finns skäl att sänka beviskraven på motsvarande sätt såsom i civilprocessen.306 Dock skulle en 

sänkning av beviskravet i brottmål troligtvis inte vara den bästa lösningen på problemet. Om 

beviskravet skulle sänkas i svåra bevismål skulle en ny värld av problem öppnas. En stor del av 

rättssäkerheten utgörs av att det är samma beviskrav, utom rimligt tvivel, som gäller i alla typer 

av brottmål oavsett brottstyp. Frågan man dock kan ställa sig i sammanhanget är om inte rätten, 

rent omedvetet, tolererar tvivel i högre utsträckning vid andra orsakssammanhang och 

orsaksbrott än vid skakvåld? Frågan är således om det rimliga tvivlet är, trots att det ej bör vara 

det, olika stort vid olika orsaksbrottbrott och om rätten är benägen att tolerera ett större utrymme 

för tvivel i andra orsakssammanhang än vid mål om föräldrars övergrepp mot barn.   

I skakvåldsfallen nekade samtliga tilltalade till brott. Ett fåtal av de tilltalade erkände lätta 

skakningar för att få liv i sina barn. Frågan är om och de sakkunniga och därmed rätten har 

färgats för mycket av dessa erkännanden vid överläggningen? Man kan ställa sig frågande till 

om skadebilden blivit bekräftad med anledning av erkännandet och om det är anledningen till 

att rätten inte gör en tillräcklig djup bedömning av varje enskilt bevis innan en sammanläggning 

av bevisen görs. Är det ställt utom rimligt tvivel vid en sammantagning av bevisningen eller 

har ett utom rimligt tvivel redan styrkts vid erkännandet? Svaren på dessa frågor borde med 

fördel ha framgått i domskälen till skakvåldsfallen. Det betyder att finns en del kvar att önska 

vad gäller motiveringarnas utförlighet. 

När HD under hösten 2014 gav prövningstillstånd i det s.k. skakvåldsmålet uppmärksammades 

de ovan nämnda problematiseringarna. HD:s fall belyser tydligt hur beroende rätten är av extern 

sakkunskap i svåra orsaksfrågor och hur stor påverkan nya vetenskapliga rön har för den 

juridiska slutsatsen. Osäkerheten kring diagnostiken var det som ledde till att rätten inte kunde 

säkerställa att den tilltalade gjort sig skyldig för brott då den diagnostiska osäkerheten utgjorde 

ett rimligt tvivel. Det illustrerar hur bunden rätten är av extern sakkunskap. HD:s fall visar hur 

påverkningsbar den juridiska utredningen är och att nya vetenskapliga slutsatser därmed leder 

till nya juridiska slutsatser. Viktor menar att fallet framstår som en uppmaning till underrätterna 

att iaktta stor försiktighet att lägga en skadebild till grund för en fällande dom för skakvåld utan 

annan stödjande bevisning.307 Frågan är dock om inte en viss försiktighet över lag bör gälla när 

rätten ska lägga medicinska utlåtanden till grund för fällande dom då den medicinska 
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vetenskapen är under konstant utveckling?  Det torde därmed alltid innebära en viss risk och 

därmed utgöra en rättsosäkerhet, att lägga ett medicinskt utlåtande till grund för fällande dom.  

9.2 Avslutande kommentarer  

Under höstmånaderna 2015 har flera mål om skakvåld prövats i högre instanser och den 

tilltalade har i dessa fall gått fri från ansvar.308 Rättsosäkerheten kring diagnostiken om skakvåld 

har efter HD:s fall lett till att färre fälls till ansvar för skakvåld. Helsingborgs TR fällde en man 

för skakvåld trots att de sakkunnige i målet konstaterade att diagnostiken var osäker.309 HD:s 

fall tycks ha fått det genomslag som Viktor underströk, att rätten ska vara försiktig med att 

döma någon till ansvar för skakvåld om det inte finns annan stödjande bevisning än enbart 

skadebilden.310 HD:s fall bör däremot inte ses som ett absolut förbud mot att hålla 

gärningspersoner ansvariga för skakvåld om det kan bevisas ha skett utom rimligt tvivel på 

basis av andra bevis än den osäkra diagnostiken. Frågan är dock med anledning av den rådande 

rättsosäkerheten om barnsäkerheten och rättssäkerheten går hand i hand eller om det är två 

motpoler?  

Liknande fall om skakvåld har uppmärksammats i USA. Det finns flera amerikanska fall där 

flertalet kvinnor och män dömdes för mord på sina spädbarn till följd av SBS eller AHT, där 

det senare visade sig vara olika typer av följdsjukdomar från förlossningar eller komplikationer 

p.g.a. att de var för tidigt födda.311 Offren visade alla på symtom på blödningar i hjärnan, 

hjärnsvullnad och ögonbottenblödningar och de tilltalade dömdes därmed för att ha skakat sitt 

barn till döds. Läkare världen över har tidigare uteslutit med anledning av skakvåldsmodellen 

att offrens symtom inte kan röra sig om annat än trubbigt våld mot huvudet. Skakvåld är således 

en svår medicinsk diagnos att ställa. Med anledning av att nyare forskning vittnar om att det 

finns många olika sjukdomar som yttrar sig i blödningar i hjärnan och att diagnostiken 

undersöks av SBU krävs det att rätten är varsam vid yttranden kring skakvåld vid bedömningar 

som går i fällande riktning. Med det sagt, innebär det inte att det inte förekommer uppsåtligt 

skakvåld. Dock innebär osäkerheten kring diagnostiken att det är väsentligen mycket svårare 

för en åklagare att bevisa att skakvåld förekommit. I ljuset av HD:s fall kommer det även vara 

svårt för rätten att göra en rättssäker bedömning fram till dess att SBU är klar med utredningen 

                                                 
308 Mål B 1156-13 Hovrätten för västra Sverige, mål B 176-15 vid Göta hovrätt, mål B 679-15 Hovrätten för 

nedre Norrland, mål B 3604-14, Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål B 269-14 Svea hovrätt. 
309 Mål B 5068-14 vid Helsingborgs tingsrätt.  
310 Viktor, s. 79. 
311 The New York Times 2015-09-14, The Washington Post 2015-03-20. 
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kring diagnostiken. I förarbetena framgår det att hänsyn ska tas till den medicinska kunskapen 

vid tillfället, dvs. såsom det ser ut när målet tas upp till prövning.312 Med anledning av att 

diagnostiken av skakvåld i dagsläget är så pass osäker bör rätten, i dagsläget, hellre fria än fälla 

i tvivelaktiga fall. Det man kan fråga sig då är om alla som fått en fällande dom mot sig, vilket 

är grundat på ett medicinskt utlåtande, kan få resning när nya vetenskapliga rön framkommer? 

Svaret på frågan torde bli ja med anledning av vad som framgår av förarbetena. 

Viktor ställer frågan om det verkligen är rimligt att vara helt passiv i förhållande till alla 

misstankar om framkallande av allvarliga skador genom skakvåld innan utredningen från SBU 

är säkerställd.313 I fall där den tilltalade själv erkänner skakvåld och annan bevisning kan stödja 

erkännandet torde gärningspersonen kunna hållas ansvarig för brott, men det utesluter 

fortfarande inte att det kan finns samverkande faktorer eller åkommor som gör att barnet visar 

på svårare symtom än vad det faktiska skakvåldet kan ha orsakat. Med anledning av hur 

rättsläget ser ut idag borde rätten hellre fria än fälla i tveksamma fall i enlighet med in dubio 

mitius.314 Passivitet torde därmed inte vara den avgörande faktorn. Skälet torde istället vara 

upprätthållandet av rättssäkerheten för materiellt riktiga beslut.  

  

                                                 
312 Prop. 2009/2010:147 s. 38 
313 Viktor, s. 79. 
314 Vid tveksamma fall ska domstolen stanna för den mest fördelaktiga lösningen för den tilltalade. Jareborg 

2001, s. 115. 
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