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Sammanfattning  

DNA-bevisning är idag vanligt förekommande i brottmålsrättegångar och värderas med ut-

gångspunkt i principen om den fria bevisvärderingen och inskränks av allmänna rättsprinciper 

som återfinns dels i EKMR, dels i förarbetena till rättegångsbalken. Bevisvärderingen påverkas 

även av ett antal kunskapsteoretiska problem, bland annat på vilket sätt domare ska ta till sig 

kunskap från andra vetenskaper samt vilken grad av sanning som domare ska försöka fastställa 

i det enskilda fallet. Kunskap om DNA-bevisningens naturvetenskapliga grund samt de osäker-

heter som är förenade med DNA-analyser och DNA-jämförelser är relevanta för att kunna vär-

dera DNA-bevisningen korrekt. Vidare tyder uppsatsens empiriska studie på att de svenska do-

marna har svårt att ta till sig denna naturvetenskapliga bevisning samt att det därför förekommer 

feltolkningar och felslut grundat på den framlagda DNA-bevisningen.  

     DNA-bevisning är vidare inte tillräcklig för att beviskravet ställt utom rimligt tvivel beträf-

fande gärningsmannaskap ska anses uppfyllt. Detta på grund av att DNA-bevisningen består av 

ett sakkunnigutlåtande beträffande sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse med obe-

släktade personer och att detta inte är ekvivalent med att identifiera en gärningsman. Det är 

därför tveksamt om rättssäkerheten, undvikandet av felaktigt fällande domar, alltid upprätthålls 

vid domstolarna. Den empiriska studien tyder alltså på att domarna inte besitter erforderliga 

kunskaper för att korrekt värdera DNA-bevisning i det enskilda fallet. För att råda bot på denna 

kunskapsbrist samt för att uppfylla syftet med uppsatsen har jag uppställt generella riktlinjer 

som kan användas för att värdera DNA-bevisningen på ett korrekt och rättssäkert sätt. 
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Förkortningar och definitioner  

 

DNA-analys Analys av ett DNA-prov 

DNA-blandbild Flera olika DNA-profiler har påvisats  

DNA-jämförelse Jämförelse av två DNA-profiler  

DNA-polymeras Enzym som sammanfogar de olika kvävebaserna med varandra 

DNA-profil Sifferkombination, resultatet av en DNA-analys  

DNA-prov Ett prov av DNA 

DNA-rekommendationen Europarådets rekommendation No. R (92) 1, av den 10 februari 

1992, om användningen av DNA-analys inom ramen för det straff-

rättsliga systemet 

DNA-spår DNA som har hittats i samband med en brottsutredning 

DNA-sträng En sektion av DNA 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna 

HD  Högsta domstolen 

JK  Justitiekanslern 

JT  Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet 

Kvävebaser  Några av de byggstenar som DNA består av  

LCN  Low copy number 

LT  Low temperature 

NFC  Nationellt forensiskt centrum  

NJA  Nytt juridiskt arkiv, avdelning I  

PCR Polymerase chain reaction 

prop.  Proposition 

RB  Rättegångsbalk (1942:740) 

RF  Regeringsform (1974:152) 

SOU  Statens offentliga utredningar  

STR-områden Short tandem repeats-områden, består av återkommande sekvenser 

av två till fem kvävebaspar, där antalet upprepningar varierar mellan 

olika människor 

SvJT  Svensk Juristtidning 

TfR  Tidsskrift for Rettsvitenskap  
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1 Ämnesval och metodologiska överväganden  

 

You must peel the banana, 

before you can eat it  

Okänd 

 

 

1.1 Inledning  

DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) är den kemiska föreningen som gör att vi finns till precis så 

som vi är. DNA-molekylen är icke-reaktiv och kemiskt passiv, vilket medför att DNA från 

bland annat sedan länge intorkat blod kan användas som bevis vid en rättegång.1 DNA användes 

som bevisning i brottmål för första gången år 1987 i Storbritannien. Det uppmärksammade 

fallet R v. Pitchfork handlade om våldtäkt och efterföljande mord på två unga flickor som skett 

i samma del av England under en tvåårsperiod. Endast det senare mordet erkändes av en anhål-

len man, varför DNA-analys av DNA-spår från brottsplatsen samt från den anhållne mannen 

gjordes. Vid jämförelse av de olika DNA-proven visades att DNA-spåret från brottsplatsen inte 

kom ifrån den anhållne mannen. Grundat på detta uppmanade polisen alla män mellan 13 och 

30 år inom ett visst område att lämna blodprov för DNA-analys. Det uppdagades att en man vid 

namn Pitchfork hade förmått en kollega att lämna blodprov i hans namn. Pitchfork anhölls och 

en DNA-analys utfördes som visade att Pitchforks DNA-profil överensstämde med DNA-pro-

filen från DNA:t som hade hittats på brottsplatserna. Efter konfrontation av DNA-analysen er-

kände Pitchfork båda morden.2 DNA-bevisning medförde alltså att en oskyldig friades och att 

den skyldige dömdes.  

     Sedan dess har tekniken som används vid DNA-analyser utvecklats och DNA-bevisning är 

i dag ett vanligt inslag vid brottsutredningar. Bevisningen grundas på att alla människor, föru-

tom enäggstvillingar, har en unik uppsättning av DNA.3 I media kan ofta läsas rubriker som 

”Frias trots DNA-bevis” och uppfattningen tycks vara att om det finns DNA-bevisning ska den 

tilltalade fällas till ansvar.4 Det är dock inte så enkelt. DNA-bevisning är ingen garanti för att 

                                                           
1 Se Lewontin, Richard, It Ain´t Necessarily So: The Dream of the Human Genome and Other Illusions, 1u., 

Granta, London, 2001, s. 142. 
2 Se Björkman, Johanna, Diesen, Christian, Forssman, Fredrik, & Jonsson, Peter, BEVIS – värdering av erkän-

nande, konfrontationer, DNA och andra enstaka bevis, Norstedts Juridik, 1 u., Stockholm, 1997, s. 222. 
3 Åklagarmyndighetens RättsPM 2008:05, s. 4 ff.  
4 Se bl.a. Dagens nyheter, Frias för våldtäkt - trots dna-bevis och Sveriges television, Friades från sexköp trots 

DNA-bevis. 
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en tilltalad har begått en brottslig gärning, utan DNA-bevisningen måste värderas med beak-

tande av övrig bevisning i målet.  

     Värderingen av bevis har alltid varit en viktig del av rättskipningen. Fram till processrefor-

men år 1948 var bevisvärderingen lagreglerad i Sverige. Detta innebar att det i lag angavs vilken 

bevisning som krävdes för att beviskravet skulle anses vara uppfyllt. Genom införandet av prin-

cipen om den fria bevisvärderingen i 35 kap. 1 § RB skiljdes dock bevisvärderingen från rätts-

tillämpningen. Detta medförde att bevisvärderingen blev fri. Denna frihet kom dock med ett 

ansvar och en skyldighet att tillämpa erkända samt vedertagna metoder och orsakssamband vid 

bevisvärderingen. Detta för att kunna motivera ett godtagbart domslut och en dom som är riktig 

i materiellt hänseende.5 Det kan därför konstateras att den frihet som domarna har vid bevis-

värderingen är positiv och relativ, vilket innebär att domarna har en ”frihet till något”, som även 

kan inskränkas.6 I förarbetena till rättegångsbalken framgår bland annat ett krav på att bevis-

värderingen ska ske objektivt.7 

     Kraven på rättssäkerhet och rättstrygghet inskränker även den fria bevisvärderingen. Vad 

dessa begrepp innebär är diskuterat inom den juridiska doktrinen,8 vilket medför att en redogö-

relse för vad begreppen i detta sammanhang syftar till är lämplig. Rättssäkerhet har ingen given 

betydelse och används i många olika sammanhang med skiftande innebörd. För att kunna an-

vända begreppet i ett juridiskt sammanhang krävs dock en definition. Tydlighet och precision 

prioriteras därför över ett konformt begrepp.9 Rättssäkerhet kommer i denna uppsats att inne-

bära undvikandet av felaktigt fällande domar och rättstrygghet kommer att betyda undvikandet 

av felaktigt friande domar.10  

     Naturvetenskap är grunden för DNA-bevisning och en naturvetenskaplig metod tillämpas 

vid analysen av DNA-spår. Detta medför att domare generellt saknar vidare kunskap om bland 

annat hur en DNA-analys går till, vad som är resultatet av en DNA-analys och vad som ska 

vara föremål för bevisvärderingen. Denna kunskapsbrist är förklarlig. Juristdomare och nämn-

demän har vanligen ingen utbildning beträffande DNA-analyser, biologi eller kemi.11 Detta 

                                                           
5 Se Diesen, Christian, Bevisprövning i brottmål, 2 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015s. 52. 
6 Se Lainpelto, Katrin, Några reflektioner kring ämnet bevisrätt, i Festskrift till Christian Diesen, red: Andersson, 

Simon och Lainpelto, Katrin, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 463. 
7 Se SOU 1938:44, s. 377 f. 
8 Se Zila, Josef, Om rättssäkerhet, SvJT 1990 s. 284-305, s. 284 f. 
9 Se Frändberg, Åke, Om rättssäkerhet, JT 2000-2001, s. 269-280, s. 271. Se dock Lindblom, Per, Henrik, Tvekamp 

eller inkvisition? – Reflektioner om straffprocessens samhällsfunktion och grundstruktur, SvJT 1999, s. 617-655, 

s. 649 som anser att juristerna måste anpassa sig till samhällets uppfattning av begreppet rättssäkerhet. 
10 Jfr Ekelöf, Per, Olof, & Edelstam, Henrik, Rättegång första häftet, 8 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2002, s. 

30. 
11 Jfr Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik & Heuman, Lars, Rättegång fjärde häftet, 7 u., Norstedts Juridik, Stock-

holm, 2009, s. 179, Dagens Juridik, Svårt för en advokat att övertyga rätten om att jorden är rund i en krets som 

tror att den är platt och Dagens Juridik, Det behövs ett kunskapslyft och en riktig domarakademi - av flera skäl än 
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konstaterande medför dock inte att det är legitimt att personer som ska värdera DNA-bevisning 

egentligen inte har full förståelse för vad det är som de ska värdera. En viss kunskapsnivå be-

träffande den naturvetenskapliga grunden för DNA-bevisning måste därför kunna krävas av 

domarna för att de ska meddela domar som exempelvis uppfyller kravet på rättssäkerhet. 

 

1.2 Syfte och problemställningar  

Denna uppsats ska behandla bevisvärdering av en forensisk bevisning, närmare bestämt DNA-

bevisning, som är så pass komplicerad att domarna är i behov av fackmän för att kunna tolka 

bevisningen. Syftet med uppsatsen är att utreda hur DNA-bevisning kan användas och värderas 

för att undvika felaktigheter och feltolkningar samt erbjuda en ökad förståelse för DNA som 

bevisning, det vill säga att uppställa generella riktlinjer för värderingen av DNA-bevisning. Det 

uppställda syftet ger upphov till en rad intressanta frågor. För att uppnå syftet kommer därför 

följande huvudsakliga frågeställningar att behandlas systematiskt. 

1. Under vilka förutsättningar värderas DNA-bevisning i svensk rätt? 

2. Vad är rådande kunskapsläge och gällande erfarenhetssatser beträffande DNA-bevis-

ning? 

3. I vilka sammanhang förekommer och värderas DNA-bevisning i tingsrätterna?  

4. Vad kan ett DNA-spår bevisa?  

a. Vad kan påverka bevisvärdet av ett DNA-spår? 

b. Vilka problem är förenade med användningen av DNA-bevisning?  

5. Hur rättssäker är användningen av DNA-bevisning?  

 

1.3 Särskilt om metodologiska överväganden  

1.3.1 Rättsdogmatisk metod 

Processrätten innehåller många formella och materiella regler om hur förhandlingar vid de all-

männa domstolarna ska gå till. Processrätten innehåller också underkategorin bevisrätt – läran 

om bevis och bevisvärdering. Det kan konstateras att bevisvärderingen hör till sakfrågorna i ett 

mål.12 Domarnas bevisvärdering påverkas dock av normativa ramar som till exempel återfinns 

i förarbetena till rättegångsbalken. Att kontrollera att bevisvärderingen uppfyller dessa kriterier 

                                                           
bara Quickaffären. Jfr även Semikhodskii, Andrei, Dealing with DNA evidence: A Legal Guide, 1u., Routledge 

Cavendish, Abingdon, 2007, s. 123. 
12 Se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 164 och Lainpelto, K., 2014, s. 452. Se dock Lindell, 

Bengt, Eklund, Hans, Asp, Petter & Andersson, Torbjörn, Straffprocessen, 1 u., Iustus förlag, Uppsala, 2005, s. 

359 angående att det är svårt att dra en skarp gräns mellan sak- och rättsfrågor, bevisvärderingen kan därför inte 

isoleras från rättsfrågorna.  
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är centralt för nästan all bevisrättslig forskning.13 Kvalitetssäkring av bevisvärderingen kan där-

för anses uppfylla den traditionella rättsvetenskapens syfte att säkerställa rättssystemets enhet-

lighet.14 Den rättsdogmatiska metoden kommer därför att användas för att undersöka vilka nor-

mativa ramar domarna måste hålla sig inom vad gäller värderingen av DNA-bevisning. Denna 

metod kännetecknas av den juridiska argumentationen, rättskälleläran, den juridiska systemati-

ken samt begreppen.15 Rättskälleläran innebär en identifiering av de relevanta rättskällorna.16 

Dessa kan betraktas som rättsvetenskapens empiriska material på grund av syftet att fastställa 

och analysera gällande rätt.17 I denna uppsats kommer därför relevant lagtext och relevanta 

förarbeten behandlas samt analyseras; även aktuella rättsfall och doktrin kommer att studeras.  

     EKMR kommer att vara av relevans för denna framställning. Detta på grund av att art. 6 

EKMR, som bland annat stadgar rätten till en rättvis rättegång, kontradiktionsprincipen och 

oskuldspresumtionen, ska beaktas av de svenska domarna vid tillämpning och värdering av 

DNA-bevisning.  

     Denna uppsats kommer även delvis att behandla principen om den fria bevisvärderingen och 

den naturliga utgångspunkten återfinns därför i 35 kap. 1 § RB. Där stadgas att domarna sam-

vetsgrant ska pröva allt som har förekommit i målet. Paragrafen är mycket allmänt hållen och 

ger inte någon reell vägledning beträffande hur värderingen av bevis ska gå till i praktiken. Vid 

en studie av förarbetena till rättegångsbalken blir frånvaron av uttalanden om hur bevisvärde-

ringen konkret ska ske tydlig. Det anges enbart att värderingen ska ske objektivt.18 Huruvida 

domarna efterföljer denna föreskrift kan generellt kontrolleras genom domskälen, där domsto-

lens ledamöter ska redovisa vilka rättsliga överväganden som har legat till grund för domen, 

inklusive vilken bevisvärdering som har skett.19  

     Inom bevisrätten är alltså omfattningen av lagbestämmelser och tillhörande förarbeten be-

gränsad, varför dessa rättskällor kort kommer att gås igenom. Detta för att analysera och disku-

tera några av de principer som domarna måste beakta vid värderingen av bevis, såsom objekti-

vitetsprincipen och principen om in dubio pro reo.20 Grundat på de kortfattade förarbetena kom-

mer dock den huvudsakliga rättskällan för denna uppsats att vara den juridiska doktrinen som 

                                                           
13 Se Lainpelto, K., 2014, s. 463 f. 
14 Se Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap (del I), JT 1995-96, s. 726-748, s. 730. 
15 Se Sandgren, C., 1995, s. 727. 
16 Se Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk? TfR 2005, vol. 118, nr 4-5, s. 648-656, s. 651. 
17 Se Sandgren, Claes, Att söka anslag för rättsvetenskaplig forskning, JT 2005-06, s. 349-365, s. 353 och Sand-

gren, C., 1995, s. 731. 
18 Se NJA II 1943 s. 444 ff. 
19 Se Ekelöf, Per, Olof, Edelstam, Henrik & Pauli, Mikael, Rättegång femte häftet, 8 u., Norstedts Juridik, Stock-

holm, 2011, s. 272 ff. 
20 Se Lainpelto, Katrin, Stödbevisning i brottmål, 1u., Jure Förlag, Stockholm, 2012, s. 20. 
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finns på området. Doktrinen är omfattande vad gäller vilka felkällor som kan förekomma vid 

bevisvärderingen och hur domarna ska förhålla sig till sakkunnigbevisning. Beträffande DNA-

bevisning är dock den svenska doktrinen knapphändig, varför även utländsk doktrin, framförallt 

engelsk, kommer att behandlas i denna framställning. Särskilda metodologiska överväganden 

beträffande utländsk rätt redovisas under avsnitt 1.3.3. 

     NJA 2003 s. 591 kommer att analyseras beträffande domstolens värdering av DNA-bevis-

ning. Det ska i detta sammanhang påpekas att på grund av att bevisvärderingen är fri och tillhör 

sakfrågorna i ett brottmål kan HD:s uttalande om bevisvärdering närmast uppfattas som en 

möjlig argumentationslinje som underrätterna kan välja att följa. HD kan alltså inte skapa pre-

judikat gällande hur värderingen av bevis ska ske, det skulle strida mot principen om den fria 

bevisvärderingen.21 En definition av beviskravet kan dock påverka bevisningens innehåll, vilket 

innebär att domarnas bevisvärdering i vissa fall kan medföra en konkretisering av beviskravet.22 

     Grundat på uppsatsens valda ämne och uppställda syfte är den rättsdogmatiska metoden inte 

tillräcklig för att erhålla erforderligt analysmaterial. Det rättsdogmatiska perspektivet har under 

de senaste åren blivit grundligt diskuterat. Det har ansetts att om endast gällande rätt analyseras 

så begränsas möjligheten att studera och analysera juridiska problem utanför denna traditionella 

metods omfattning. Annan kunskap än den som traditionellt erhålls från rättskällorna har fått 

en ökad betydelse för att undgå risken att rättsvetenskapen blir marginaliserad.23  

 

1.3.2 Empiriskt inslag  

Bevisrätten skiljer sig alltså från rättsvetenskapens traditionella syfte. När principen om den 

fria bevisprövningen infördes, i och med processreformen år 1948, separerades bevisvärde-

ringen från rättstillämpningen. Värderingen av bevis sker inte längre mot bakgrund av upp-

ställda rättsregler, utan denna prövning får domaren göra fritt. Bevisvärderingens ramar är där-

för inte lika förutsägbara som rättsregler. Det finns ingen gällande rätt i traditionell mening att 

fastställa eller studera på grund av avskaffandet av de legala bevisreglerna år 1948. Att försöka 

bestämma rådande kunskapsläge och gällande erfarenhetssatser är troligtvis det närmaste man 

kan komma en traditionell rättsdogmatisk undersökning beträffande bevisvärderingen.24 

                                                           
21 Jfr Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 173 och Westberg, Peter, Rättssäkerheten i brottmål – 

ifrågasatt av Justitiekansler, 1 u., Lunds domarakademi, Lund, 2007, s. 176. Jfr dock Lindell, Bengt, Det svåra 

lyftet – bevisbörda och beviskrav på skivstången, SvJT 2007, s. 341-366, s. 357 f. 
22 Se Lainpelto, K., 2012, s. 19. 
23 Se Sandgren, C., 1995, s. 728. Se även Gräns, Minna, Om interaktiv rättsdogmatik, i Interaktiv rättsvetenskap, 

red: Gräns, Minna och Westerlund, Staffan, 1u., Uppsala universitet, Uppsala, 2006, s. 59. 
24 Se Lainpelto, K., 2012, s. 18.  
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     Som en följd av arbetes uppställda syfte ska en empirisk undersökning göras för att analysera 

i vilka sammanhang DNA-bevisning förekommer och värderas i tingsrätterna. Det empiriska 

material som kommer att ligga till grund för denna undersökning kommer att inhämtas genom 

en sökning i en rättsdatabas beträffande publicerade avgöranden från 2014. För denna del av 

arbetet kommer den samhällsvetenskapliga metoden att användas, vilket medför att kapitlet om 

den empiriska studien kommer att ha en annorlunda struktur. Metoden kommer att redovisas 

mer utförligt under kapitel 4, på grund av att läsningen av kapitel 4 underlättas om frågeställ-

ningar och metod redovisas i nära anslutning till resultaten av studien.  

     Åklagarmyndighetens rättspromemoria DNA som bevis – en sammanställning av domar har 

empiriskt behandlat förekomsten av DNA-bevisning. Syftet med denna promemoria var att ut-

reda vilket bevisvärde DNA-spår har vid bevisvärderingen i olika situationer. Ett metodologiskt 

problem med denna promemoria är dock att det material som har legat till grund för analysen 

har varit godtyckligt insamlade domar, där DNA-bevisning har varit den huvudsakliga eller 

enda bevisningen. Denna insamling skedde genom att åklagare uppmuntrades att skicka in do-

mar till Utvecklingscentrum i Göteborg där den huvudsakliga eller enda bevisningen var DNA. 

Resultatet av den gjorda studien kan därför inte betraktas som statistiskt säkert, på grund av att 

studien inte har gjorts på ett fullständigt material.25 Detta medför att det saknas statistiskt kor-

rekta studier gällande hur DNA-bevisning tillämpas i de svenska domstolarna. Den empiriska 

studien inom ramen för detta examensarbete är därför befogad.  

 

1.3.3 Undersökning av utländsk rätt 

Detta arbete kommer att behandla utländsk rätt beträffande användningen av DNA-bevisning i 

brottmål. Det är främst den engelska doktrinen beträffande möjligheterna och riskerna med an-

vändningen av DNA-bevisning som kommer att undersökas och inte de utländska rättsregler 

som ligger till grund för användningen av DNA som bevisning. Denna undersökning syftar inte 

till att vara komparativrättslig i traditionell mening, det vill säga att jämföra rättsläget i olika 

länder.26 Syftet är snarare att fylla ut de luckor beträffande diskussionen om DNA-bevisning 

som finns i Sverige och för att få ett bredare perspektiv på vilken betydelse DNA kan få som 

bevisning vid en brottmålsrättegång. Studiet av utländsk rätt kan även bidra till resonemang de 

lege ferenda. Undersökningen av utländsk rätt görs närmast i metodologiskt syfte i och med att 

användningen av utländsk rätt avser att belysa problem, ifrågasätta nuvarande betraktelsesätt 

                                                           
25 Åklagarmyndighetens RättsPM 2008:5.  
26 Se Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2003, s. 18.  



12 

 

samt bidra med eventuella lösningar.27 På så sätt undviks problematiken som kan uppstå vid en 

traditionell jämförelse av rättsregler från olika rättsordningar.28 Genom en utredning av grund-

läggande kunskapsteoretisk hänsyn gällande säker kunskap, som finns i alla rättsordningar, kan 

en jämförelse göras utan beaktande av väsentliga skillnader i de olika rättsordningarna. Det kan 

dock finnas differenser beträffande hur olika länder har valt att lösa kunskapsteoretiska över-

väganden, genom att de kan manifesteras i lagar eller genom allmänna erfarenhetssatser.29 Vi-

dare kan det uppstå problem vid jämförelse av rättsliga begrepp mellan olika rättsordningar.30 

Det kan dock konstateras att det beträffande DNA-bevisning inte torde finnas några sådana 

problem, på grund av att DNA är den universella, kemiska beteckningen för människans arvs-

massa. 

 

1.3.4 Rättsanalytisk metod  

Rättsanalytisk metod kommer att användas för att analysera gällande rätt som kommer att fast-

ställas genom den rättsdogmatiska metoden. Denna metod innebär att den rättsvetenskapliga 

argumentationen är fri och att det inte finns något rätt svar på juridiska problem. Analysen kan 

grundas på material som i traditionell mening inte utgör gällande rätt, till exempel utländsk rätt 

och material från andra vetenskaper. Värderingar såsom rättssäkerhet kan även vara en del av 

denna metod.31 

     Den rättsanalytiska metoden kommer användas för att analysera om de principer som upp-

ställts i EKMR och förarbetena till rättegångsbalken är tillräckliga för att värderingen av DNA-

bevisningen ska uppfylla kravet på rättssäkerhet. Detta kommer att göras mot bakgrund av re-

sultaten av den empiriska studien samt undersökningen av utländsk rätt beträffande de felkällor 

och risker som är sammankopplade med användningen av DNA som bevisning. Denna metod 

kommer även användas för att utarbeta generella riktlinjer för hur domarna kan gå till väga vid 

värderingen av DNA-bevisning för att undvika felaktigheter och feltolkningar samt erbjuda en 

ökad förståelse för DNA som bevisning.  

 

                                                           
27 Jfr Asp, Petter, Om relationistisk metod – eller spridda anteckningar i jämförande rättsvetenskap, i Konsten att 

rättsvetenskapa – den tysta kunskapen i juridisk forskning, red: Asp, Petter och Nuotio, Kimmo, 1 u., Iustus förlag, 

Uppsala, 2004, s. 47-67, s. 57 som anser att en jämförelse mellan två rättsordningar kan innebära mer än endast 

en konventionell jämförelse av två rättssystem. Se dock Bogdan, M., 2003, s. 18 ff.  
28 Se Bogdan, M., 2003, s. 39 ff. 
29 Se Lainpelto, K., 2012, s. 24 f. 
30 Se Bogdan, M., 2003, s. 48 ff. 
31 Se Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 45 ff. 
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1.3.5 Naturvetenskapligt inslag 

Bevisrätten har en tydlig tvärvetenskaplig karaktär. Beroende på vilken typ av bevisning som 

framförs i rätten är det olika vetenskaper som tillämpas, inklusive metoder för analys av bevis-

ningen, resultat och grad av säkerhet.32 Detta blir särskilt framstående beträffande DNA-bevis-

ning. Vid en brottsutredning görs en analys av ett DNA-spår av NFC,33 som är expertorgan på 

området.34 För att få en grundläggande förståelse för hur DNA kan användas som bevisning 

och vad ett DNA-spår kan bevisa kommer detta arbete att innehålla ett kapitel om vad DNA är 

för något och hur DNA-analyser och DNA-jämförelser genomförs. Detta för att fastställa rå-

dande erfarenhetssatser och gällande kunskapsläge beträffande DNA-bevisning. Beträffande 

undersökningen av hur DNA-analyser och DNA-jämförelser går till kommer den omfattande 

nationella doktrinen som finns på området att analyseras. Det är främst de faktablad som NFC 

ger ut angående DNA-analyser som kommer att ligga till grund för utredningen. Det är därför 

en deskriptiv metod som används för att redovisa rådande kunskapsläge beträffande grunden 

för DNA-bevisningen. 

 

1.4 Avgränsningar  

Denna uppsats gör endast anspråk på att behandla DNA i förhållande till brottmål och all annan 

användning av DNA inom rättssystemet ligger därför utanför arbetets uppställda syfte. Integri-

tetsfrågor och lagligheten beträffande tagande av DNA-prov samt DNA-register kommer inte 

heller att behandlas i denna uppsats. 

 

1.5 Disposition  

Uppsatsen kommer att inledas med en redogörelse av bevisning och bevisvärdering i allmänhet, 

följt av strukturering av bevisning samt sakkunnigbevisning. En genomgång av det relevanta 

rättsfall som finns beträffande DNA-bevisning, NJA 2003 s. 591, kommer även att ske (2). 

Efter det följer en redovisning av DNA-molekylens uppbyggnad samt en kort historik om hur 

DNA upptäcktes. Detta följs av en redogörelse av hur utvinningen och analysen av ett DNA-

prov går till vid NFC, vad som påverkar resultatet av DNA-analysen samt vad en DNA-jämfö-

relse och sakkunnigutlåtande över ett DNA-spår innebär (3). Vidare kommer den empiriska 

undersökningen om tingsrätternas tillämpning och värdering av DNA-bevisning att redovisas 

(4). Detta följs av en analys av bevisvärdet av ett DNA-spår samt vilka problem som är förenade 

                                                           
32 Se Lainpelto, K., 2012, s. 14.  
33 SKL bytte namn till NFC i januari 2015, i denna uppsats kommer NFC att användas även innan namnbytet. 
34 Nationellt forensiskt centrum, Kriminalteknik. 
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med användningen av DNA som bevisning (5). En diskussion och analys av rättssäkerheten vid 

användningen av DNA-bevisning görs även (6). Uppsatsen innehåller även ett kapitel som be-

handlar slutliga kommentarer och konklusioner, där generella riktlinjer kommer att presenteras 

för hur domare kan gå till väga vid användningen och värderingen av DNA-bevisning för att 

undvika felaktigheter och feltolkningar samt erbjuda en ökad förståelse för DNA som bevisning 

(7). Avslutningsvis innehåller uppsatsen ett kapitel där slutsatserna kortfattat sammanfattas (8). 
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2 Förutsättningar för värdering av DNA-bevisning  

 

Organization is what you do before you do 

something, so that when you do it, it’s not 

all mixed up. 

Nalle Puh 

 

2.1 Inledning 

Principen om den fria bevisvärderingen har medfört att värderingen av bevis är ständigt förän-

derlig och saknar därför karaktären av att vara helt förutsägbar. Det blir på grund av detta pro-

blematiskt att försöka konkretisera och teoretisera kring ämnet bevisrätt.35 Fastställande av rå-

dande kunskapsläge och gällande erfarenhetssatser är troligen det närmaste man kan komma en 

traditionell undersökning av gällande rätt.36 Införandet av principen om den fria bevisvärde-

ringen har även medfört att bevisvärderingen har blivit mer komplicerad. Vid bevisvärderingen 

måste grundläggande rättsprinciper beaktas, exempelvis principer beträffande rättssäkerhet, 

kontradiktion och effektivitet. Den fria bevisvärderingen begränsas därför dels av föreskrifter i 

förarbetena, dels av allmänna rättsprinciper. Bevisvärderingen påverkas alltså av normativt 

kontrollerade ramar, med målet att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsskipningen.37  

     Värderingen av bevis berör en mängd kunskapsteoretiska problem, såsom vilken grad av 

sanning om det inträffade som domarna ska eftersträva att fastställa och på vilket sätt domarna 

ska ta till sig och tillämpa kunskap från andra vetenskapliga discipliner.38 Dessa svårigheter är 

centrala för att förstå bevisrättens tvärvetenskapliga natur och kommer därför att behandlas 

nedan. Detta kapitel kommer även att behandla de inskränkningar som finns beträffande den 

fria bevisvärderingen, hur bevis kan struktureras för att underlätta bevisvärderingen, kort om 

sakkunnigbevisning samt NJA 2003 s. 591, som behandlar DNA-bevisning. 

 

                                                           
35 Se Lainpelto, K., 2012, s. 12. Se även Westberg, P., 2007, s. 174. 
36 Se Lainpelto, K., 2012, s. 18.  
37 Se Lainpelto, K., 2014, s. 463. Se Lindell, B., Eklund, H., Asp, P. & Andersson, T., 2005, s. 416 f. angående 

uppfattningen att principen om den fria bevisvärderingen endast innebär bevisvärderingen inte får inskränkas ge-

nom lag. 
38 Jfr Lainpelto, K., 2012, s. 15 och 56, Ekelöf, P. O., Edelstam, H., & Heuman, L., 2009 s. 160 och Gräns, 

Minna, Om hjälpvetenskapernas betydelse för rättstillämpningen och rättsvetenskapen, JT 2006–07, s. 782-792, 

s. 788. 

http://citatboken.se/_1468280_Organization_is_what
http://citatboken.se/_1468280_Organization_is_what
http://citatboken.se/_1468280_Organization_is_what
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2.2 Kunskapsteoretiska problem vid bevisvärderingen  

2.2.1 Tvärvetenskap och erfarenhetssatser 

Bevisrätten och framförallt värderingen av bevis har stor betydelse för att kunna uppnå ett av 

straffrättens huvudsyften; att meddela domar som är korrekta och rättvisa. Detta för att med-

borgarnas tillit till rättsordningen ska kunna upprätthållas.39 Varken någon specifik metod eller 

andra förhållningsregler förespråkas för hur domare ska värdera de bevis som lagts fram vid en 

rättegång. Domaren ska dock värdera bevisningen enligt allmän kunskapsteori. Detta är en in-

riktning inom filosofin som behandlar grundläggande frågor beträffande kunskapens objekt, 

natur och källor.40 Detta medför att områden såsom psykologi, filosofi och naturvetenskap är 

av betydelse för bevisvärderingen. Denna tvärvetenskapliga karaktär är dock inte oproblema-

tisk. Vid tillämpningen av bevisning som har sitt ursprung i andra vetenskaper krävs andra 

kunskaper än juridiska för att kunna värdera beviset i det enskilda fallet. För att korrekt värdera 

sådan bevisning krävs det att domarna kritiskt kan granska de vetenskapliga metoder och slut-

satser som legat till grund för till exempel analysen av ett DNA-spår.41  

     Domarna behöver en referensram för att kunna avgöra om gärningspåståendet stämmer 

överens med det verkliga händelseförloppet. Domarna använder därför erfarenhetssatser, det 

vill säga uppfattningar om hur olika företeelser förhåller sig till varandra, om kausala sam-

band.42 En erfarenhetssats kan även beskrivas som en generalisering grundad på observationer 

av enskilda fall, som kan ha en varierande vetenskaplig grund.43 Det domarna vanligen använ-

der vid bevisvärderingen är så kallade allmänna erfarenhetssatser, som har sin grund i domarnas 

livserfarenhet samt allmänbildning, vilket därför inte fordrar någon fackkunskap.44 Det är dessa 

satser som domarna i princip endast är bundna av vid värderingen av bevis.45 De allmänna 

erfarenhetssatserna skiljer sig dock från domare till domare och dessa bygger ofta inte på orga-

niserade undersökningar.46 Kunskap om gällande naturlagar, psykologi och tillämpning av 

olika kunskapsteoretiska metoder varierar därför mellan olika domare. Det måste dock finnas 

en gemensam grund, ett erkännande av natur- och samhällsvetenskaplig metod samt ett avstånd 

från bland annat fördomar. Ju större frihet som läggs på domarna beträffande bevisvärderingen, 

                                                           
39 Se Lainpelto, K., 2012, s. 247. 
40 Nationalencyklopedin, Kunskapsteori. 
41 Se Gräns, M., 2006, s. 789 f. 
42 Se Diesen, C., 2015, s. 53 f. Se även Aarli, Ragna, DNA-bevis Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i 

kapmen mot kriminalitet, 1 u., Cappelen Damm Förlag, Oslo, 2011, s. 109 ff.  
43 Se Lindell, Bengt, Sakfrågor och rättsfrågor – en studie av gränser, skillnader och förhållanden mellan faktum 

och rätt, 1 u., Iustus Förlag, Uppsala, 1987, s. 219 ff. 
44 Se Björkman, J., Diesen, C., Forssman, F. & Jonsson, P., 1997, s. 22. 
45 Se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 160 och Lindell, B., 1987, s. 16.  
46 Se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 20. 



17 

 

desto större blir risken att domarna påverkas av sina subjektiva uppfattningar, om det inte finns 

en garanti för likformighet vid rättstillämpningen. Det är i detta hänseende inte tillräckligt att 

domarna måste följa exempelvis den juridiska metoden. Det är därför av stor relevans att do-

marna använder en systematik som främjar en objektivering av bevisvärderingen.47  

 

2.2.2 Brottmål och sanningssökande 

Det finns ett inneboende problem inom bevisrätten; vilken grad av sanning ska domarna söka 

fastställa? Domarnas sanningssökande begränsas bland annat av den bevisning som läggs fram 

och att det endast är bevistemat som ska prövas. I juridiska sammanhang kan man därför tala 

om en funktionell sanning. Detta får även stöd av det uppställda beviskravet ställt utom rimligt 

tvivel.48 Bevisvärdering är oftast en bedömning av något som redan har inträffat, något som 

sällan kan verifieras eller repeteras. Den funktionella sanningen kan jämföras med naturveten-

skapens sanningssökande, som har till syfte att fastställa verifierbar kunskap. Inom naturveten-

skapen söker man efter en objektiv sanning, medan man inom juridiken ofta får nöja sig med 

att konstatera olika sannolikhetsgrader. Beträffande hanteringen av bevis skiljer sig även juri-

diken från de flesta andra vetenskaperna på så sätt att det finns ett beslutstvång för de svenska 

domarna. Beslutstvånget innebär att domarna inte kan invänta eventuell ytterligare information 

eller utredning för att kunna fatta ett mer välgrundat beslut.49 Denna kontrast blir särskilt tydlig 

när domarna ska behandla naturvetenskapligt material vid värderingen av till exempel DNA-

bevisning.  

     En jämförelse med historievetenskapen kan även göras. Både historiker och domare behand-

lar redan inträffade händelser och företagna handlingar. Detta medför en svårighet att fastställa 

faktaomständigheter och vad som inträffat genom direkt observation. Det historikern och do-

maren måste göra är att skapa sig en uppfattning av sannolikheten för att något har inträffat 

genom att jämföra olika typer av information. Historiska och juridiska slutsatser blir därför ofta 

ett konstaterande av en viss grad av sannolikhet att något har inträffat på ett visst sätt. Detta har 

sin grund i att bedömaren ytterst sällan har tillgång till alla omständigheter om den påstådda 

händelsen.50  

                                                           
47 Se Diesen, C., 2015, s. 54 f. 
48 Se Björkman, J., Diesen, C., Forssman, F. & Jonsson, P., 1997, s. 17 och NJA 1980 s. 725. Se även Lindell, B., 

1987, s. 360 f. 
49 Se Lainpelto, K., 2012, s. 14 f. och 254 f. 
50 Se Lainpelto, K., 2012, s. 116. Se även Björkman, J., Diesen, C., Forssman, F. & Jonsson, P., 1997, s. 17 och 

Lindell, B., 1987, s. 174. 
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     Det finns även andra intressen, bland annat processekonomi, proportionalitet samt effekti-

vitet, som begränsar domarnas sanningssökande.51 Exempel på detta är att utredningar läggs 

ner beträffande mindre brott när det krävs stora resurser för att utreda dem, strafföreläggande 

samt åtalsunderlåtelse. De principer som finns gällande skydd för misstänkta inskränker även 

sökandet efter sanning i domstolarna, såsom oskuldspresumtionen.52  

     Prövningen av gärningsbeskrivningen innebär att domarna ska ta ställning till om det inträf-

fade kan klassificeras som moraliskt klandervärt, i enlighet med ett politiskt beslut som legat 

till grund för en straffbestämmelse. Denna klassificering påverkas ofta av en värdering, varför 

ett utrymme för en varierande grad av skönsmässighet finns. Fastställandet av fakta i domsto-

larna innebär därför ett fastställande av en sanning som är politisk, moralisk och social. Detta 

medför att den konstaterade sanningens grad av objektivitet kan ifrågasättas. Tolkningen av 

fakta påverkas av värderingar, vilka medför att trots att domarna är överens om vilka fakta som 

föreligger så kan slutsatsen variera domarna emellan. Bevisvärdering och dess syfte, skuldpröv-

ningens normerande sida, kan därför inte separeras.53  

 

2.2.3 Kognitiva mönster för informationsvärdering 

Principen om den fria bevisvärderingen medför att det har ansetts att allmänna kognitiva pro-

cesser och mönster är tillräckliga för att värdera bevis korrekt.54 Det finns därför ett intresse för 

att kort behandla vilka kognitiva mönster som generellt påverkar alla människor vid deras be-

slutsfattande och därmed även domarna vid deras bevisvärdering. Detta för att rikta uppmärk-

samhet på de psykologiska mekanismer som kan medföra felbedömningar vid värderingen av 

bevis och därmed kan påverka graden av sanning som domarna fastställer i det enskilda fallet. 

     Bevisvärderingen sker normalt under tidspress och grundas vanligen på ett ofullständigt 

material. Det finns ett flertal psykologiska mekanismer som kan påverka att en beslutsfattare 

drar förhastade slutsatser. Exempel på dessa mekanismer är benägenheten att anse att den kun-

skapen man har är tillräcklig, att göra en egen erfarenhet till en allmän erfarenhetssats, att ac-

ceptera fördomar som allmänna erfarenhetssatser, att identifiera sig med ”lika”, att bedöma hur 

de olika aktörerna passar in i sina roller, att överskatta starka samband, att underskatta svaga 

samband, att söka stöd för sin övertygelse samt bortse från information som inte stämmer över-

ens med sin övertygelse.55 Dessa psykologiska mönster kan bland annat påverka domarna i det 

                                                           
51 Se Lainpelto, K., 2014, s. 461 f.  
52 Se Björkman, J., Diesen, C., Forssman, F. & Jonsson, P., 1997, s. 16.  
53 Se Björkman, J., Diesen, C., Forssman, F. & Jonsson, P., 1997, s. 15. Se även Lindell, B., 1987, s. 261-300.  
54 Jfr Aaril, R., 2011, s. 107. 
55 Se Björkman, J., Diesen, C., Forssman, F. & Jonsson, P., 1997, s. 67 ff. Se även Aaril, R., 2011, s. 108.  
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enskilda fallet genom att exempelvis DNA-bevisning får en större betydelse för rekonstrukt-

ionen av händelseförloppet än vad bevisningen skulle få separat.56  

 

2.3 Principer vid bevisvärderingen  

2.3.1 Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 

2.3.1.1 Allmänt om art. 6 EKMR  

EKMR gäller som lag i Sverige.57 Art. 6 EKMR innehåller rätten till en rättvis rättegång.58 

Detta allmänna begrepp innefattar en mängd olika principer.59 Framställningen kommer att fo-

kusera på kontradiktionsprincipen, principen om equality in arms, oskuldspresumtionen samt 

kravet på rättssäkerhet. Detta på grund av att dessa påverkar de svenska domarnas bevisvärde-

ring.  

     Europadomstolen har vid ett tillfälle behandlat DNA-bevisning i förhållande till art. 6 

EKMR.60 En misstänkt hade begärt att de rumänska myndigheterna skulle utföra en DNA-

undersökning, men de rumänska myndigheterna underlät att genomföra en sådan. Europadom-

stolen ansåg att detta innebar en kränkning av art. 6 EKMR.61  

 

2.3.1.2 Kontradiktionsprincipen 

Kontradiktionsprincipen innebär att parterna ska få tal del av och få skälig tid62 för att kunna 

bemöta den andra partens yrkanden, grunder, bevisning och argumentation.63 Denna princip 

framgår av art. 6 p. 1 EKMR. Omedelbarhetsprincipen, det vill säga att domarna endast får 

grunda domen på vad som förekommit under huvudförhandlingen, i 30 kap. 2 § RB möjliggör 

rätten till kontradiktion, vilket bland annat innebär att parterna får möjlighet att yttra sig över 

den bevisning som läggs fram.64 Kontradiktionsprincipen medför även en rätt att lägga fram 

bevisning och ett krav på domarna att säkerställa att parternas möjligheter till detta är lik-

ställda.65 En tilltalad ska ha möjlighet att undersöka bevisvärdet av den bevisning som framförs 

                                                           
56 Se Aaril, R., 2011, s. 109. 
57 Se lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grund-

läggande friheterna.  
58 Rätten till en rättvis rättegång återfinns även i 2 kap. 11 § 2 st. RF. 
59 Se Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 4 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 245.  
60 Europadomstolen har huvudsakligen behandlat DNA-bevisning i förhållande till rätten till privatliv i art. 8 

EKMR, se bl.a. Van der Velden mot Nederländerna, 07/12/2006, S. & Marper mot Förenade kungariket, 

04/12/2008 och W. mot Nederländerna, 20/01/2009. Art. 8 EKMR kommer dock inte att behandlas inom ramen 

för denna uppsats på grund av gjorda avgränsningar. 
61 Se V.D. mot Rumänien, 16/02/2010.  
62 Se 32 kap. 1 § RB gällande rätten till skäligt rådrum. 
63 Se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 30. 
64 Se Danelius, H., 2012, s. 257. 
65 Se Danelius H., 2012, s. 246 f. 
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mot honom eller henne. Detta kan till exempel göras genom motförhör av vittnen, som uttryck-

ligen återfinns i art. 6 p. 3 (d) EKMR.66  

     Kontradiktionsprincipen anses inte ha generell giltighet vad gäller sakkunnigutredningar. I 

fall där sakkunnigbeviset kan förväntas ha en avgörande betydelse för domslutet kan det dock 

vara lämpligt att parterna får möjlighet att följa utredningen. Europadomstolen ansåg i ett fall 

beträffande medicinsk felbehandling att betydelsen av sakkunnigutredningen var så pass avgö-

rande för utgången i målet att kärandena i målet skulle ha haft möjlighet att följa utredningen, 

ställa frågor till personerna som utfrågats av den sakkunnige och få tal del av material som var 

av intresse för utredningen.67 Beträffande de handlingar som den sakkunnige grundar sitt utlå-

tande på ska dessa kommuniceras till parterna. Det kan dock vara så att kontradiktionsprincipen 

inte kan upprätthållas om materialet kommuniceras efter att sakkunnigutlåtandet har inkommit 

till domstolen.68  

 

2.3.1.3 Principen om equality in arms 

Principen om parternas likställdhet, equality in arms, kan deduceras från art. 6 EKMR.69 Denna 

princip medför att den ena parten inte får gynnas på den andres bekostnad. Förfarandereglerna 

samt tillämpningen av dem ska innebära att parterna är likställda vid en rättegång.70 Likställdhet 

mellan parterna förutsätter ett kontradiktoriskt förfarande, varför principen om equality in arms 

är nära sammanbunden med kontradiktionsprincipen. Likväl som kontradiktionsprincipen gäl-

ler principen om equality in arms under hela rättegångsförfarandet.71 Angående brottmål inne-

bär principen att åklagaren inte får ha bättre möjligheter än den tilltalade att utföra sin talan, 

men att den tilltalade kan ha bättre möjligheter än åklagaren.72 Beträffande bevisföringen ska 

parterna generellt ha samma möjligheter att lägga fram bevisning. Av art. 6 p. 3 (d) EKMR 

framgår även att den tilltalade åtminstone ska ha samma rätt och möjligheter som åklagaren att 

framföra bevisning, såsom möjligheten att åberopa motbevisning.73 Europadomstolen fann att 

det stred mot principen om equality in arms enligt art. 6 p. 1 och art. 6 p. 3 (c) EKMR när en 

                                                           
66 Se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 31.  
67 Se Danelius, H., 2012, s. 278 beträffande Mantovanelli mot Frankrike, 18/03/1997.   
68 Se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 291. 
69 Se NJA 1993 s. 566.  
70 Se Danelius, H., 2012, s. 246. 
71 Se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 33. 
72 Se Danelius, H., 2012, s. 246. 
73 Se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 33. Vidare har Sverige förbundit sig att följa DNA-

rekommendationen, se prop. 2005/06:29 s. 13. Beträffande DNA-bevisning framgår det även av punkt 9 DNA-

rekommendationen, att medlemsstaterna ska säkerställa att en DNA-analys är lika tillgängligt som bevismedel för 

åklagare likväl som för försvar, se Texts of the Council of Europe on bioethical matters, Volume I, Directorate 

General I – Human Rights Directorate Human Rights Policy and Development Department Bioethics Unit Stras-

bourg, April 2014, s. 34 f. 
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nationell domstol avslog begäran om att förordna ytterligare en sakkunnig, oaktat att bevisläget 

hade förändrats i målet, vilket medförde ett mer oförmånligt bevisläge för den tilltalade.74 

 

2.3.1.4 Oskuldspresumtionen  

I rättegångsbalken finns det inte någon explicit regel som anger att bevisbördan i brottmål ålig-

ger åklagaren.75 Oskuldspresumtionen i art. 6 EKMR innebär dock att bevisbördan bärs av åkla-

garen. Denna presumtion medför även att domare inte får ha förutfattade meningar om den 

tilltalades skuld.76 Domarna kan dock genom deras bevisvärdering uppnå samma resultat som 

en sänkning av beviskravet eller en omkastning av bevisbördan i brottmål skulle ha medfört. 

Detta genom att övervärdera den bevisning som åklagaren lagt fram eller undervärdera försva-

rets framlagda bevisning. HD anser att det krävs att det är uppenbart att hovrätten har övervär-

derat bevisning som åklagaren har lagt fram för att det ska anses föreligga en omkastning av 

bevisbördan och därmed en grund för prövningstillstånd.77 Europadomstolen ansåg att det fö-

relåg en kränkning av oskuldspresumtionen då en nationell dom endast grundades på att den 

tilltalade inte varit hemma en viss kväll och att han normalt körde en viss bil. En dom grundat 

på så svaga skäl medförde en omkastning av bevisbördan.78 

 

2.3.1.5 Rättssäkerhet 

Rätten till en rättvis rättegång innehåller även ett krav på rättssäkerhet samt att lika fall ska 

bedömas lika. Skillnader i rättspraxis är ofrånkomliga och justerats vanligen genom överkla-

gande till en högre instans. Det strider dock mot art. 6 p. 1 EKMR om samma domstol dömer 

på olika sätt i identiska mål.79 

 

2.3.2 Rättegångsbalken och tillhörande förarbeten 

2.3.2.1 En samvetsgrann prövning av bevisningen   

Av 35 kap. 1 § RB framgår det endast att domarna samvetsgrant ska pröva och värdera den 

bevisning som läggs fram vid en brottmålsrättegång. De ramar som domarna ska hålla sig inom 

                                                           
74 Se Danelius, H., 2012, s. 256 gällande G.B. mot Frankrike, 02/10/2001, den sakkunnige hade ändat sin bedöm-

ning till nackdel för den tilltalade under rättegången. 
75 Se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 150. 
76 Se Dijk, Pieter van, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, 4u., Intersentia, An-

twerpen, 2006, s. 626. Se även Danelius, H., 2012, s. 309. 
77 Se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 157. 
78 Se Telfner mot Österrike, 20/03/2001. Se även Dijk, P. van, 2006, s. 626 f. och Danelius, H., 2012, s. 319. 
79 Se Danelius, H., 2012, s. 250. Se även bl. a. Beian mot Rumänien, 06/12/2007. 
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när de ska värdera bevis är därför mindre förutsägbara jämfört med tillämpningen av rättsreg-

ler.80 Lagrummet kan närmast beaktas som en portalparagraf som uppmanar domare att använda 

sitt sunda förnuft. Enligt förarbetena till 1948-års rättegångsbalk ska bevisvärderingen ske på 

objektiva grunder och varje enskilt bevis ska värderas för sig.81 Domarna måste därför förhålla 

sig till de generella krav som uppställs på bevisvärderingen som framgår av förarbetena till 35 

kap. 1 § RB, det vill säga kraven på objektivitet, redovisning, analys och materialbegränsning.82 

 

2.3.2.2 Rationalitet  

I förarbetena till 35 kap. 1 § RB uppställs krav på objektivitet och redovisning vid domarnas 

bevisvärdering.83 Detta framgår av kraven på att domstolens uppfattning ska grunda sig på an-

ledningar som accepteras av andra förståndiga personer och att dessa anledningar ska redovisas 

i domskälen.84 Dessa krav kan sammanfattas som ett krav på rationalitet, vilket innebär att en 

dom ska vara empiriskt välgrundad, bygga på logiska, hållbara resonemang och vara ändamåls-

enlig.85 Kravet på att skälen för domen ska redovisas framgår även av 30 kap. 5 § 1 st. 5 p. RB. 

Det är genom domskälen som allmänheten kan kontrollera om domarna har förfarit rationellt 

vid bevisvärderingen samt om de slutsatser som dragits vid värderingen är korrekta.86 Att do-

marnas bevisvärdering är objektiv, vilar på korrekta och aktuella erfarenhetssatser samt att de 

inte påverkas av subjektivt tyckande.87 Det föreligger dock en risk att objektiva uttryck beträf-

fande bevisvärderingen och allmänna formuleringar kan användas för att dölja eventuella sub-

jektiva grunder som kan ha påverkat värderingen av bevisningen.88 Dessa formuleringar kan 

antyda att domarna inte redovisar de egentliga eller alla skäl som legat till grund för domslutet.89 

 

2.3.2.3 Likformighet  

Bevisvärderingen vid de svenska domstolarna sker inte genom rättstillämpning, utan har en 

kunskapsteoretisk karaktär. Detta har till följd att samma krav inte kan ställas på bevisvärde-

                                                           
80 Se Lainpelto, K., 2012, s. 18. 
81 Se SOU 1938:44, s. 377 f.  
82 Se Lindell, B., 1987, s. 103 f. Se även Nordh, Roberth, Praktisk process VIII – Bevisrätt C: bevisvärdering, 1 

u., Iustus förlag, Uppsala, 2013, s. 39. 
83 Se Lindell, B., 1987, s. 103. 
84 Se SOU 1938:44 s. 377 f. 
85 Se Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen – Studier i förmögenhetsrätt, 1 u., Jure förlag, Stockholm, 

2001, s. 34. 
86 Jfr Bergholtz, G., Kvalitet i dömandet, JT 1998-99, s. 734-739, s. 735. 
87 Se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 173 f. 
88 Se Björkman, J., Diesen, C., Forssman, F. & Jonsson, P., 1997, s. 13. 
89 Se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 173 f. Se vidare under avsnitt 4.4. 
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ringen som vid tillämpningen av rättsnormer. En grundläggande skillnad är att bevisvärde-

ringen är skiftande och dynamisk.90 Detta beror på att de erfarenhetssatser som domarna till-

lämpar vid bevisvärderingen förändras över tid, i takt med kunskapsutvecklingen inom andra 

vetenskaper. Beträffande kravet på likformighet kan konstateras att detta krav främst kommer 

till uttryck genom att domarna ska tillämpa adekvata och aktuella erfarenhetssatser samt att 

domarna måste vara uppdaterade beträffande kunskapsläget inom andra vetenskaper som kan 

få relevans vid bevisvärderingen. Domarna kan bland annat betraktas bundna av erfarenhets-

satser som har en karaktär av naturlag. De erfarenhetssatser som är vaga är domarna dock inte 

bundna av.91 Grundat på att domare har begränsade förutsättningar att nå den absoluta san-

ningen beträffande den inträffade händelsen92 bör rationalitet vara i fokus i stället för likfor-

mighet vid bevisvärderingen. Detta kan medföra att två olika domstolar kommer fram till skilda 

avgöranden grundat på samma framlagda bevisning.93  

 

2.3.2.4 Atomism och holism – delarna före helheten 

En av de få riktlinjer som ges i förarbetena till 35 kap. 1 § RB är att varje bevis ska värderas 

separat innan en sammanvägning görs av all bevisning; ett krav på analys. Ett helhetsintryck av 

den framlagda bevisningen får därför inte ligga till grund för en dom.94 En princip om att de-

larna ska bedömas före helheten förespråkas. Domarna ska värdera varje bevis och varje del av 

bevistemat separat, atomism, varefter en samlad bedömning av bevisningen kan ske, holism. 

Grunden härför är bland annat att motverka en helhetsvärdering som kan påverkas av subjektivt 

tyckande och ett bortseende av luckor i den framlagda bevisningen. Domarnas bevisvärdering 

bör inledas med en uppdelning av de olika bevis som lagts fram i målet, följt av en bedömning 

av hur dessa förhåller sig till varandra samt till helheten. Detta medför ofta även en uppdelning 

av bevistemat i deltemata, på grund av att ett bevis vanligen inte kan bevisa ett helt bevistema 

och för att undvika att ett bevis får relevans där det inte borde få det.95  

 

                                                           
90 Se Westberg, P., 2007, s. 174. 
91 Se Lindell, B., 1987, s. 229 f.  
92 Se avsnitt 2.2.2. 
93 Se Lainpelto, K., 2012, s. 262. Se även Bolding, Per, Olof, Sannolikhet och bevisvärdering i brottmål, SvJT 

1953, s. 305-338, s. 306. 
94 Se SOU 1938:44, s. 378. Se även Ekelöf, Per, Olof, Bevisvärdemodellen kontra bevistemamodellen, SvJT 1989, 

s. 26-38, s. 34.  
95 Se Björkman, J., Diesen, C., Forssman, F. & Jonsson, P., 1997, s. 13 f. Se dock Lindell, B., 1987, s. 247 f. 

beträffande kritik mot uppdelning av bevistemat. 
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2.3.2.5 In dubio pro reo  

Principen in dubio pro reo medför att om det föreligger tvivel beträffande en sakfråga, till ex-

empel vid bevisvärderingen, ska detta tvivel vara till den tilltalades fördel. Det är vid värde-

ringen av varje enskilt bevis som denna princip ska tillämpas. Detta för att den tilltalade ska 

erhålla det tilltänkta skyddet, så att det tvivel som kan föreligga vid varje enskilt bevis beaktas. 

Tillämpningen av in dubio pro reo vid den enskilda bevisvärderingen medför att principen till-

lämpas på de erfarenhetssatser som sammankopplar beviset med bevistemat. Det är framförallt 

om erfarenhetssatsen är vag som denna princip kan påverka bevisvärderingen. En vag erfaren-

hetssats kan anses ha ett varierande värde. Om den vaga erfarenhetssatsen talar för den tilltalade 

kan det vid tveksamhet därför vara rimligt att ge denna ett högre värde än om den skulle ha talat 

mot den tilltalade.96 

 

2.4 Strukturering av bevis  

2.4.1 Allmänt om bevisstrukturering och dess syfte  

I brottmål finns det alltid vissa fakta/bevisteman som måste utredas och föras bevisning om, till 

exempel gärningsmannaskap. För att undvika att bevis över- eller undervärderas kan det vara 

lämpligt att skilja mellan å ena sidan olika kategorier av bevis och å andra sidan omständigheter 

som inte är bevis.97 Att strukturera bevisning för att underlätta bevisvärderingen är samman-

kopplad med inskärningen av sanningssökandet i brottmål. Strukturering av bevis är därför ett 

försök till att använda så säker information som möjligt som underlag för en dom.98 Det kan 

även anföras att en strukturering och kategorisering av bevis är obehövlig, med beaktande av 

principen om den fria bevisvärderingen. Domarnas uppgift är att värdera olika bevis oavsett 

kategori. Det finns dock skillnader mellan olika bevis.99 Viss bevisning, som DNA-bevisning, 

kräver sakkunskaper för att tolka och värdera, medan det för andra bevis är tillräckligt med 

allmän kunskap för att värdera dessa korrekt. Det finns även skillnader beträffande bland annat 

vilken relevans ett bevis har för hela eller delar av bevistemat samt bevisets grad av komplexi-

tet.100 Det kan därför anses föreligga skäl för att någon form av strukturering av bevisning ändå 

är behövlig. Bevisstrukturering kan dessutom fungera som en kontroll av att bevisvärderingen 

                                                           
96 Se Lindell, B., Eklund, H., Asp, P. & Andersson, T., 2005, s. 399 f. Angående att principen om in dubio pro reo 

är tillämplig på sakfrågor se Lindell, B., 1987, s. 296 f. och Bender, Rolf & Nack, Armin, Tatsachenfeststellung 

vor Gericht, Band I Glaubwürdigkeits- und Beweislehre, 1u., Beck, München, 1981, s. 204. Jfr däremot Monten-

bruck, Alex von, In dubio pro reo aus normtheoretischer, straf- und strafverfahrensrechtlicher Sicht, 1 u., Duncker 

& Humblot, Berlin, 1985, s. 142 ff.  
97 Se Diesen, C., 2015, s. 209. 
98 Se Lainpelto, K., 2012, s. 117. 
99 Se Lainpelto, K., 2012, s. 136. 
100 Se Björkman, J., Diesen, C., Forssman, F. & Jonsson, P., 1997, s. 61. 
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har gått korrekt till.101 Genom strukturering av bevisningen kan bland annat subjektiva och 

godtyckliga inslag i bevisvärderingen motverkas.102 Bevisstruktureringen kan även medföra ett 

undvikande av att bevis får relevans där det inte borde få det.103 Ett exempel på detta är när 

stark bevisning för ett visst deltema påverkar andra deltemata, såsom relationen mellan DNA-

bevisning och den tilltalade omvandlas till stark bevisning för att ett dödande skett uppsåtli-

gen.104 Ett stort antal bevis kan även övertyga domarna att en gärning är bevisad. En åtskillnad 

mellan kvalitet och kvantitet, genom strukturering av de framlagda bevisen, kan medföra att 

luckor i bevisningen uppmärksammas.105 Strukturering av bevisning medför alltså att den be-

visning som framförts i domstolen blir överskådlig, att varje bevis får den relevans som är be-

fogad och att en kontroll av om åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda kan göras.106 

 

2.4.2 Direkta bevis, indirekta bevis och hjälpfakta 

Den grundläggande uppdelningen som vanligen görs är mellan direkta bevis, indirekta bevis 

samt hjälpfakta.107 Direkta bevis har sitt ursprung i brottet, beviset skulle inte existera om brot-

tet inte hade begåtts. Indirekta bevis existerar oberoende av brottet och kan därför inte enkom 

bevisa ett brott. Denna uppdelning avgör dock inte bevisets styrka. Ett direkt bevis kan ha ett 

lågt bevisvärde, likväl som ett indirekt bevis kan ha ett högt bevisvärde. Hjälpfakta är inform-

ation som utgör hjälp vid tolkning av värdet av ett bevis och är därför inget bevis i sig. Hjälp-

fakta kan bland annat tillföras domstolen genom ett sakkunnigutlåtande och utgör då en referens 

vid bevisvärderingen. Uppdelningen mellan direkt och indirekt bevisning kan medföra svårig-

heter vid kategorisering av bevis i det enskilda fallet, på grund av att det kan vara svårt att 

avgöra orsaksförhållanden mellan bevis och brott. Generellt sett är ett bevis direkt om det fanns 

på brottsplatsen och indirekt om det inte gjorde det.108 För att undgå svårigheten som kan uppstå 

vid bevisklassificeringen kan bevis och dess bevisvärde i stället behandlas i termer av relevans 

för bevistemat.109 Genom att avgöra vilken relevans ett bevis har för bevistemat kan klarhet 

                                                           
101 Se Lainpelto, K., 2012, s. 137. 
102 Se Björkman, J., Diesen, C., Forssman, F. & Jonsson, P., 1997, s. 13. 
103 Se Lainpelto, K, 2012, s. 138. 
104 Se Björkman, J., Diesen, C., Forssman, F. & Jonsson, P., 1997, s. 14. 
105 Se Lainpelto, K., 2012, s. 139. 
106 Se Björkman, J., Diesen, C., Forssman, F. & Jonsson, P., 1997, s. 45. 
107 För en alternativ uppdelning av bevisning i kausal och struktural se Nordh, R., 2013, s. 23 ff. Angående be-

greppet indicium kan det konstateras att enligt klassisk bevisrätt innebär detta begrepp all bevisning som inte är 

direkta vittnesobservationer eller skriftlig bevisning. Begreppet har även ansetts omfatta exempelvis bevis med 

lågt bevisvärde. Grundat på denna begreppsförvirring är indicium inte lämpligt eller speciellt användbart vid en 

rättslig analys, se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 25. På grund av detta kommer denna bevis-

kategori inte närmare att behandlas här. 
108 Se Diesen, C., 2015, s. 210 f. 
109 Se Lainpelto, K., 2012, s. 153 ff. 
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skapas beträffande till exempel vilka bevis som har lagts fram och till vilket deltema som bevi-

sen kan hänföras.110 Det kan därför vara tillräckligt att skilja mellan bevisfakta, som har sam-

band med brottet, och hjälpfakta.111  

  

2.4.3 Eliminationsbevis  

I denna framställning kan det även vara lämpligt att kort behandla begreppet eliminationsbevis. 

Eliminationsbevis är ett bevis som utesluter alternativ till ett rättsfaktum som är föremål för 

bevisning. Denna typ av bevis kan medföra att ett bevistema anses styrkt. Bevisvärdet av ett 

eliminationsbevis beror på mängden föreliggande alternativ. Bevisvärdet blir lågt om endast en 

del av de alternativa förklaringarna kan elimineras. Om det endast finns två alternativa förkla-

ringar och ett bevis kan utesluta det ena alternativet blir bevisvärdet högt.112 Ett exempel på 

bevisning som kan vara eliminationsbevis är DNA-bevisning, vilket kan ha ett högt bevis-

värde.113  

 

2.5 Sakkunnigbevisning  

Ovan har anförts att domarnas bevisvärdering sker mot bakgrund av erfarenhetssatser.114 I de 

fall där det krävs särskild fackkunskap för att tolka viss bevisning kan sakkunnigbevisning vara 

av relevans. Huvudsyftet med sakkunnigbevisning är att tillföra sakkunskap, särskilda erfaren-

hetssatser. Sakkunnigbevisning består vanligen av dels särskilda erfarenhetssatser, dels ett ut-

talande från en expert om vilka slutsatser som kan dras vid tillämpning av dessa erfarenhetssat-

ser. Sakkunskap är inte allmänt känd kunskap, vilket medför att det vetenskapliga värdet av en 

specifik erfarenhetssats kan erfordra en prövning genom att den sakkunnige exempelvis utfrå-

gas vid huvudförhandlingen. Av 40 kap. 1 § RB framgår det att en sakkunnig både kan tillföra 

och tillämpa särskilda erfarenhetssatser, vilket medför att ett sakkunnigutlåtande vanligen in-

nehåller både hjälp- och bevisfakta.115 Ett sakkunnigutlåtande från NFC angående DNA-bevis-

ning innehåller en redovisning och tillämpning av särskilda erfarenhetssatser beträffande DNA-

jämförelser.116  

                                                           
110 Se Diesen, C., 2015, s. 212. 
111 Se Lainpelto, K., 2012, s. 140-310. Se Lindell, B., Eklund, H., Asp, P. & Andersson, T., 2005, s. 410 angående 

synsättet att bevisning inte har något grundvärde, utan får sitt bevisvärde genom hjälpfakta.  
112 Se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 208. 
113 Se Björkman, J., Diesen, C., Forssman, F. & Jonsson, P., 1997, s. 28. 
114 Se avsnitt 2.2.1. 
115 Se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 281 f. 
116 Faktablad – Riktlinjer för tolkning av DNA-jämförelser i träffrapporter och sakkunnigutlåtanden, s. 1. Se även 

avsnitt 3.4.5. 
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     Att ett sakkunnigutlåtande klassificeras som ett bevis enligt 40 kap. RB medför att både de 

särskilda erfarenhetssatserna och tillämpningen av dessa på det konkreta fallet är föremål för 

den fria bevisvärderingen. Den sakkunnige gör själv en bevisvärdering när denne tillämpar sär-

skilda erfarenhetssatser på ett bevis och drar en slutsats grundat på dessa. Detta innebär att en 

bevisvärdering kommer att göras två gånger, dels av den sakkunnige, dels av domarna. Do-

marna ska därför bedöma om den sakkunniges slutsatser är riktiga, vilket dock i många fall kan 

vara svårt för domarna att göra på grund av avsaknaden av kunskap därom.117 Det är exempelvis 

sällan som domare är kritiska mot ett sakkunnigutlåtande från NFC, på grund av detta kommer 

sakkunnigutlåtanden få stor inverkan vid domarnas värdering av beviset som utlåtandet gäl-

ler.118 

     Om bevisningen som sakkunnigutlåtandet berör är central för att bevisa den brottsliga gär-

ningen i målet finns det anledning till att en sakkunnig blir hörd i domstolen angående bevis-

ningen.119 Det som talar mot allt för frekvent förekommande av sakkunniga i domstolarna är 

dels ekonomiska aspekter, dels pressen som den sakkunnige utsätts för under förhöret, vilket 

kan medföra att den sakkunnige felar vid svar på logiskt förvirrande frågor.120 Förhör med sak-

kunniga kan även medföra att det blir missförstånd i kommunikationen mellan den sakkunniga 

och domstolens parter.121 

     Genom sakkunnigbevisning i domstolen förbättras alltså domarnas möjligheter att värdera 

mer komplicerad bevisning, som DNA-bevisning. Det föreligger dock en risk att domarna över-

låter till experten att avgöra bevisets värde, oaktat att kraven för bevisstyrka och sannolikhets-

samband inte sammanfaller. Den sakkunnige uttalar sig normalt om en viss frekvens, en san-

nolikhet för att beviset befinner sig inom eller utom en viss population. Domarnas uppgift är 

däremot att fastställa vad som har inträffat i det enskilda fallet. Denna differentiering medför 

att fokus måste ligga på det enskilda fallet samt att värderingen av beviset, med hjälp av sak-

kunnigbeviset, måste ske mot bakgrund av den övriga bevisningen i målet. Vid denna process 

finns det en rad felkällor, dels beträffande omständigheten som sakkunnigbeviset berör, dels 

gällande den frekvens som den sakkunnige uttalar sig om. Frekvensberäkningen grundas på att 

omständigheten blivit korrekt identifierad samt att en jämförelse sedan har skett med en adekvat 

population. Är den prövade omständigheten alltför generellt identifierad kommer frekvensen 

                                                           
117 Se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 284. Se vidare Edelstam, Henrik, Sakkunnigbeviset en 

studie rörande användningen av experter inom rättsväsendet, 1 u., Iustus förlag, Uppsala, 1991, s. 378 ff.  
118 Se Nordh, R., 2013, s. 92. 
119 Se Aarli, R., 2011, s. 100. Se även Nordh, R., 2013, s. 93.  
120 Se Semikhodskii, A., 2007, s. 123. 
121 Se Aarli, R., 2011, s. 101. 
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att ge en så pass allmän sannolikhet att den blir irrelevant för bevisvärderingen i det enskilda 

fallet. Om omständigheten i stället är för individualiserad uppkommer frågan om populationens 

storlek är tillräcklig för att tillåta slutsatser. Frekvensberäkningens grund måste därför analys-

eras för att den framlagda sannolikheten ska kunna omvandlas till ett bevisvärde. Domarna 

måste ha kunskap om hur frekvensen skulle komma att förändras om någon variabel i beräk-

ningen eller referenspopulationen ändrades för att avgöra frekvensenssambandens relevans i 

det enskilda fallet. Om så inte är fallet föreligger det en risk att en hög sannolikhet transformeras 

till ett högt bevisvärde. Statistisk bevisning medför därför en mängd potentiella felkällor. Gra-

den av sannolikhet har en psykologisk påverkan på bedömaren, framför allt om sannolikheten 

framförs numeriskt. Om sannolikheten är en på en miljon att något har inträffat kan det vara 

avlägset att just det förevarande fallet skulle vara ett sådant undantag. Sannolikheten måste 

därför relateras till övrig bevisning i målet. Om så inte sker får det enskilda beviset normalt ett 

felaktigt bevisvärde. I slutändan ligger det på domarna att avgöra om den tilltalade har gjort sig 

skyldig till ett brott. De sakkunniga ska endast bidra med expertkunskap för att underlätta be-

visvärderingen som leder fram till domarnas övertygelse och dom.122  

 

2.6 DNA i domstolarna  

2.6.1 Allmänt om prejudikat beträffande bevisvärdering 

Såsom uppmärksammats under arbetets inledande kapitel tillhör bevisvärderingen sakfrågorna. 

Detta medför att HD:s uttalande om bevisvärdering närmast kan uppfattas som ett möjligt sätt 

att argumentera och motivera ett visst bevisvärde för ett specifikt bevis. Underinstanserna är 

därför inte bundna av HD:s yttrande inom detta område. Det kan följaktligen inte skapas preju-

dikat för hur bevisvärderingen ska gå till i de svenska domstolarna. Det skulle strida mot prin-

cipen om fri bevisvärdering.123 Det kan dock anföras att bevisvärderingen kan medföra att be-

viskravet konkretiseras i vissa fall.124 Arbetet innehåller ett avsnitt om hur DNA-bevisning har 

behandlats av HD. Detta främst för att få en uppfattning om vilka kunskaper som finns beträf-

fande värderingen av DNA-bevisning inom det svenska domstolsväsendet.  

 

                                                           
122 Se Björkman, J., Diesen, C., Forssman, F. & Jonsson, P., 1997, s. 61 ff. Angående felkällor vid statistisk bevis-

ning se vidare avsnitt 5.3.6. 
123 Se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 173 och Westberg, P., 2007, s. 176. Jfr dock Lindell, B., 

2007, s. 357 f. 
124 Se Lainpelto, K., 2012, s. 19. 
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2.6.2 NJA 2003 s. 591  

Rättsfallet är det enda där HD har uttalat sig om bevisvärdet av ett DNA-spår. Fallet gällde ett 

rån i en klockaffär. Ett DNA-spår från en krossad glasmonter säkrades och skickades till NFC 

för analys. Ett vittne såg hur en av gärningsmännen skar sig på glasmontern. En träff uppstod 

mot en persons DNA-profil i samband med en annan brottsutredning (grad +4).125 Personen 

åtalades, men förnekade brottet och framhöll att blodet inte var hans och att det därför måste 

skett något fel vid DNA-analysen. HD anförde att värderingen av resultatet av DNA-analysen 

var avgörande huruvida den tilltalade var en av gärningsmännen. HD konstaterade att den ve-

tenskapliga grunden för DNA-analysen är allmänt vedertagen och att de osäkerheter som in-

vänts mot metoden för analysen beaktas vid DNA-teknikens utformning. En sakkunnig från 

NFC redogjorde för hur en DNA-analys gick till och bemötte de invändningar om fel som den 

tilltalade påstod. Vad gällde reservationen för nära släktningar vid sannolikhetsberäkningen an-

förde NFC att det i praktiken endast är helsyskon som kan uppvisa likadana DNA-profiler, men 

att risken för detta är mycket liten. Beträffande de moment i DNA-analysen där det föreligger 

en förväxlingsrisk yttrades att dessa moment hanteras av två personer och att kvalitetskontroller 

sker löpande. Detta föranledde HD:s konstaterade att när slutsatsen av en DNA-analys är att 

”det kan hållas för visst…” (grad +4) är risken för slumpmässig överensstämmelse med obe-

släktade personer försumbar och att denna slutsats har ett mycket starkt bevisvärde. Vidare 

anförde HD att när det är klarlagt, som i detta fall, att DNA-spåret från en brottsplats kommer 

från en gärningsman är slutsatsen av DNA-analysen tillräcklig för att uppfylla kravet på det ska 

vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade är gärningsmannen. Detta under förutsättning att 

slutsatsen av DNA-analysen förefaller rimlig. Vid denna bedömning ska omständigheter som 

talar mot gärningsmannaskap beaktas, till exempel personens anknytning till brottsorten, kön, 

ålder och längd i förhållande till eventuella vittnesutsagor. I detta fall ansåg HD att det inte 

fanns några omständigheter som talade mot att NFC:s slutsats var rimlig.  

 

2.7 Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Detta kapitel har behandlat förutsättningarna för värderingen av DNA-bevisning. Det kan kon-

stateras att det finns ett antal allmänna rättsprinciper och kunskapsteoretiska frågeställningar 

som domarna ska ta hänsyn till vid bevisvärderingen. Domarna påverkas bland annat av sina 

kunskaper beträffande andra vetenskapsområden samt de begränsningar som föreligger gäl-

                                                           
125 För definition av NFC:s utlåtandegrader se avsnitt 3.4.5. 
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lande sanningssökandet vid domstolarna. Detta medför att värderingen av bevisning, och fram-

förallt värderingen av bevisning som har sin grund i andra vetenskaper, innehåller många 

aspekter som domarna måste beakta för att värderingen ska kunna klassificeras som exempelvis 

rationell och rättssäker. En fråga för den fortsatta framställningen blir om dessa principer är 

tillräckliga för att upprätthålla kravet på rättssäkerhet beträffade värderingen av DNA-bevis-

ning eller om domarna påverkas av de kognitiva mönstren för informationsbedömning vid be-

visvärderingen i så stor utsträckning att det vid värderingen av DNA-bevisning förekommer 

feltolkningar och felslut.  

  



31 

 

Figur 1 Ritad av författaren 

3 DNA – Deoxyribo Nucleic Acid  

 

 

 

 

 

 

3.1 Inledning  

Fastställande av rådande kunskapsläge och gällande erfarenhetssatser beträffande DNA-bevis-

ning är förmodligen det närmaste man kan komma en traditionell rättsdogmatisk undersökning 

beträffande värderingen av DNA-bevisning. Detta kapitel innehåller därför en kort genomgång 

över vad DNA är för något, hur det kan användas i straffrättsliga sammanhang, hur en DNA-

analys går till, vad resultatet av en DNA-analys är och vad en DNA-jämförelse innebär. Detta 

för att ge läsaren en djupare förståelse för den naturvetenskapliga grunden för DNA-bevisning. 

Kapitlet innehåller ett antal naturvetenskapliga termer, varför läsaren hänvisas till de inledande 

definitionerna om oklarheter uppstår vid läsningen.  

 

3.2 DNA-molekylen  

DNA är den kemiska beteckningen för de gener som finns i cellkärnan i varje cell i en människa. 

DNA-molekylen är uppbyggd som en spiraltrappa, där trappstegen utgörs av fyra olika sorters 

kvävebaser; adenin (A), tymin (T), guanin (G) och cytosin (C). Trappstegen består av bind-

ningar mellan A och T eller C och G. Detta medför att den ena steghalvan kan betraktas som 

en spegelbild av den andra, vilket kan användas för att skapa en kopia av en DNA-sträng. Varje 

cellkärna innehåller ungefär tre miljoner baspar, eller trappsteg.126 Alla människor, förutom 

enäggstvillingar, har en unik uppsättning av DNA. Skillnaden kan utgöras av antalet kvävebaser 

eller vilka kvävebaser som ingår i DNA:t. Detta medför att man med hjälp av olika laboratorie-

processer kan få fram en DNA-profil genom att analysera vissa delar av DNA:t.127 Över 99 % 

av DNA:t är dock i samma ordningsföljd för alla människor. Det är därför endast en mycket 

liten del av vårt DNA som skiljer sig åt från person till person, men det är denna variation som 

gör att vi är och ser olika ut.128 

                                                           
126 Nationalencyklopedin, DNA. 
127 Nationalencyklopedin, DNA-profil. 
128 Se Kupper, Thomas & Olsson, Jan, Grundläggande kriminalteknik, 2 u., Jure förlag, Stockholm, 2013, s. 107. 
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3.3 Upptäckt och användning 

DNA-molekylen upptäcktes med hjälp av mikroskop redan år 1869 av den schweiziske forska-

ren Johann Friedrich Miescher.129 Det var dock först år 1953 som strukturen hos DNA upptäck-

tes och beskrevs.130 Genom det så kallade Human genom-projektet (HUGO) erhölls år 2003 en 

fullständig dokumentation av de mänskliga generna. Människans kända genetiska arv består 

endast av ungefär 10 % av allt DNA. Resten av DNA:t påverkar när, var och hur de olika ge-

nerna ska aktiveras och avaktiveras samt hur de ska användas. Det resterande DNA:t brukar 

benämnas som icke-kodande DNA och det är det som används vid analys av DNA-spår. De 

områden i DNA:t som benämns som STR-områden (short tandem repeats) används vanligen 

för att utföra en DNA-analys. STR-områdena består av återkommande sekvenser av två till fem 

kvävebaspar, där antalet upprepningar varierar mellan olika människor.131  

 

3.4 NFC och analys av DNA  

3.4.1 Inledande hantering av DNA-spår 

NFC är den myndighet i Sverige som utför DNA-analyser som kan användas som sakkunnig-

bevisning vid en rättegång.132 När ett biologiskt spår kommer in för analys till NFC registreras 

och kontrolleras det. Spåret placeras i ett provrör som ges streckkoder och löpnummer för att 

undvika förväxling. DNA:t extraheras sedan så att DNA:t frigörs från cellerna. Provet renas 

även från eventuella föroreningar. Sedan undersöks hur mycket DNA det finns i provet.  Det 

krävs mindre än 100 celler för att NFC ska kunna utföra en DNA-analys.133 Beroende på hur 

mycket och vilken typ av biologiskt material som inkommer till NFC kan olika metoder använ-

das för att genomföra en DNA-analys.134 

 

3.4.2 PCR-metoden 

Metoden som vanligtvis används för att göra en DNA-analys kallas PCR (polymerase chain 

reaction). Metoden innebär att DNA:t kopieras i 15 olika STR-områden av DNA:t och området 

för könsbestämning, det vill säga icke-kodande DNA. Om personer som är misstänkta för ett 

brott är nära släktingar med varandra kan ytterligare STR-områden analyseras. PCR-metoden 

efterliknar kroppens egen celldelning. DNA-provet blandas med kvävebaserna A, T, C och G, 

                                                           
129 Se Ridley, Matt, Genom: en genetisk biografi över människan, övers: Heimbrand Natassja, Malmö, Richters, 

2000, orig.: Genome: The Autobiography of a Species in 23 chapters, Fourth Estate, London, 1999, s. 57. 
130 Nationalencyklopedin, DNA. 
131 Se Kupper, T. & Olsson, J., 2013, s. 107 f. 
132 Nationellt forensiskt centrum, Kriminalteknik. 
133 Se Kupper, T. & Olsson, J., 2013, s. 108 f. 
134 Nationellt forensiskt centrum, Kriminalteknik, Biologi, DNA-analyser. 
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primrar och DNA-polymeras. Primrarna består av korta utsedda DNA-molekyler, vilka består 

av utvalda STR-områden. Primrarna finner bestämda STR-områden och markerar var på DNA-

strängen som kopieringen ska ske samt startar och stoppar kopieringen. Primrarna kan färgas 

med fluorescerande färg i olika färger. Det är dessa fluorescenser som detekteras i slutet av 

DNA-analysen. DNA-polymeras är ett enzym som sammanfogar de olika kvävebaserna med 

varandra. Under kopieringsprocessen varieras temperaturen enligt en specifik ordning. Resul-

tatet blir lösa kopior av utvalda delar av STR-områden på DNA-strängen. Denna process ge-

nomförs sedan ett antal gånger tills resultatet blir miljontals lösa kopior av de bestämda STR-

områdena. Slutligen separeras det kopierade DNA:t och resultatet av denna separation kan ut-

läsas med hjälp av datorteknik och ombildas till en sifferkombination. Det är denna sifferkom-

bination som betecknas DNA-profil och är resultatet av DNA-analysen.135 

 

3.4.3 DNA-blandbilder  

Om till exempel flera personer har druckit ur samma flaska eller vid gruppvåldtäkter kan DNA-

profiler påvisas från flera personer. Detta brukar benämnas DNA-blandbild. Om resultatet av 

en DNA-analys med hjälp av PCR-metoden är en DNA-blandbild görs flera DNA-analyser med 

ytterligare frekvensberäkningar. Ofta är det då möjligt att skilja de olika personerna från 

varandra. Analysen kan dock försvåras av om koncentrationen av lämnade DNA-spår skiljer 

sig mellan de olika personerna. Vid DNA-blandbilder är risken för slumpmässig överensstäm-

melse högre och frekvensberäkningarna ger lägre värde.136  

 

3.4.4 LCN-analys/LT-analys 

Om DNA-analysen med hjälp av PCR-metoden inte är betryggande kan NFC behöva använda 

sig av LCN-analys (low copy number), som ibland även kallas LT-analys (low temperature). 

Denna analys används om mängden DNA inte är tillräcklig för att utföra en analys genom PCR-

metoden, till exempel om DNA-spår har hittats på föremål som en person använder dagligen 

och under lång tid, såsom en klocka eller ett par glasögon. LCN-analysen analyserar samma 

STR-områden som PCR-metoden, kopieringsstegen är dock flera. Teoretiskt sett är det tillräck-

ligt med cirka tio celler vid den första kopieringen för att man ska kunna erhålla ett användbart 

resultat. Kontamineringsrisken är större i och med att denna metod använder sig av en mindre 

                                                           
135 Nationellt forensiskt centrum, Kriminalteknik, Biologi, DNA-analyser och Kupper, T. & Olsson, J., 2013, s. 

108 ff. 
136 Se Kupper, T. & Olsson, J., 2013, s. 112. 
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mängd DNA än PCR-metoden. Risken för slumpmässighet ökar även när antalet celler i ana-

lysmaterialet är mycket litet. Detta har till följd att det för varje DNA-prov görs flera analyser 

samt att värderingen av resultatet blir mer invecklad. Användningen av LCN-analysen kräver 

mer resurser än PCR-metoden och används därför endast vid behov beträffande utredningar av 

de grövsta brotten, såsom våldtäkt, mord och grovt rån.137  

 

3.4.5 Sakkunnigutlåtande från NFC 

Resultatet av den vanligen använda PCR-metoden är alltså en sifferkombination som betecknas 

DNA-profil. Ponera att beslut om en provtagning för DNA-analys från en misstänkt för ett brott 

har fattats av förundersökningsledaren i enlighet med 28 kap. 12 a § RB. En DNA-jämförelse 

utförs och det visar sig att DNA-profilen från den misstänkte överensstämmer med DNA-pro-

filen från brottsplatsen. Det utförs vidare en statistisk beräkning som fastställer risken för 

slumpmässig överensstämmelse med obesläktade personer, det vill säga hur vanlig DNA-pro-

filen är.138 Denna beräkning grundas på en svensk referenspopulation bestående av 424 perso-

ner med svenska efternamn139 och justeras med en korrigeringsfaktor för att motverka populat-

ionsgenetiska avvikelser.140 Det erhållna resultatet från den statistiska beräkningen omvandlas 

sedan i enlighet med NFC:s utlåtandeskala till en slutsats med viss styrka. Utlåtandeskalan 

grundas på intervaller bestående av så kallade likelihood-kvoter. Dessa sannolikhetskvoter är 

statiskt beräknade och grundas på ömsesidigt uteslutande hypoteser, som att den misstänkte är 

källa till DNA-spåret eller någon annan är källa till spåret.141  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137 Nationellt forensiskt centrum, Kriminalteknik, Biologi, DNA-analyser, low copy number. 
138 Se Kupper, T. & Olsson, J., 2013, s. 111. 
139 Se Faktablad – Undersökningar av biologiska spår och DNA, s. 2 och Albinsson, Linda, Norén, Lina, Hedell, 

Ronny & Ansell, Ricky, Swedish population data and concordance for the kits PowerPlex1 ESX 16 System, Po-

werPlex1 ESI 16 System, AmpFlSTR1 NGMTM, AmpFlSTR1 SGM PlusTM and Investigator ESSplex, Forensic 

Science International: Genetics, 5, 2011, e89-e92, s. 89.  
140 Se NFC:s yttrande i NJA 2003 s. 591. 
141 Nationellt forensiskt centrum, Tjänster, Utlåtandeskala, Vad betyder utlåtandet Grad +1?. 



35 

 

NFC:s utlåtandeskala Sannolikhetskvoter, v  Slutsats  

Grad +4 1 000 000 ≤ v Resultatet talar extremt starkt för att  

Grad +3 6 000 ≤ v < 1 000 000 Resultatet talar starkt för att  

Grad +2 100 ≤ v < 6 000 Resultatet talar för att  

Grad +1 6 ≤ v < 100 Resultatet talar i någon mån för att  

Grad 0 1/6 < v < 6 Resultatet talar varken för eller emot att 

Grad -1 1/6 ≥ v > 1/100 Resultatet talar i någon mån för att … inte 

Grad -2 1/100 ≥ v > 1/6 000 Resultatet talar för att … inte 

Grad -3 1/6000 ≥ v > 1/1000000 Resultatet talar starkt för att … inte 

Grad -4 1/1000000 ≥ v Resultatet talar extremt starkt för att… inte 

Tabell 1 (där v är sannolikheten för att hitta den analyserade DNA-profilen om den misstänkte är källa till DNA-spåret divi-

derat med sannolikheten att hitta den analyserade DNA-profilen om någon annan är källa till spåret) 

 

     De starkaste utlåtandegraderna (grad +4/grad -4) kommer att användas om DNA-profilen 

från ett DNA-spår är fullständig, det vill säga har användbara resultat i alla 15 STR-områ-

dena.142 Resultatet av sannolikhetsberäkningen, redovisat enligt NFC:s utlåtandeskala samt en 

utvärdering av jämförelsen redovisas i ett sakkunnigutlåtande, vilket kan användas som sak-

kunnigbevisning.143  

     I fall där DNA-profilen för det biologiska spåret inte är överensstämmande med den anvi-

sade personen eller om det inte finns någon anvisad persons DNA som NFC ska jämföra DNA-

spåret med, kan DNA-profilen jämföras mot DNA-profiler i spårregistret, utredningsregistret 

och DNA-registret. Det kan uppstå en träff mot något av registren vid denna sökning. Resultatet 

av en träff redovisas i en träffrapport i enlighet med NFC:s utlåtandeskala, denna process är 

automatiserad.144 

     Beträffande en erhållen DNA-blandbild kan det konstateras att denna kan öka en slump-

mässig överensstämmelse, på grund av att blandbilden kan medföra att det finns flera förkla-

ringsmöjligheter för resultatet av DNA-analysen. Vid den statistiska beräkningen beaktas bland 

annat DNA-mängden, kvaliteten på DNA:t, de ingående DNA-profilerna samt proportionen 

mellan de olika DNA. NFC:s slutsats beträffande en DNA-blandbild blir svagare än om DNA-

spåret endast skulle vara avsatt av en person.145 

                                                           
142 Se Kupper, T. & Olsson, J., 2013, s. 111 och Faktablad – Undersökningar av biologiska spår och DNA, s. 2. 
143 Faktablad – Riktlinjer för tolkning av DNA-jämförelser i träffrapporter och sakkunnigutlåtanden, s. 1. 
144 Faktablad – Riktlinjer för tolkning av DNA-jämförelser i träffrapporter och sakkunnigutlåtanden, s. 1. 
145 Faktablad – Undersökningar av biologiska spår och DNA, s. 2. 
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     Sannolikheten är större för att närbesläktade personer ska ha samma DNA-profil än för per-

soner som inte är släkt.146 Med närbesläktade personer menas barn, föräldrar, hel- och halvsys-

kon, mor- och farföräldrar, mor- och farbröder, fastrar och mostrar, kusiner samt syskonbarn. 

Sannolikheten för att ha samma DNA-profil är störst för helsyskon. Det anses i praktiken endast 

föreligga en risk för överensstämmande av DNA-profiler gällande föräldrar, helsyskon och 

barn. Vid en DNA-analys av femton STR-områden är sannolikheten för att ett helsyskon har 

avsatt DNA-spåret en på en halv miljon.147 Om helsyskonen är av samma kön är sannolikheten 

för slumpmässig överenstämmelse som störst, ungefär en på tvåhundratusen vid kompletta 

DNA-profiler. Vid osäkerhet om vem av flera närbesläktade personer som ett DNA-spår kom-

mer från bör DNA-prov tas från samtliga personer. Sannolikheten för slumpmässig överrens-

stämmelse mellan släktingarna kan beräknas om möjligheten till DNA-provtagning från släkt-

ningarna saknas.148  

 

3.5 Kvalitetssäkring och ackreditering  

Av punkten 6 i DNA-rekommendationen framgår det att DNA-analyser endast ska utföras av 

laboratorier med behövlig utrustning och erfarenhet. Detta följs av en uppräkning av kriterier 

som medlemsstaterna ska se till att de laboratorier och institut som genomför DNA-analyser 

uppfyller, bland annat en hög grad av kunskap kombinerat med lämpliga kvalitetskontroller. 

De institut och laboratorier som uppfyller dessa kriterier anses vara ackrediterade. Punkten 10 

i DNA-rekommendationen innebär att medlemsstaterna ska verka för en standardisering av me-

toder för DNA-analyser, både nationellt och internationellt.149 Europarådet förutsätter därför att 

endast ackrediterade laboratorier används för att genomföra DNA-analyser. Att NFC är ackre-

diterat för att utföra DNA-analyser innebär att NFC har förmåga att utföra DNA-analyser i 

enlighet med erkända metoder. Ett ackrediterat laboratorium har de bästa förutsättningarna för 

att korrekt genomföra DNA-analyser och DNA-jämförelser, men detta medför dock ingen ga-

ranti för att de DNA-analyser som rapporteras i NFC:s sakkunnigutlåtande är korrekta.150 NFC 

arbetar även efter den internationella ackrediteringsstandarden ISO/IEC 17025.151 Inte heller 

denna standard medför automatiskt att NFC:s DNA-analyser och DNA-jämförelser kan betrak-

tas som riktiga och därmed godtas utan någon kritisk undersökning.  

                                                           
146 Faktablad – Undersökningar av biologiska spår och DNA, s. 2. 
147 Se Kupper, T. & Olsson, J., 2013, s. 111. Se även prop. 2005/06:29 s. 12. 
148 Faktablad – Undersökningar av biologiska spår och DNA, s. 2. 
149 Texts of the Council of Europe on bioethical matters, Volume I, Directorate General I – Human Rights Directo-

rate Human Rights Policy and Development Department Bioethics Unit Strasbourg, April 2014, s. 34 f. 
150 Jfr Aaril, R., 2011, s. 55. 
151 Nationellt forensiskt centrum, Om NFC, Kvalitet och miljö, Standarder. 
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3.6 Faktorer som kan påverka DNA-analyser och DNA-jämförelser 

En DNA-analys är den säkraste och mest tillförlitliga metoden för identifikation. Det finns dock 

vissa faktorer som kan påverka DNA-analysens resultat. Om personen som är källan till ett 

DNA-prov, från en brottsplats eller lämnat från en person, har genomgått till exempel en blod-

transfusion, benmärgstransplantation eller har en genetisk abnormitet kan detta komplicera 

tolkningen av DNA-profilen. Detta genom att de som utför DNA-analysen bland annat felaktigt 

kan anta att DNA-provet innehåller DNA från flera personer. Graden av nedbrytning av DNA-

spåret kan även påverka analysresultatet genom att resultatet av en DNA-analys blir en ofull-

ständig DNA-profil. DNA bryts ner när det utsätts för olika miljöer och kemiska faktorer, såsom 

vatten, värme, solljus och bakterier. Det är troligt att ett DNA-spår från en brottsplats kommer 

att vara nedbrutet i någon grad, vilket måste beaktas vid DNA-analysen. Graden av nedbrytning 

beror på åldern på DNA-provet, typen av DNA-spår och vilka faktorer som DNA:t har utsatts 

för. DNA-provet är av bättre kvalitet om det hittats i en torr och mörk miljö, jämfört med en 

blöt och ljus miljö.152 

 

3.7 Sammanfattande diskussion och slutsatser  

Detta kapitel har behandlat rådande kunskapsläge och gällande erfarenhetssatser beträffade 

DNA-bevisning för att redogöra för den naturvetenskapliga grunden för denna bevisning. Det 

kan konstateras att en DNA-analys är en produkt av en mängd olika steg. Detta medför att det 

finns flertalet moment där resultatet av en DNA-analys, det vill säga DNA-profilen, kan påver-

kas. Det finns även moment vid hanteringen av DNA-prov som kan påverka analys- samt jäm-

förelseresultaten. Att NFC är ett ackrediterat laboratorium som arbetar efter en internationellt 

godtagen standard medför inte automatiskt att NFC:s sakkunnigutlåtande över DNA-spår är 

korrekta. Ett DNA-spår är därför inget magiskt bevis som garanterar en fällande dom. DNA-

bevisning måste alltid relateras till övrig bevisning. Kunskap om detta är viktig för att få för-

ståelse om vad DNA-bevisning är för något och vad DNA faktiskt kan bevisa. Det är därför 

viktigt att ha bevisets naturvetenskapliga karaktär i beaktande vid läsning av följande kapitel 

av denna uppsats. 

  

                                                           
152 Se Semikhodskii, A., 2007, s. 89 ff. 
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4 Empirisk undersökning av tingsrättsdomar  

 

The whole is greater than the sum of its 

parts 

Aristoteles 

 

 

4.1 Syfte och frågeställningar  

En empirisk undersökning av publicerade tingsrättsavgöranden från år 2014 ska göras genom 

en sökning i rättsdatabasen Karnov Juridik. Rättsdatabasen gör anspråk på att alla tingsrättsdo-

mar från 2014 är publicerade i databasen. Syftet med denna undersökning är att redogöra för i 

vilka sammanhang DNA-bevisning förekommer och värderas i tingsrätterna. Nedanstående frå-

geställningar används: 

1. I vilka typer av brottmål förekommer DNA-bevisning? 

2. Vilken övrig bevisning har lagts fram i dessa mål? 

3. Hur värderar tingsrätterna DNA-bevisning?  

 

4.2 Metod  

En sökning på ordet DNA ska göras i en rättsdatabas, Karnov Juridik. Filter som kommer att 

användas är praxis: tingsrätterna, produkter: tingsrätterna, rättsområde: straffrätt samt tidsinter-

vall: 2014. Sökningen genererar 978 träffar, sorterade enligt datum. Sökningen omfattar samt-

liga tingsrättsdomar publicerade år 2014.  

     Att läsa igenom alla 978 tingsrättsdomarna är en för omfattande uppgift inom ramen för 

detta examensarbete, framförallt på grund av den begränsade tidsramen. Ett urval av materialet, 

den relevanta populationen, är därför nödvändig. För att undvika urvalspåverkan, selection bias, 

ska ett slumpmässigt urval göras, där sannolikheten för inkludering i urvalet är lika stor för alla 

tingsrättsdomar från populationen. Detta för att undgå att urvalet påverkas av den empiriska 

studiens syfte.153 Ett slumpmässigt urval ska göras med hjälp av Excels funktion slump samt en 

sortering av träffarna enligt de slumpmässigt genererade decimaltalen (0 till 1). De 50 överst 

sorterade träffarna ska därefter väljas ut och ska utgöra det slumpmässiga urvalet av populat-

ionen omfattande 978 träffar.  

                                                           
153 Jfr Epstein, Lee & Martin, Andrew, D., An introduction to empirical legal research, 1 u., Oxford University 

Press, Oxford, 2014, s. 87 f. 
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     För att kunna analysera tingsrättsdomarna med beaktande av ovan uppställda frågeställ-

ningar ska ett kodningsschema upprättas. Att koda data innebär ett översättande av egenskaper 

och attribut till en form som är lämplig för en systematisk analys. Ett kodningsschema är ett 

schema som innehåller värden på de variabler som är intressanta för studien. Efter ett upprät-

tande av ett kodningsschema ska alla enheter, i detta fall enskilda tingsrättsdomar, tilldelas ett 

värde för varje variabel. Det är viktigt att de olika variablerna för varje värde är uttömmande 

och exklusiva, för att undvika att en enhet inte kan tilldelas något värde eller flera värden.154 

Ett exempel på en variabel och tillhörande värden från denna empiriska studie är variabeln 

”DNA-bevisning” och tillhörande värden ”ja” eller ”nej”. Nedan visas det kodningsschema som 

uppställts för denna empiriska studie.  

DNA-bevis-
ning 

Typ av brott Domslut Värdering av 
DNA-bevisning 

Övrig bevisning be-

träffande gärnings-
mannaskap  

Ja=1 Tillgreppsbrott=1 Bifall=1 Ja=1 Saknas=1 

Nej=2 Brott mot liv och 

hälsa=2 

Delvis bi-

fall=2 

Nej=2 Flertalet bevis=2 

 Narkotika brott=3 Ogillande=3  Endast målsägandens 
utsaga=3 

 Sexualbrott=4   Endast vittnesför-
hör=4 

 Övriga brottstyper=5   Tilltalade erkänner=5 

Tabell 2 

 

4.3 Resultat  

4.3.1 Domslut i det insamlade materialet  

I urvalet förekommer 53 åtalspunkter där DNA-bevisning kommenterades i domskälen. Det är 

dessa 53 åtalspunkter som nedan redovisade resultat grundar sig på.  

Domslut  Antal åtalspunkter (stycken) Andel av urvalet (%) 

Bifall 42 79 

Delvis bifall  5 9 

Ogillande 6 11 

Summa 53 99155 

Tabell 3 

                                                           
154 Se Epstein, L. & Martin, A. D., 2014, s. 95 ff. 
155 Att summan av procent blir 99 % och inte 100 % beror på att procentsatserna har valts att redovisas i heltal, 

vilket medfört avrundningsfel. Alla åtalspunkter har dock redovisats.  
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Av tabell 3 framgår det att domstolen lämnade bifall till åklagarens gärningspåstående i en 

övervägande del av åtalspunkterna.  

 

4.3.2 DNA-bevisningens förekomst i olika typer av brottmål 

Typ av brott Antal åtalspunkter (stycken) Andel av urvalet (%) 

Tillgreppsbrott 25 47 

Brott mot liv och hälsa 8 15 

Narkotikabrott 6 11 

Sexualbrott 5 9 

Övriga brottstyper 9 17 

Summa 53 99156 

Tabell 4 

Av tabell 4 framgår det att tillgreppsbrott var den vanligaste brottstypen där DNA-bevisning 

förekom i urvalet. Vidare kan utläsas att brott mot liv och hälsa, narkotikabrott samt sexualbrott 

är brottstyper där DNA-bevisning förekommer mer frekvent än för övriga brottstyper.  

  

4.3.3 Förekomsten av övrig bevisning beträffande gärningsmannaskap 

 

Det kan utläsas av tabell 5 att det beträffande 9 åtalspunkter saknades annan bevisning än DNA-

bevisning gällande gärningsmannaskap. Vidare framgår det att den övriga bevisningen, förutom 

DNA-bevisning, omfattade flertalet bevis i över hälften av åtalspunkterna. 

     Beträffande 7 åtalspunkter (13 %) saknades det övrig bevisning beträffande gärningsmanna-

skap samt att domslutet var ett bifall till åklagarens yrkande. Alla åtalspunkter gällde tillgrepps-

brott.157  

                                                           
156 Se not 155.  
157 Se Gävle tingsrätt, B 3432-13, Göteborgs tingsrätt, B 4030-14, Hässleholms tingsrätt, B 868-14, Malmö tings-

rätt, B 5532-14, Stockholms tingsrätt, B 11866-13, Stockholms tingsrätt, B 14612-14 och Uddevalla tingsrätt, B 

426-14. 

Övrig bevisning beträffande gär-

ningsmannaskap  

Antal åtalspunkter (stycken) Andel av urvalet (%) 

Saknas 9 17 

Flertalet bevis 28 53 

Utsaga från vittne eller målsägande 6 11 

Erkännande 10 19 

Summa  53 100 

Tabell 5 
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4.3.4 Värdering av DNA-bevisning  

Det analyserade urvalet innehöll 33 domar (66 %) där en uttrycklig värdering av DNA-bevis-

ningen kunde utläsas. Nedan följer en redogörelse av de slutsatser som tingsrätterna grundade 

på den förevarande DNA-bevisningen. En del av domarna innehöll flera olika slutsatser grundat 

på DNA-bevisningen, varför det hänvisas till fotnoterna för en precisering av i vilka domar de 

olika slutsatserna förekom. 

Löpnum-

mer 

Slutsats grundat på DNA-bevisningen Antal domar 

(stycken) 

Andel av ur-

valet (%) 

1 Den tilltalades DNA hittades i samband med brotts-

utredningen 

19 38 

2 DNA-bevisningen medför en slutsats i skuldfrågan 3 6 

3 DNA-spår medför att den tilltalade begått en viss 

handling 

2 4 

4 Avsaknad av DNA-spår från någon annan än den 

tilltalade talar för den tilltalades gärningsmanna-

skap 

1 2 

5 DNA-spår var det enda som kopplade den tilltalade 

till brottet och detta var tillräckligt för fällande dom 

1 2 

6 DNA-jämförelsen genererade ingen träff 3 6 

7 Redovisning av sannolikheten för att den tilltalade 

är källa till DNA-spåret 

6 12 

8 DNA-spår tillsammans med annan bevisning var 

tillräcklig för att styrka gärningsmannaskap 

2 4 

9 Undersökning av DNA saknades 1 2 

Tabell 6 

Av tabell 6 framgår det att slutsatsen att det faktiskt var den tilltalades DNA som hade hittats i 

samband med brottsutredningen, kunde utläsas i 19 av tingsrättsdomarna (38 %).158 I 3 av do-

marna (6 %) ansågs DNA-bevisningen leda till en slutsats i skuldfrågan, det vill säga att den 

tilltalade hade begått den brottsliga gärningen.159 I 2 domar (4 %) förekom resonemang om att 

DNA-analysen samt DNA-jämförelsen som NFC hade utfört medförde att den tilltalade hade 

utfört en viss handling.160 I en (1) tingsrättsdom (2 %) anfördes det även att avsaknaden av 

                                                           
158 Se Alingsås tingsrätt, B 918-14, Gävle tingsrätt, B 3432-13, Hässleholms tingsrätt, B 868-14, Helsingborgs 

tingsrätt, B 6819-13, Kristianstads tingsrätt, B 532-14, Lunds tingsrätt, B 1559-14, Lycksele tingsrätt, B 699-14, 

Malmö tingsrätt, B 11339-13, Malmö tingsrätt, B 5532-14, Stockholms tingsrätt, B 11866-13, Stockholms tings-

rätt, B 17905-13, Stockholms tingsrätt, B 18210-13, Stockholms tingsrätt, B 19298-13, Södertälje tingsrätt, B 

15412-14, Uddevalla tingsrätt, B 426-14, Värmlands tingsrätt, B 4984-13, Ystads tingsrätt, B 1455-14, Ystads 

tingsrätt, B 1689-14 och Ångermanlands tingsrätt, B 691-14,. 
159 Se Stockholms tingsrätt, B 14612-14., Uddevalla tingsrätt, B 426-14 och Värmlands tingsrätt, B 4984-13. 
160 Se Malmö tingsrätt, B 533-14 och Södertälje tingsrätt, B 15412-14. 
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DNA-spår från någon annan än den tilltalade talade för att den tilltalade var gärningsmannen.161 

Det konstaterades i en (1) dom (2 %) att den enda bevisningen som kopplade den tilltalade till 

brottet var ett DNA-spår. Detta ansågs vara tillräckligt för att den tilltalade skulle dömas för 

gärningen.162 Vidare konstaterades det att DNA-jämförelsen inte hade genererat någon träff i 3 

domar (6 %).163 I 6 domar (12 %) redovisades endast sannolikheten för att den tilltalade var 

källa till DNA-spåret.164 I 2 domar (4 %) ansågs DNA-spår tillsammans med annan bevisning 

var tillräcklig för att styrka gärningsmannaskap.165 Slutligen anfördes i en (1) dom (2 %) att 

undersökning av DNA saknades.166 

 

4.4 Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Det empiriska materialet för denna undersökning har bestått av ett slumpmässigt urval bestå-

ende av 50 tingsrättsdomar, publicerade år 2014, från den fullständiga populationen om 978 

tingsrättsdomar. Av urvalet gällde 47 % tillgreppsbrott, varför en tendens att DNA-bevisning 

är vanligt förekommande för denna typ av brottslighet kan utläsas.167 Det slumpmässiga urvalet 

innehöll 33 domar där någon typ av värdering av DNA-bevisningen gjordes uttryckligen. Av 

avsnitt 4.3.4 och löpnummer 1-5 framgår det att det i 21 domar förekom slutsatser grundat på 

DNA-bevisningen som kan betraktas som tveksamma och att värderingen av DNA-bevisningen 

i dessa fall därför kan ifrågasättas, något som kommer att utvecklas i kapitel 5. Av det slump-

mässiga urvalet förekom det även 7 åtalspunkter (13 %) där endast DNA-bevisning fanns be-

träffande gärningsmannaskap och domslutet blev fällande. Det synes finnas ett samband mellan 

avsaknad av annan bevisning än DNA-bevisning samt fällande domar gällande dessa åtalspunk-

ter. Detta är problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt, vilket kommer att diskuteras vidare i ka-

pitel 6. 

     Att utläsa tendenser i tingsrätterna genom att studera domskäl är inte oproblematiskt. Såsom 

redovisats under avsnitt 2.3.2.2 ska skälen för domslutet framföras i domskälen, men det finns 

bland annat en risk att till synes objektiva formuleringar gällande bevisvärderingen kan dölja 

eventuella subjektiva uppfattningar som påverkar värderingen av bevisningen. Frågan blir då 

vad som faktiskt kan utläsas ur domskälen. Bevisvärderingen är fri enligt svensk rätt, vilket 

                                                           
161 Se Stockholms tingsrätt, B 11866-13. 
162 Se Ystads tingsrätt, B 1689-14. 
163 Se Alingsås tingsrätt, B 911-13, Göteborgs tingsrätt, B 10971-14 och Norrtälje tingsrätt, B 876-14. 
164 Se Hudiksvalls tingsrätt, B 409-14, Hudiksvalls tingsrätt, B 1398-14 , Malmö tingsrätt, B 1260-14, Stockholms 

tingsrätt, B 12436-14, Södertälje tingsrätt, B 2879-13 och Ystads tingsrätt, B 806-14. 
165 Se Göteborgs tingsrätt, B 4030-14 och Stockholms tingsrätt, B 6046-14. 
166 Se Värmlands tingsrätt, B 5057-13. 
167 Under 2014 bestod 85,8 % registerträffarna mellan DNA-spår och person av s.k. mängdbrott, se NFC:s Års-

rapport 2014, dna-registerverksamheten, s. 11. 
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medför att domskälen kan betraktas som domarnas eventuellt subjektiva perceptioner om fakta 

i det enskilda fallet.168 Det är dock något oklart angående vad domarna är skyldiga att redovisa 

i domskälen.  När domarna inte är eniga om ett faktums förekomst eller innebörd bör bevisvär-

deringen redovisas. Om en tilltalad har dömts mot sitt nekande eller om ett åtal ogillas är det 

särskilt viktigt att bevisvärderingen redovisas.169 Domarna bör vara skyldiga att redovisa hur 

bevisvärderingen huvudsakligen har skett, dock är det svårt att egentligen undersöka domarnas 

bevisvärdering på grund av att principen om den fria bevisvärderingen.170 Det kan inte ställas 

krav på att domarna ska redovisa alla omständigheter som är av relevans för bevisvärderingen. 

Exempelvis bör inte vittnets kroppsspråk eller tonläge redovisas. När bevisningen är omfat-

tande finns det även en risk att domarna använder standardformuleringar eller innehållslösa 

hänvisningar, såsom ”vid en samlad bedömning…”. Domarna bör redovisa och beskriva varför 

de anser att en viss omständighet är bevisad i största möjliga utsträckning.171 Domskälen ger 

alltså inte en fullständig bild av domarnas bevisvärdering, vilket medför att det kan föreligga 

omständigheter som påverkat bevisvärderingen, men som inte redovisas.172 En analys av doms-

kälen kan därför påverkas av utformningen och omfattningen av skälen samt den eventuella 

förekomsten av bland annat innehållslösa hänvisningar.173  

     Huvudsyftet med denna empiriska studie har dock varit att analysera i vilka sammanhang 

som DNA-bevisning förekommer och värderas, vilket hamnar utanför den ovannämnda proble-

matiken. Detta eftersom den relevanta informationen även kan utläsas av stämningsansökan. 

Avsnittet om hur tingsrätterna har resonerat kring DNA-bevisningen och därmed värderat 

DNA-bevisningen kan dock problematiseras grundat på den eventuella avsaknaden av fullstän-

digt redovisade domskäl. Argumentationen som tingsrätterna har fört beträffande DNA-bevis-

ning har ofta varit knapphändig,174 varför detta kan ses som en brist i undersökningsmaterialet. 

Det ska dock framhållas att det är själva förekomsten av en uttrycklig värdering av DNA-be-

visning som varit av relevans för studien, varför omfattningen av de redovisade bevisvärdering-

arna är av underordnad betydelse.  

                                                           
168 Se Lainpelto, K., 2012, s. 186. 
169 Se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Pauli, M., 2011, s. 273 f.   
170 Se Lindell, B., 1987, s. 116.  
171 Se Lindell, B., 1987, s. 114 f., Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Pauli, M., 2011, s. 273 f. och Nordh, R., 2013, s. 

71. 
172 Se Lindblad, Frank, Är hovrätternas bevisprövning konsekvent?, SvJT 2010, s. 344-357, s. 348 ff. Se även 

Nordh, R., 2013, s. 42. 
173 Se Bergholtz, G., Ratio et Auctoritas – Ett komparativrättsligt bidrag till frågan om domsmotiveringens bety-

delse främst i tvistemål, 1 u., Juridiska föreningen i Lund, Lund, 1987, s. 412 ff. 
174 Se bl.a. Alingsås tingsrätt, B 918-14, Kristianstads tingsrätt, B 532-14, Stockholms tingsrätt, B 18210-13, 

Stockholms tingsrätt, B 19298-13 och Ångermanlands tingsrätt, B 691-14. 
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     Beträffande generaliserbarheten av resultaten av denna empiriska studie kan konstateras att 

populationen, som det slumpmässiga urvalet gjordes ifrån, bestod av samtliga tingsrättsdomar 

som innehöll ordet DNA och publicerades år 2014. För att undvika urvalspåverkan gjordes ett 

slumpmässigt urval, där sannolikheten för inkludering i urvalet var lika stor för alla tingsrätts-

domar i populationen. Detta medför att de tendenser som kan utläsas av det slumpmässiga ur-

valet även är troliga för hela populationen. En viss felmarginal för dessa slutsatser måste dock 

beaktas. Denna felmarginal kan generellt sägas ligga mellan 2-5 % för brottmål.175 För att stat-

istiskt generalisera tendenserna och resultaten från denna empiriska studie kan en felmarginal 

(CI) om ± 5 % användas. Detta medför till exempel att resultatet gällande slutsatsen att den 

tilltalades DNA hittats i samband med brottsutredningen kan sägas vara (38 ± 5) % för hela 

populationen om 978 tingsrättsdomar. Det bör dock påpekas att det slumpmässiga urvalet är 

relativt litet i förhållande till populationen, varför det är mer korrekt att behandla slutsatserna i 

termer av tendenser. Som en följd av denna empiriska undersökning synes det föreligga en 

problematik kring värderingen av DNA-bevisning i de svenska tingsrätterna. Detta uppmanar 

till vidare undersökningar och studier i ämnet.  

  

                                                           
175 Se bl.a. Diesen, C., 2015, s. 144 ff. för denna uppskattning av felmarginalen. 
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5 Vad DNA kan bevisa 

 

We are afraid of ideas, of experimenting, of 

change. We shrink from thinking a problem 

through to a logical conclusion. 

Anne Sullivan Macy 

 

5.1 Inledning  

Detta kapitel innehåller dels en genomgång av de faktorer som kan påverka bevisvärdet av ett 

DNA-spår, dels en redogörelse av de problem som är förenade med användningen av DNA som 

bevisning. Detta för att undersöka vad DNA egentligen kan bevisa.  

 

5.2 Faktorer som kan påverka bevisvärdet av ett DNA-spår  

5.2.1 Utgångspunkter  

Bevisvärdet av ett DNA-spår beror bland annat på var spåret har säkrats, vilken typ av biolo-

giskt material som DNA-profilen har framställts ifrån, metoden för DNA-analysen samt graden 

av skönsmässighet som brukas vid bedömningen av resultatet av DNA-analysen och DNA-

jämförelsen. Sakkunnigutlåtanden från NFC är ett resultat av analys- och tolkningsprocesser, 

vilka i sig inte medför någon garanti mot att fel kan uppstå.176  

     JK riktade år 2007 kritik mot NFC på grund av en otydlig DNA-analys, vilken medförde att 

en oskyldig hade blivit dömd för grovt rån. I JK:s beslut konstaterades det att adekvata åtgärder 

hade genomförts av NFC och Åklagarmyndigheten för att undvika framtida feltolkningar av 

DNA-analyser. Dessa åtgärder innebar förtydligande av träffrapportmallen som NFC använder 

vid redovisning av DNA-analyser och DNA-jämförelser, genom att exempelvis endast redovisa 

träffar mellan en DNA-profil från ett DNA-spår och DNA-profiler från personer eller DNA-

register per träffrapport.177  

 

5.2.2 Värdet av DNA-bevisning  

DNA-bevisning består av ett DNA-spår som redovisas i ett sakkunnigutlåtande från NFC, där 

myndigheten uttalar sig om sannolikhetssambandet mellan en DNA-profil från ett DNA-spår 

och en DNA-profil från en person genom användning av särskilda erfarenhetssatser. Det är inte 

sakkunnigutlåtandet i sig som ska vara föremål för domarnas bevisvärdering, utan DNA-spåret. 

                                                           
176 Se Aaril, R., 2011, s. 45 f. Se även Faktablad – Undersökningar av biologiska spår och DNA, s. 1. 
177 Se JK:s beslut, 2007-06-26, A.nr. 674-07-21. 
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Det är sambandet mellan DNA-spåret och bevistemat, vanligen gärningsmannaskapet, som do-

marna ska pröva. Utlåtandet från NFC och DNA-analysen utgör en hjälp vid denna bedöm-

ning.178 DNA-bevisning kan därför inte användas som positiv identifikation, utan det behövs 

ytterligare omständigheter för att fälla någon till ansvar.179 DNA-bevisning kan dock användas 

som eliminationsbevis genom att avsaknaden av en träff mellan en DNA-profil från ett DNA-

spår och en DNA-profil från en misstänkt kan utesluta att den misstänkte är gärningsmannen.180 

Det är vidare närheten och sambandet mellan DNA-spåret och brottet som avgör DNA-spårets 

bevisvärde, där DNA-jämförelsen är en referens för bedömningen av detta värde. Detta medför 

att DNA-bevisning både kan vara direkta och indirekta bevis för gärningsmannaskap. Till ex-

empel är ett DNA-spår som säkrats på en glasmonter, där ett vittne såg att en av gärningsmän-

nen skar sig, att betrakta som ett direkt bevis.181 Bevisvärdet av ett DNA-spår är även ofta be-

roende av övrig bevisning. Om den övriga bevisningen är svag ska DNA-spåret värderas med 

försiktighet, men är övrig bevisning stark är DNA-spåret ett bra komplement.182 En annan viktig 

faktor att beakta är var och hur DNA-spåret har hittats och säkrats. Om DNA:t fanns på ett löst 

föremål är chansen större att DNA:t togs till platsen av någon annan och bevisningen kan därför 

få ett svagare värde jämfört med om spåret hittades på ett fast föremål.183 Sammanfattningsvis 

kan det konstateras att värderingen av DNA-bevisning sker i två steg; först ett fastställande av 

sannolikheten för överensstämmelse mellan DNA-spåret och den tilltalade, sedan ett bestäm-

mande av bevisvärdet för sambandet mellan den tilltalade och gärningsmannen.184  

     Den atomistiska värderingen av DNA-bevisningen görs i princip av den sakkunnige vid 

NFC, på grund av att denne har kompetensen att förklara innehållet av bevisningen. Värde-

ringen kräver kunskap om bland annat kvaliteten på DNA-spåret och den metod som använts 

vid DNA-analysen samt DNA-jämförelsen. Vid den holistiska prövningen av DNA-bevis-

ningen är det av relevans om DNA-spåret överensstämmer dels med den övriga bevisningen, 

dels den rekonstruktion av händelseförloppet som domarna är i färd med att göra. Om övrig 

bevisning i målet till exempel talar för att DNA-spåret var planterat av någon annan eller för att 

                                                           
178 Se Björkman, Johanna & Diesen, Christian, DNA-bevis är inte alltid starka, JT 2003–04, s. 890-904, s. 893. 
179 Se Diesen, C., 2015, s. 280. Se dock avsnitt 4.3.3 samt underrättsdomar efter NJA 2003 s. 591 där fällande dom 

meddelats enbart grundat på DNA-bevisning, Åklagarmyndighetens RättsPM 2008:5, s. 13 ff. 
180 Se Boeders, Ton, Decision-making in the Forensic Arena, i Legal Evidence and Proof, red: Kaptein, Hendrik, 

Prakken, Henry och Verheij, Bart, 1 u., Ashgate, London, 2008, s. 82 f.  
181 Se Diesen, C., 2015, s. 280 f. 
182 Se Björkman, J. & Diesen, C., 2003, s. 895. 
183 Se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 214 f. Se även Åklagarmyndighetens RättsPM 2008:5, 

s. 41. 
184 Se Björkman, J. & Diesen, C., 2003, s. 901. 
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den tilltalade inte var på brottsplatsen den aktuella tidpunkten, kan detta medföra att domarna 

anser att DNA-bevisningen är irrelevant för det prövade händelseförloppet.185  

 

5.2.3 DNA som den enda bevisningen 

Frågan om endast DNA-bevisning kan vara tillräckligt för att domarna ska kunna göra en be-

dömning av den tilltalades skuld är omdebatterad i den internationella doktrinen. De som anser 

att ett fällande domslut inte endast kan grundas på DNA-bevisning menar att risken att en oskyl-

dig blir dömd är för hög. Frågan blir då om DNA-bevisningen är tillräckligt för att styrka alla 

element av gärningsbeskrivningen, både de subjektiva och de objektiva. DNA kan eventuellt 

bevisa en gärning och gärningsmannens identitet, men kan inte bevisa uppsåt eller oaktsamhet. 

Det kan även konstateras att placeringen av bevisbördan på åklagaren samt beviskravet i brott-

mål även indikerar att DNA-bevisning inte är tillräckligt för att grunda ett fällande domslut.186 

I svensk rätt anses inte DNA-bevisning ensamt kunna ligga till grund för en fällande dom, på 

grund av att sannolikheten för en slumpmässig överensstämmelse inte är desamma som att 

identifiera en gärningsman. DNA-bevisning är därför inte tillräcklig för att uppfylla beviskravet 

ställt utom rimligt tvivel beträffande gärningsmannaskap. Sannolikheten är endast en referens 

för domarnas bevisvärdering och att det därför krävs andra omständigheter för att fälla någon 

till ansvar.187  

 

5.3 Problem med användningen av DNA som bevisning 

5.3.1 Utgångspunkter    

Det kan inledningsvis konstateras att teorin bakom DNA-analysen inte är ifrågasatt, utan denna 

bygger på vedertagna vetenskapliga premisser. Kritiken har framförallt riktats mot utförandet 

av DNA-analysen och tolkningen av DNA-bevisningen.188 De felkällor och problem som kan 

uppstå vid värderingen av DNA-bevisning behöver dock inte påverka domslutets riktighet. Det 

ska emellertid framhållas att de felkällor och problem som finns vid värderingen av DNA-be-

visning är svåra att kombinera med bevisvärderingens sanningssökande. För att kunna garantera 

bevisvärderingens kvalitet krävs det att det uppmärksammas att processen fram till ett domslut 

består av olika steg, såsom avgörande av bevisvärderingsfrågor och skuldfrågor.189  

                                                           
185 Se Aaril, R., 2011, s. 110 f. 
186 Se Semikhodskii, A., 2007, s. 136 f. 
187 Se Diesen, C., 2015, s. 280 f. och NJA 2003 s. 591. Se även Nordh, R., 2013, s. 104. 
188 Björkman, J., Diesen, C., Forssman, F. & Jonsson, P., 1997, s. 241. Se även NJA 2003. 591 och Semikhodskii, 

A., 2007, s. 140. 
189 Jfr Aaril, R., 2011, s. 116. 
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     Förutsättningen för detta avsnitt är att en DNA-jämförelse mellan en DNA-profil från ett 

DNA-spår och en DNA-profil från en person har genererat en full överensstämmelse (grad +4). 

Detta medför att DNA-spåret kan användas som bevisning i en brottmålsrättegång. 

 

5.3.2 Spårsäkring och laboratoriemiljö  

Det finns alltid en risk att ett DNA-prov, från ett brottplatsspår eller en person, kan bli konta-

minerat, till exempel genom beblandning med jord eller bakterier, där de senare innehåller eget 

DNA. Detta kan medföra att det bakteriella DNA:t kopieras istället för det mänskliga. I brott-

målssammanhang är risken för beblandning med annat mänskligt DNA av störst relevans, ef-

tersom det kan påverka DNA-analysen och medföra att en felaktig slutsats grundas på DNA-

bevisningen.190 En annan risk och felkälla är den mänskliga faktorn, bland annat feletikettering, 

skrivfel, kommunikationsmissförstånd och sammanblandning av mål, vilken kan medföra att 

DNA-analysen blir defekt.191 Det finns även en risk att ett DNA-spår har planterats på platsen 

av någon annan. Det är därför viktigt att den som säkrar spåret noga anger var det hittades.192 

Detta även på grund av att DNA-spår som hittas på en brottsplats kan ha kommit dit av en annan 

anledning än genom brottet.193 

 

5.3.3 Extrainformation 

Om de sakkunniga som utför DNA-analysen och DNA-jämförelsen är medvetna om att till ex-

empel den misstänkte har erkänt brottet är sannolikheten större att DNA-jämförelsen ger en 

träff. De sakkunniga påverkas då av förhållandena i det enskilda fallet och de förväntningar 

som de kan få på grund av denna vetskap.194 Extrainformation vid DNA-jämförelsen kan därför 

påverka utfallet av jämförelsen. Denna risk är dock mindre än vid andra typer av sakkunnig-

analyser, på grund av att tolkningsutrymmet är mindre.195 

 

5.3.4 Kommunicering av resultaten av DNA-analyser och DNA-jämförelser  

Kommunicering av tekniskt komplicerade slutsatser är en utmaning för rättssystemet. Det 

främsta verktyget för kommunikation av DNA-analyser och DNA-jämförelser mellan sakkun-

niga och domstolens parter är sakkunnigutlåtanden och träffrapporter.196 Resultat av en DNA-

                                                           
190 Se Semikhodskii, A., 2007, s. 96. 
191 Se Björkman, J., Diesen, C., Forssman, F. & Jonsson, P., 1997, s. 242. 
192 Se Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 214 f. och Åklagarmyndighetens RättsPM 2008:5, s. 41. 
193 Se Aaril, R., 2007, s. 102. 
194 Se Boeders, T., 2008, s. 89. 
195 Se Diesen, C., 2015, s. 281 f. 
196 Se Aaril, R., 2007, s. 79. 
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jämförelse kommuniceras genom sannolikhetskvoter.197 Sannolikhetskvoterna översätts van-

ligtvis till ord. Detta kan dock få konsekvensen att det kan bli svårt att särskilja den statistiska 

sannolikhetvärderingen från den juridiska sannolikhetsvärderingen. Detta kan medföra att stat-

istiska felslut begås.198 På vilket sätt sannolikhetskvoterna presenteras för domarna är av bety-

delse för bedömningen av värdet av bevisningen som sannolikheten hänförs till.199 Om sanno-

likhetskvoterna uttrycks som olika intervaller i ord blir de mer lättillgängliga för domarna. In-

ternationellt brukar denna intervallindelning ske i 13 steg.200 I Sverige har det gjorts ännu en 

förenkling av sannolikhetskvoterna genom en uppdelning av dessa i nio steg.201 Den svenska 

förenklingen anses vara adekvat för att förmedla ett DNA-spårs isolerade bevisverkan.202  

 

5.3.5 Särskilt om sannolikhetsberäkningen  

Sannolikheten för en slumpmässig överenstämmelse med en obesläktad person är inte ekviva-

lent med sannolikheten för att hitta en person i populationen som har samma DNA-profil som 

den tilltalade. Den senare sannolikheten är mycket högre än den tidigare. Om domare tror att 

det finns ekvivalens mellan dessa sannolikheter begår de ett logiskt fel. Det är även felaktigt att 

betrakta sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse med en obesläktad person som en 

angivelse av hur många personers DNA-profiler som måste analyseras innan den andra iden-

tiska DNA-profilen hittas.203 

     Den rapporterade sannolikheten för en slumpmässig överensstämmelse med en obesläktad 

person är ofta så pass låg att sannolikheten kan uppfattas indikera att man inte skulle hitta någon 

annan person med samma DNA-profil i den relevanta populationen. Om så sker uppfattas den 

angivna sannolikheten bokstavligt, som att den tilltalades DNA-profil är unik. Det är dock inte 

en persons DNA-profil som är unik, utan det är hela DNA:t som är unikt för alla människor, 

undantaget enäggstvillingar. Förbehållet för nära släktingar medför även att sannolikheten för 

att någon annan faktiskt har samma DNA-profil är större än den rapporterade sannolikheten.204 

Förbehållet vid sannolikhetsberäkningen för närbesläktade personer har även till följd att man, 

under brottsutredningen och vid den dömande verksamheten, alltid måste beakta risken att ett 

                                                           
197 Se avsnitt 3.4.5.  
198 Se Aaril, R., 2011, s. 89 f. 
199 Se Koehler, Jonathan, The Psychology of Numbers in the Courtroom: How to make DNA-match Statistics seem 

impressive or insufficient, Southern California Law Review, 2001, vol. 74, s. 1275-1305. 
200 Se Buckleton, John, A Framework for Interpreting Evidence, i Forensic DNA Evidence Interpretation, red: 

Buckleton, John, Triggs, Christopher och Walsh, Simon, 1 u., CRC Press, Boca Raton, 2005, s. 40.  
201 Nationellt forensiskt centrum, Tjänster, Utlåtandeskala, Vad betyder utlåtandet Grad +1?. 
202 Se Aaril, R., 2011, s. 95. 
203 Se Semikhodskii, A., 2007, s. 118 ff. och Aitken, Colin & Taroni, Franco, Statistics and the Evaluation of 

Evidence for Forensic Scientists, 2 u., John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2004, s. 83 ff. 
204 Se Semikhodskii, A., 2007, s. 117 och Aitken, C. & Taroni, F., 2004, s. 86. 
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DNA-spår kommer från en nära släkting och att säkerheten i NFC:s slutsats därmed minskar.205 

Vidare kan omfattningen av referenspopulationen diskuteras som ett problem vad gäller sanno-

likhetsberäkningen för slumpmässig överensstämmelse. Sannolikheten för slumpmässig över-

ensstämmelse blir större, ju större del av referenspopulationen som innehar den analyserade 

DNA-profilen och desto mindre blir bevisvärdet av DNA-spåret i det enskilda fallet. Detta med-

för att om den tilltalade kommer från en annan folkgrupp än den svenska referenspopulationen, 

som består av 424 personer med svenska efternamn,206 kommer detta att påverka sannolikheten 

för en slumpmässig överenstämmelse med en obesläktad person.207  

 

5.3.6 Tolkning av DNA-bevisning 

5.3.6.1 Naturvetenskapligt inslag 

DNA-bevisning och utlåtanden från NFC bygger på en naturvetenskaplig metod och språkan-

vändning. En följd av detta blir att domare och jurister saknar möjlighet att ifrågasätta NFC:s 

metoder och slutsatser. Jurister kan även ha svårt att förstå vilka risker som är förenade med en 

DNA-analys. Domarna ska dock värdera varje bevis enskilt och objektivt, vilket beträffande 

DNA-bevisning kan bli mycket svårt. Det finns alltså en risk att domarna och även parterna 

godtar NFC:s slutsats utan någon kritisk granskning.208 Vidare tyder domarnas språkbruk på en 

svårighet att ta till sig naturvetenskapligt material. Detta kan skapa en otydlighet för vad som 

egentligen ska vara föremål för bevisvärderingen. Ett exempel på detta är att HD i NJA 2003 s. 

591 uttalade att NFC:s slutsats hade ett högt bevisvärde. Det är dock DNA-spåret i sig som ska 

vara föremål för bevisvärdering, såsom redovisats under avsnitt 5.2.2. 

 

5.3.6.2 The source probability error 

En felaktig slutsats som kan dras av NFC:s utlåtande över ett DNA-spår är att det faktiskt är 

den tilltalades DNA som har hittats i samband med brottsutredningen. Ett exempel på denna 

feltolkning kan utläsas från bland annat från Uddevalla tingsrätts dom, mål nr B 426-14, 2014-

11-20:209  

 

                                                           
205 Se Björkman, J. & Diesen, C., 2003, s. 904. Se även NJA 2003 s. 591. 
206 Se Albinsson, L., Norén, L., Hedell, R. & Ansell, R., 2011, s 89.  
207 Se Björkman, J. & Diesen, C., 2003, s. 893 ff. Se även Semikhodskii, A., 2007, s. 109 f. 
208 Se Björkman, J & Diesen, C., 2003, s. 892 ff. 
209 För liknande resonemang se avsnitt 4.3.4 och bl.a. Alingsås tingsrätt, B 918-14, Gävle tingsrätt, B 3432-13, 

Hässleholms tingsrätt, B 868-14, Helsingborgs tingsrätt, B 6819-13, Kristianstads tingsrätt, B 532-14, Lunds tings-

rätt, B 1559-14, Lycksele tingsrätt, B 699-14, Malmö tingsrätt, B 11339-13, Malmö tingsrätt, B 5532-14, Stock-

holms tingsrätt, B 11866-13, Stockholms tingsrätt, B 17905-13, Stockholms tingsrätt, B 18210-13, Stockholms 

tingsrätt, B 19298-13, Södertälje tingsrätt, B 15412-14, Värmlands tingsrätt, B 4984-13, Ystads tingsrätt, B 1455-

14, Ystads tingsrätt, B 1689-14 och Ångermanlands tingsrätt, B 691-14. 
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”Det framgår också att det fanns blodspår på brottsplatsen vilket sannolikt beror på att en 

fönsterruta var trasig i huset. Dessa blodspår har vid DNA-analys visat sig härröra från 

M. L.”  

 

I den internationella doktrinen brukar detta benämnas som the source probability error. Sam-

bandet mellan den tilltalade och DNA-spåret övertolkas. Detta kan bero på att sannolikheten att 

ett DNA-spår kommer från en viss person ofta är mycket hög. NFC:s utlåtande är dock endast 

ett utlåtande om sannolikhet och det finns alltid en osäkerhet förknippad med statistiska beräk-

ningar om sannolikhet i det enskilda fallet. Den logiskt korrekta slutsatsen av en DNA-jämfö-

relse är att DNA av samma typ som den tilltalades har hittats och analyserats. DNA-spåret säger 

inget om till exempel när spåret lämnats, varför den brottsliga gärningen begicks eller om det 

fanns andra gärningsmän på platsen. Det är därför viktigt att se till annan bevisning för att styrka 

att den tilltalade är källa till DNA-spåret och för att fastställa att DNA-spåret inte är planterat.210   

 

5.3.6.3 The ultimate issue error 

Ett annat fel som domarna kan göra är att de betraktar slutsatsen att den tilltalade har samma 

DNA-profil som DNA-spåret som en slutsats i skuldfrågan. DNA-jämförelsen får då direkt be-

tydelse för skuldvärderingen och därmed ett för långtgående inflytande över utgången i målet. 

Detta innebär dock inte automatiskt att domslutet är felaktigt, utan snarare att en felaktig slutsats 

kan accepteras som en del av en rationell argumentation för ett visst domslut.211 Ett exempel på 

denna typ av feltolkning finns i Stockholms tingsrätts dom, mål nr B 14612-14, 2014-12-18:212  

 

”Av utredningen framgår att en kofot anträffats på brottsplatsen med DNA som med sä-

kerhetsgrad 4 överensstämmer med T. E. Tingsrätten anser att den tekniska bevisningen 

binder T. E. vid brottet. Åtalet är styrkt.” 

 

Denna felaktiga slutsats brukar benämnas the ulitmate issue error i internationella samman-

hang. Ett annat exempel på denna felaktighet är att sannolikheten för att ett DNA-spår kommer 

från en annan obesläktad person är en på en miljon, medför att sannolikheten för att den tillta-

lade är oskyldig även är en på en miljon.213  

 

                                                           
210 Se Semikhodskii, A., 2007, s. 112 ff. och Aarli, R., 2011, s. 114. Se även Diesen, C., 2015, s. 281 f. samt 

Aitken, C. & Taroni, F., 2004, s. 81 f. 
211 Aarli, R., 2011, s. 115. 
212 För liknande resonemang se avsnitt 4.3.4, Uddevalla tingsrätt, B 426-14 och Värmlands tingsrätt, B 4984-13. 
213 Se Semikhodskii, A., 2007, s. 114 f. Se även Aitken, C. & Taroni, F., 2004, s. 82. 
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5.3.6.4 Tolkning av statistik  

Domarna kan också komma fram till den felaktiga slutsatsen att den tilltalade är eller inte är 

gärningsman med större säkerhet än vad det statistiska sakkunnigutlåtandet ger stöd för. Ett 

exempel på detta är att om sannolikheten är en på en miljon att DNA-spåret kommer från någon 

annan än den tilltalade och befolkningen är tio miljoner, är det en felaktig slutsats att det är tio 

procent sannolikhet att den tilltalade är skyldig. Detta på grund av att det förutsätter att de per-

soner som har samma DNA-profil som DNA-spåret har samma sannolikhet för att begå brottet, 

vilket det saknas stöd för samt strider mot oskuldspresumtionen i art. 6 EKMR.214  

     Domarna kan även göra ett felaktigt motsatsslut, vilket innebär en felaktig argumentation 

beträffande att om det finns 1 % sannolikhet för en slumpmässig överensstämmelse med en 

obesläktad person för den analyserade DNA-profilen, så är det 99 % sannolikhet att den tillta-

lade är gärningsmannen. Detta är ett logiskt fel på grund av att en slutsats om vem som är källan 

till DNA-spåret jämförs med sannolikheten för att någon annan obesläktad person har samma 

DNA-profil. Sannolikheten för en slumpmässig överensstämmelse med en obesläktad person 

kan inte överföras som relevant vid bedömningen av gärningsmannens identitet.215  

 

5.3.7 NJA 2003 s. 591 – rimlighetsbedömningen  

Det centrala i domen är rimlighetsbedömningen som HD anför vad gäller DNA-bevisning.216 

Ett problem med denna bedömning är dock att HD har formulerat kravet på rimlighet i förhål-

lande till NFC:s slutsats av DNA-analysen och inte till den övriga bevisningen. Rimlighetsbe-

dömningen av NFC:s slutsats ska ske i förhållande till felkällorna vid själva analysen och ana-

lysens tillförlitlighet, inte till övrig bevisning. HD tycks dock mena att det är förhållandet mel-

lan DNA-spår och person, det vill säga DNA-jämförelsen, som ska vara rimlig i förhållande till 

övrig bevisning.217 Det ger intryck av att HD tillämpar en holistisk bevisvärderingsmetod, där 

DNA-bevisningens värde är beroende av övrig bevisning.218 Det kan även anföras att om det är 

fastställt att DNA-spåret kommer från en gärningsman, att DNA-jämförelsen resulterar i NFC:s 

högsta sannolikhetsgrad (grad +4) samt att förhållandet mellan DNA-spår och person är rimligt 

medför att det är ställt bortom rimligt tvivel att den tilltalade är gärningsmannen, vilket innebär 

en konkretisering av beviskravet. 

                                                           
214 Jfr Semikhodskii, A., 2007, s. 116. 
215 Jfr Aarli, R., 2011, s. 117 och Boeders, T., 2008, s. 83 f.  
216 Se avsnitt 2.6.2 för en redogörelse av vad rimlighetsbedömningen innebär. 
217 Se Björkman, J. & Diesen, C., 2003, s. 898 f. 
218 Jfr Aarli, R., 2011, s. 110 f. 
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     Beträffande rimlighetsbedömningens genomslag i tingsrätterna kan det konstateras att lik-

nande resonemang endast återfanns i en dom i den empiriska studien.219 Detta tyder på att tings-

rätterna uppfattar HD:s uttalande beträffande värderingen av DNA-bevisning mer som en möj-

lig argumentationslinje, än som juridiskt bindande.  

 

5.4 Sammanfattande diskussion och slutsatser  

Vad DNA kan bevisa i det enskilda fallet beror på en mängd faktorer. Att sluta sig till att DNA-

bevisning har ett generellt bevisvärde som alltid är tillämpligt är därför inte möjligt. Såsom har 

redovisats i detta kapitel är inte ett DNA-spår tillräckligt för att ensamt ligga till grund för en 

fällande dom, på grund av rättssäkerhetstanken. En helsidig bevisvärdering av ett DNA-spår 

samt övrig bevisning måste därför göras av domarna vid varje tillfälle som DNA läggs fram 

som bevisning vid en brottmålsrättegång. DNA är alltså ingen magisk bevisning som garanterar 

en fällande dom. 

     Det finns en mängd problem som kan uppstå vid användningen av DNA som bevisning. 

Risken för flertalet av dessa problem föreligger innan DNA-bevisningen har presenterats för 

domstolens parter. Framförallt hur DNA-spår har hanterats, både av polisen och de sakkunniga 

på NFC, kan påverka DNA-analyser och DNA-jämförelser. Det är därför behövligt att denna 

hantering dokumenterades, exempelvis i NFC:s sakkunnigutlåtande, för att domarna sedan kan 

beakta denna information vid värderingen av DNA-bevisningen.   

     Det finns även ett flertal felaktigheter som kan uppstå vid själva värderingen och tolkningen 

av DNA-bevisningen. Den främsta anledningen till dessa felaktigheter är felaktiga tolkningar 

av DNA-bevisning och den redovisade sannolikheten för en slumpmässig överensstämmelse 

med en obesläktad person. Av den empiriska studien kan det bland annat utläsas att det i 21 

tingsrättsdomar (42 %) förekom feltolkningar av den framlagda DNA-bevisningen. Den van-

ligaste förekommande feltolkningen av DNA-bevisning var slutsatsen att det faktiskt var den 

tilltalades DNA som hade hittats på brottsplatsen, utifrån utlåtandet från NFC beträffande 

DNA-bevisningen, det vill säga the source probability error.220 Ytterligare värderingar och re-

sonemang som förekom i tingsrättsdomarna var att DNA-bevisningen medför en slutsats i 

skuldfrågan, vilket motsvarar the ulitmate issue error.221 Att ett DNA-spår medför att en tillta-

lad begått en viss handling är även det en slutsats som sällan kan grundas endast på DNA-

                                                           
219 Se Gävle tingsrätt, dom B 3432-13. 
220 Se tabell 6, löpnummer 1. 
221 Se tabell 6, löpnummer 2. 
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bevisningen.222 Avsaknaden av DNA-spår från någon annan än den tilltalade talar för den till-

talades gärningsmannaskap är en slutsats som är felaktig på grund av att avsaknaden av bevis 

inte är bevis för motsatsen.223 Att ett DNA-spår var det enda som kopplade den tilltalade till 

brottet och detta var tillräckligt för fällande dom är felaktigt på grund av att DNA-bevisning 

inte anses kunna styrka alla subjektiva och objektiva rekvisit i en gärningsbeskrivning.224 Av 

det som ovan redovisats beträffande vad ett DNA-spår faktiskt kan bevisa kan det därför kon-

stateras att alla dessa slutsatser grundat på värderingen av DNA-bevisningen är felaktiga. Dessa 

feltolkningar är ett problem oberoende av om domslutet är friande eller fällande. Detta på grund 

av att det tyder på att domarna i tingsrätterna saknar erforderlig naturvetenskaplig kunskap för 

att värdera DNA-bevisning på ett korrekt sätt samt att domarna har svårt att ta till sig och få full 

förståelse för de särskilda erfarenhetssatserna som kommuniceras genom bland annat sannolik-

hetskvoter i NFC:s sakkunnigutlåtanden. Den svenska förenklingen av sannolikhetskvoterna 

kan därför inte anses vara adekvata för att förmedla ett DNA-spårs beviskraft. Antingen bör 

kvoterna göras om, eller så bör domarna erhålla mer kunskaper om vad DNA-jämförelser och 

sannolikhetskvoter faktiskt är för något.  

     Kunskapsbristen hos domarna kan dock relateras till principen om den fria bevisvärderingen, 

vilken innebär att värderingen av bevis ska grundas på rådande kunskapsteori. Detta ställer ett 

mycket högt krav på domarna i praktiken. Att domarna ska besitta eller ha tillgång till all kun-

skap som mänskligheten tror sig veta är en fiktion. Därtill kommer att kunskapsteorin ständigt 

förändras, genom att ny kunskap och nya rön tillkommer i takt med att samhället utvecklas och 

nya upptäckter görs.  

     Den slutsats som kan dras av detta kapitel är att ökad kunskap om DNA som bevisning 

troligtvis kommer att medföra en minskning av feltolkningarna av DNA-bevisning och NFC:s 

sakkunnigutlåtanden däröver samt att denna kunskap bör tillföras domarna på ett lättillgängligt 

och tydligt sätt. 

  

                                                           
222 Se tabell 6, löpnummer 3. 
223 Se tabell 6, löpnummer 4. 
224 Se tabell 6, löpnummer 5. 
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6 Rättssäkerhet och DNA-bevisning  

 

The safety of the people shall be the highest 

law  

Marcus Tullius Cicero 

 

 

6.1 Inledning 

Rättssäkerhet innebär en målsättning att minimera antalet felaktigt fällande domar, det vill säga 

att undvika att någon blir oskyldigt dömd. Detta kan ställas mot begreppet rättstrygghet, att 

minimera antalet felaktigt friande domar. I svenska rätt torde rättssäkerheten fortfarande väga 

tyngst vid en avvägning mellan dessa intressen.225 Rättssäkerheten väger dock inte så pass tungt 

att rättstryggheten helt åsidosätts. Optimala förutsättningar för bevisföring och bevisvärdering 

bör medföra att både rättssäkerheten och rättstryggheten ökar.226  

     Grundat på att domarnas bevisvärdering är en av grundpelarna för att upprätthålla befolk-

ningens förtroende för rättsordningen kan bevisvärdering ses som en slags riskhantering, där 

risken för en felaktig dom ska hanteras. Brottsutredningar och framtagande av bevis är därför 

centrala för att försäkra att bevisningens kvalitet är tillfredsställande, för att domar ska kunna 

grundas på objektiva och tillräckliga skäl.227 En riskavvägning kan därför sägas förekomma 

mellan den brottsbekämpande funktionen/rättstrygghet och rättssäkerhetsfunktionen, mellan 

antalet felaktigt friande domar och antalet felaktigt fällande domar.228 En felaktigt fällande dom 

kan därför ses som en identifierad risk beträffande straffprocessen, vilket medför att bevisvär-

deringen är avgörande för domslutet. En felaktigt fällande dom kan antingen bero på att bevis-

ningen som har lagts fram har övervärderats eller att beviskravet har underskattats.229  

     Placeringen av bevisbördan i brottmål hos åklagaren samt höjden på beviskravet ställt utom 

rimligt tvivel230 tyder båda på att bevisvärdering handlar om att hantera risker.231 Dessa aspekter 

                                                           
225 Se Nordh, Roberth, Praktisk process VII – Bevisrätt B: bevisbörda och beviskrav, 1 u., Iustus förlag, Uppsala, 

2011, s. 35, Ekelöf, P. O. & Edelstam, H., 2002, s. 30 f. och Lainpelto, K., 2012, s. 249. Se även Ekelöf, P. O., 

Edelstam, H. & Heuman, L., 2009, s. 150. 
226 Se Lindblom, P. H., 1999, s. 626. Se även Lindblom, Per, Henrik, Processens funktioner – en resa i gränslandet, 

i Festskrift till Stig Strömholm, red: Göranson, Ulf, Håstad, Torgny & Frändberg, Åke, 2 vol., Iustus förlag, Upp-

sala, 1997, s. 606 f. 
227 Se Lainpelto, K., 2012, s. 247. 
228 Se Ekelöf, P. O. & Edelstam, H., 2002, s. 30. 
229 Se Bolding, Per, Olof, Den felaktiga domen, SvJT 1965, s. 465-475, s. 469 f. 
230 För denna precisering av beviskravet se NJA 1980 s. 725. 
231 Se Lindell, B., Eklund, H., Asp, P. & Andersson, T., 2005, s. 420 f. 
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av bevisrätten visar även en strävan efter att undvika att döma någon felaktigt.232 Bevisbördans 

placering och beviskravet i brottmål är därför riskhanterande funktioner som har sin grund i 

kravet på rättssäkerhet. In dubio pro reo, vid tvivel hellre fria än fälla, är grunden för den för-

siktighet som domarna måste beakta vid all bevisvärdering. Domarnas uppfattningar om den 

tilltalades skuld och därmed accepterande av bevistemat som sant måste vara tillräckligt stark 

för att kunna motivera konsekvenserna som en fällande dom innebär för den tilltalade.233 Risken 

för en felaktig dom väger dock inte så pass tungt att beviskravet har ställts till 100 % säkerhet.234 

Detta skulle innebära en allt för stor inskränkning av den brottsbekämpande funktionen, vilket 

medför att en viss risk att någon blir felaktigt dömd måste accepteras.235  

     NFC fick kritik från JK på grund av att myndighetens yttranden inte var tillräckligt tydliga 

för domstolsparterna samt att detta medförde feltolkning av NFC:s sakkunnigutlåtanden. Det 

är viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt att expertutlåtanden är entydiga och lättförståeliga, varför 

NFC efter JK:s kritik vidtog åtgärder för att göra sakkunnigutlåtandena tydligare.236 

     DNA-bevisning har vidare använts i flera sammanhang för att öka rättssäkerheten i brottmål. 

Innocence project använder DNA för att bevisa att personer har blivit felaktigt dömda. I dags-

läget har användandet av DNA medfört att 330 personer i USA har friats från felaktiga fällande 

domar.237 Detta kapitel dock kommer att behandla under vilka förutsättningar användningen 

och värderingen av DNA-bevisning kan medföra en risk för att rättssäkerheten åsidosätts, det 

vill säga när DNA-bevisning kan vara en rättssäkerhetsrisk.  

 

6.2 Principer som ska säkerställa att rättssäkerheten upprätthålls 

En förlängning av rättssäkerhetsdefinitionen är att domarna ska värdera bevisningen objektivt 

och att de ska besitta erforderlig kunskap för värdering av olika typer av bevisning, såsom kun-

skap från andra vetenskapsområden. Bevisvärderingen och beviskravet är framförallt centrala 

för att upprätthålla rättssäkerheten. En felfri tillämpning av beviskravet ställt utom rimligt tvivel 

medför att den avsedda balansen mellan rättssäkerhet och rättstrygghet upprätthålls. I praktiken 

är detta dock komplicerat. Ju striktare domarna upprätthåller beviskravet, desto mer kommer 

                                                           
232 Jfr Diesen, C., 2015, s. 124 och Nordh, R., 2011, s. 35. 
233 Se Lainpelto, K., 2012 s. 250. 
234 Se Nordh, R., 2011, s. 37 och Diesen, Christian, & Sutorius, Helena, Sexuella övergrepp mot barn – expertrap-

port. Den rättsliga hanteringen, 1 u., Socialstyrelsen, Stockholm, 1999, s. 37. 
235 Se Bolding, P. O., 1953, s. 309 och Nordh, R., 2011, s. 37. 
236 Se JK:s beslut, 2007-06-26, A.nr. 674-07-21. Se även avsnitt 5.1.1. 
237 Innocence projekt, The Cases: DNA Exoneree Profiles. 
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rättssäkerheten att prioriteras och desto fler skyldiga kommer att frias. Ju friare domarna till-

lämpar beviskravet, desto mer kommer rättstryggheten att gynnas och desto fler oskyldiga kom-

mer att dömas.238  

    Bevisvärderingen är alltså avgörande för upprätthållandet av rättssäkerheten i brottmål. Prin-

cipen om den fria bevisvärderingen är en relativ frihet som kan inskränkas genom bland annat 

allmänna rättsprinciper, som exempelvis återfinns i förarbetena till 35 kap. 1 § RB och i art. 6 

EKMR.239 Ju mer komplicerad bevissituationen är, desto viktigare är det att domarnas bevis-

värdering uppfyller kraven som ställs på bevisvärderingen och att denna sker strukturerat.240 

Objektivitetskravet, rationalitetskravet, kontradiktionsprincipen, principen om equality in arms, 

oskuldspresumtionen och principen om in dubio pro reo är exempel på allmänna rättsprinciper 

som bidrar till att rättssäkerheten upprätthålls genom att den tilltalade får en så oberoende och 

korrekt prövning av åtalet som möjligt. Principen om den fria bevisvärderingen inskränks därför 

även indirekt av kravet på rättssäkerhet.  

 

6.3 Rättssäkerheten i tingsrätterna   

Av den empiriska studien har det påvisats att endast DNA-bevisning beträffande gärnings-

mannaskapet har legat till grund för fällande domar beträffande sju åtalspunkter, som alla gällde 

tillgreppsbrott.241 Ett samband mellan ett fällande domslut och enbart DNA som bevisning för 

gärningsmannaskap tycks därför finnas. Detta är problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

Såsom redovisats tidigare anses inte DNA-bevisning vara tillräckligt för att uppfylla beviskra-

vet ställt utom rimligt tvivel beträffande gärningsmannaskap. DNA-bevisning har ett varierande 

bevisvärde, som bland annat påverkas av övrig bevisning och var DNA-spåret har säkrats.  

     Det kan dock vara svårt för en utomstående att verkligen fastställa om den framlagda bevis-

ningen egentligen varit otillräcklig för en fällande dom. Även om skälen för domslutet ska re-

dovisas, finns det en risk att all bevisning inte framkommit i domskälen. Det som kan konsta-

teras, genom en studie av domskäl, är att den redovisade bevisningen inte varit tillräcklig för 

en fällande dom samt att det ibland inte kan utläsas om bevisningen varit tillräcklig för en fäl-

lande dom. Den eventuella avsaknaden av fullständigt redovisad bevisning och värdering av 

densamma är dock att anse som ett rättssäkerhetsproblem i sig. Vidare kan det vara så att en 

                                                           
238 Se Lambertz, Göran, Winge, Peter, Källgård, Håkan, Björnheden, Tove & Hermansson, Emilia, Rättssäker-

heten i brottmål – Rapport från JK:s andra rättssäkerhetsprojekt, 1u., Justitiekanslern, Stockholm, 2009, s. 37 ff. 

Se även Nordh, R., 2011, s. 37.  
239 Se avsnitt 2.3. 
240 Se Nordh, R., 2013, s. 71. 
241 Se avsnitt 4.3.3. 
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fällande dom faktiskt grundas på otillräcklig bevisning. Detta kan vara på grund av att domarna 

bland annat påverkas av det som skrivs i media och av sina egna förväntningar. Ansvaret för 

att försäkra att rättssäkerheten upprätthålls vilar dock framförallt på domarna.242 

     Det kan även utläsas från den empiriska studien att de värderingar som gjorts av DNA-be-

visningen ofta har varit mycket kortfattade och utan någon närmare undersökning av vad som 

kan ha påverkat DNA-spårets bevisvärde i det enskilda fallet.243 Att DNA-bevisning accepteras 

utan någon närmare granskning kan strida mot oskuldspresumtionen och principen om in du-

bido pro reo. Ett okritiskt accepterande av DNA som bevisning för att den tilltalade är gärnings-

mannen kan därmed innebära en fara för att rättssäkerheten åsidosätts.  

     Studien visar även att det förekommer feltolkningar av DNA-bevisning och NFC:s utlåtan-

den däröver, vilket även är en risk ur rättssäkerhetssynpunkt.244 Detta eftersom det tyder på att 

domarna saknar kunskaper om vad ett DNA-spår faktiskt kan bevisa.  

 

6.4 Sammanfattande diskussion och slutsatser  

Det kan konstateras att de åtgärder som NFC har genomfört beträffande utformningen av sak-

kunnigutlåtanden från myndigheten sedan kritiken från JK inte har varit tillräckliga för att ga-

rantera en rättssäker värdering av DNA-bevisning. Den empiriska studien tyder på att rättssä-

kerheten inte alltid upprätthålls vid värderingen och tolkningen av DNA-bevisning, bland annat 

genom att det förekommer att tilltalade döms på otillräckliga grunder och att DNA-bevisning 

accepteras utan någon vidare kritisk granskning. Ansvaret ligger dock inte endast på NFC att 

se till att rättssäkerheten upprätthålls vid värderingen av DNA-bevisning, utan det ansvaret de-

las även av domarna. Det är framförallt domarna som är skyldiga att se till att alla aspekter av 

DNA-bevisningen blir tydligt presenterade under huvudförhandlingen, så att både styrkorna 

och svagheterna med DNA-bevisningen blir kända för alla parter. Det krävs därför mer än tyd-

ligare utformade sakkunnigutlåtanden från NFC för att värderingen av DNA-bevisning ska be-

traktas som rättssäker.  

     Oskuldspresumtionen synes inte alltid beaktas genom att tingsrätterna anser att endast DNA-

bevisning är tillräckligt för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade är gär-

ningsman i vissa fall. En tendens till att domarna övervärderar DNA-bevisning kan därför utlä-

sas. Detta kan medföra ett resultat motsvarande en sänkning av beviskravet eller en omkastning 

av bevisbördan, vilket strider mot oskuldspresumtionen i art. 6 EKMR. Det kan även anföras 

                                                           
242 Jfr Lambertz, G., Winge, P., Källgård, H., Björnheden, T. & Hermansson, E., 2009, s. 40. 
243 Se avsnitt 4.4. 
244 Se bl.a. avsnitt 4.3.4. 
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att det alltid föreligger en osäkerhet beträffande NFC:s utlåtande över en DNA-jämförelse. Den 

beräknade sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse innehåller alltid en viss grad av 

osäkerhet vid tillämpning på det enskilda fallet. Denna osäkerhet ska beaktas till den tilltalades 

fördel. Det är domarnas uppgift att bedöma om NFC:s slutsatser är korrekta och de får inte 

överlåta till NFC att avgöra DNA-spårets bevisvärde. Att endast acceptera NFC:s  slutsats som 

sann strider därför även mot principen om in dubio pro reo.  Kontradiktionsprincipen ska ex-

empelvis medföra att domarna uppmärksammas på de eventuella bristerna som kan föreligga 

från säkringen av ett DNA-spår till DNA-jämförelsen. Detta genom att parterna ska få möjlighet 

att undersöka och ifrågasätta NFC:s sakkunnigutlåtande. Det synes dock som att bruket av dessa 

allmänna rättsprinciper hämmas av bristen på kunskap beträffade DNA-bevisning hos domarna, 

likväl som hos åklagare och försvar.  

    Att det endast är beträffande tillgreppsbrott som en fällande dom enbart har grundats på 

DNA-bevisning medför att en diskussion om ett differentierat beviskrav är lämplig. I den juri-

diska doktrinen har en mängd faktorer som eventuellt kan påverka nivån på beviskravet disku-

teras.245 I detta sammanhang är framförallt brottets grovhet av relevans, det vill säga om bevis-

kravet nedsätts vid lindrigare brott.246 Det har dock anförts att brottets grovhet i princip inte ska 

påverka beviskravet och att det endast är utredningskravet som varierar med brottets grovhet 

och att beviskravet därför alltjämt är konstant.247 Att det endast är beträffande tillgreppsbrott 

som enbart DNA-bevisning har legat till grund för gärningsmannaskap och därmed för en fäl-

lande dom kan öppna upp för resonemang om ett varierande, differentierat beviskrav. Enligt 

svensk rätt är ett DNA-spår inte tillräckligt för att bevisa att det är ställt utom rimligt tvivel att 

den tilltalade är gärningsmannen. Frågan bli då om en sänkning av beviskravet beträffande gär-

ningsmannaskap kan utläsas gällande tillgreppsbrott. Såsom konstaterats tidigare är det dock 

lämpligare att tala om tendenser än faktiska slutsatser grundat på den empiriska studien, varför 

viss försiktighet måste vidtas vid generalisering av resultatet av studien. Det som dock kan 

konstateras är att en diskussion beträffande ett differentierat beviskrav i denna situation är av 

intresse för att öka domarnas kunskap om DNA som bevisning.  

     Feltolkningarna av DNA-bevisning och sakkunnigutlåtanden från NFC samt tingsrättsdo-

mar som endast grundas på DNA-bevisning beträffande gärningsmannaskap tyder alltså på att 

domarna inte besitter de erforderliga kunskaperna som krävs för att värdera DNA-bevisning på 

ett korrekt sätt. Det kan därför konstateras att det vid användningen av DNA som bevisning 

                                                           
245 Se Diesen, C., 2015, s. 148. 
246 Se bl.a. Bolding, P. O., 1953, s. 313 och Nordh, R., 2011, s. 38. 
247 Se Diesen, C., 2015, s. 149 f. 
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förekommer omständigheter som tyder på att rättssäkerheten inte helt upprätthålls. En djupare 

förståelse för och analys av DNA-bevisning fordras därför för att undvika de redovisade rätts-

säkerhetsriskerna. Ökad kunskap beträffande DNA som bevisning bör därför medföra att rätts-

säkerheten ökar vid värderingen av DNA-bevisning.  
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7 Avslutade kommentarer och konklusioner  

 

Per aspera ad astra 

(Genom svårigheter mot stjärnorna) 

    Latinskt ordspråk 

 

 

7.1 Inledning 

Syftet med detta arbete har varit att utreda hur DNA-bevisning kan användas och värderas för 

att undvika felaktigheter och feltolkningar samt erbjuda en ökad förståelse för DNA som be-

visning. För att uppnå detta syfte har arbetet delats in i fem frågeställningar, som har behandlats 

i separata kapitel. Detta kapitel kommer att innehålla en avslutande analys och diskussion av 

innehållet i denna uppsats samt ett försök till uppfyllande av det uppställda syftet.  

 

7.2 Utgångspunkter för värderingen av DNA-bevisning  

De generella utgångspunkterna som finns vid värderingen av bevis har redovisats i kapitel 2. 

Av detta framgår det att bevisvärderingen berör en mängd kunskapsteoretiska problem och att 

bevisrättens tvärvetenskapliga karaktär bland annat medför frågor beträffande domarnas san-

ningssökande och hur domarna ska ta till sig kunskap från andra vetenskapsområden på bästa 

sätt. De ramar och principer som domarna ska förhålla sig till vid värderingen av bevis är även 

mycket allmänt hållna, varför dessa kan vara svåra att tillämpa och beakta i det enskilda fallet. 

Detta är dock ett av bevisrättens inbyggda problem. Bevisvärderingen ska vara fri, vilket har 

den naturliga följden att förutsägbarheten och tydligheten till viss del får stå tillbaka. Detta kan 

ställas mot att bevisvärderingen har en stor betydelse för att domar ska bli korrekta samt rättvisa 

och att de därmed uppfyller kravet på rättssäkerhet.  

     Ett annat motsatsförhållande inom bevisrätten är förhållandet mellan den fria bevisvärde-

ringen och den mänskliga faktorn. Domarna ska värdera bevisningen grundat på gällande kun-

skapsteori. Detta medför i praktiken att domarna måste förfoga över allt som mänskligheten 

tror sig vet om allt. Detta är närmast en orimlig uppgift som har ålagts domarna vid denna 

tolkning av hur den fria bevisvärderingen ska tillämpas. Det har vidare framförts att domarna 

kan erhålla hjälp från sakkunniga beträffande särskilda erfarenhetssatser. Det har dock framgått 

att denna förmedling och kommunicering av kunskap om DNA som bevisning är otillräcklig, 

vilket har medfört flertalet problem med användningen av denna naturvetenskapliga bevisning. 

Det har även ansetts att allmänna kognitiva processer och mönster är tillräckliga för att värdera 
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bevis korrekt. De kognitiva mönster som påverkar domarnas bedömning av information och 

därmed bevisvärdering kan medföra att DNA-bevisningen får ett felaktigt bevisvärde genom 

att psykologiska mekanismer påverkar domarna så att de drar förhastade slutsatser. Den empi-

riska studien tyder på att det förekommer feltolkningar och felslut vid värderingen av DNA-

bevisning, varför det kan ifrågasättas om de allmänna kognitiva processerna verkligen är till-

fredsställande för att värdera DNA-bevisning korrekt och för att uppfylla rättssäkerhetskravet.  

 

7.3 Minimering av problemen beträffande värderingen av DNA-bevisning  

7.3.1 Ökade kunskaper  

De problemen som har redovisats under avsnitt 5.3 gällande DNA-bevisning grundar sig främst 

på bristen av kunskap beträffande statistik och hur tolkningen av DNA-bevisning bör ske. En 

lösning på en stor del av de problem som är sammankopplade med DNA-bevisningen kan där-

för vara ökad kunskap hos domarna. Att skifta fokus från illusionen av säkerhet beträffande 

DNA-bevisning till att kommunicera och förstå osäkerheter är därför önskvärd. Ökad kunskap 

och förståelse av DNA-bevisning och svårigheterna som är förenade med denna bevisning kan 

medföra en minskad passivitet och ett mer kritiskt samt granskande förhållningssätt till DNA-

bevisningen och NFC:s utlåtande däröver. Frågan blir då på vilket sätt denna kunskapsökning 

lämpligast bör ske. En lösning kan vara att sakkunniga i större utsträckning kommer till dom-

stolen och förklarar bevisningen. Om DNA-bevisningen regelmässigt kommuniceras och be-

visningen framstår som mer användarvänlig kommer behovet av sakkunniga i rätten att minska 

på sikt. 

 

7.3.2 Riktlinjer för användning och värdering av DNA-bevisning  

Rådande kunskapsläge och gällande erfarenhetssatser beträffande DNA-bevisning har fast-

ställts i kapitel 3. För att denna information ska bli lättillgänglig för domarna kommer generella 

riktlinjer att uppställas för hur DNA-bevisning kan användas och värderas av domarna för att 

undvika felaktigheter och feltolkningar samt för att erbjuda en ökad förståelse för DNA som 

bevisning. Riktlinjerna är alltså ett försök till att uppfylla arbetets syfte. Detta för att försöka 

kvalitetssäkra bevisvärderingen och därmed säkerställa rättssystemets enhetlighet. 

     De generella riktlinjerna har även till ändamål att strukturera användningen av DNA-bevis-

ning och därmed underlätta värderingen samt undvika en alltför stor inverkan av de kognitiva 

processerna vid bevisvärderingen. En strukturering kan även motverka att DNA-bevisning får 

relevans där det inte borde få det i det enskilda fallet. Genom kontrollfrågor till den sakkunnige 

och till domarna själva kan en bättre förståelse för hur DNA-bevisningen ska värderas i det 
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enskilda fallet uppnås. Om DNA-spåret får ett korrekt bevisvärde i det enskilda fallet kommer 

även rättssäkerheten att öka. Principen om fri bevisvärdering medför dock att det inte kan ut-

formas några instruktioner för hur DNA-bevisning ska värderas, varför dessa riktlinjer kan be-

traktas som ett möjligt sätt att argumentera och strukturera värderingen av DNA-bevisning på.  
 

Problem  Överväganden Kontrollfrågor 

Spårsäkringen Direkt eller indirekt bevis/be-

visningens relevans 

Var säkrades DNA-spåret? 

Kontaminationsrisk  Hur säkrades DNA-spåret? 

DNA-analysen Den mänskliga faktorn, konta-

minationsrisk  

Hur har DNA-provet hanterats? 

Extrainformation Har de sakkunniga haft kännedom 

om det enskilda fallet? 

DNA-blandbild Vad är förhållandet mellan de av-

satta DNA-profilerna? 

DNA-jämförelsen Beräknat sannolikhetsförhål-

lande, referenspopulation 

Vad är underlaget för sannolik-

hetsberäkningen?  

Närbesläktade personer  Är detta utrett? 

DNA-jämförelsens rim-

lighet  

Gärningsmannens signalement  Finns vittnesuppgifter?  

Möjlighet att begå brottet Alibi? Fysisk förmåga? 

Alternativa förklaringar 

till att en DNA-profil av 

samma typ som tilltala-

des har hittats på brotts-

platsen 

Sannolikhet för att spåret härrör 

från ett annat tillfälle 

När hittades DNA-spåret? 

Sannolikhet för att spåret är 

planterat 

Hittades DNA-spåret på ett löst el-

ler fast föremål? 

Tabell 7 

 

7.4 DNA-bevisningen i Skaraborgs tingsrätts dom, 2015-11-17, nr B 1902-15 

I den så kallade Lisa Holm-domen var DNA-bevisningen av avgörande betydelse för det fäl-

lande domslutet. Detta fall har uppmärksammats i media.248 Frågan blir om tingsrätten har gjort 

en korrekt bedömning av värdet av den framlagda DNA-bevisningen eller om tingsrätten har 

dragit felaktiga slutsatser grundat på DNA-bevisningen. För att undersöka detta kommer doms-

kälen att analyseras och värderingen av DNA-bevisningen att struktureras enligt de uppställda 

                                                           
248 Se bl.a. Svenska Dagbladet, ”DNA-spåren har vägt tyngst i bevisningen”, Sveriges television, Dom i Lisa 

Holm-fallet och Dagens Juridik, Därför fälls han för mordet på Lisa Holm – ”blodet har avsatts när det var vått”.   
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generella riktlinjerna som anförts ovan. Såsom tidigare har redovisats finns det en problematik 

beträffande att analysera domarnas bevisvärdering genom en studie av domskäl. Detta medför 

att denna domskälsanalys även görs med de reservationer som gjorts tidigare. 

     Det kan inledningsvis konstateras att det i domskälen förekommer feltolkningar av vilken 

slutsats som kan dras grundat på DNA-spåren. Domarna har på flertalet ställen konstaterat att 

bland annat den tilltalades och Lisa Holms DNA har hittats på flertalet ställen i samband med 

brottsundersökningen. Exempel på detta är: 

 

”Tre områden på jeansen undersöktes avseende sekret/dna. På ett område vid knäpp-

ningen fanns en blandning av dna från Lisa Holm och N. B. På träningsbyxorna som 

burits utanpå jeansen fanns, på både avigsidan och rätsidan upptill till höger, dna från N. 

B.” 

 

Domarna har övertolkat sambandet mellan DNA-spår och den tilltalade, the source probability 

error. Den logiskt korrekta slutsatsen skulle ha varit att DNA av samma typ som den tilltalades 

har hittats och analyserats. Det är därför viktigt att beakta annan framlagd bevisning för att 

styrka att den tilltalade är källa till DNA-spåret och för att fastställa att DNA-spåret inte är 

planterat. 

     Nedan följer en sammanställning av hur en korrekt värdering av DNA-spår som hittats på 

Lisa Holms träningsbyxor kan ske med hjälp av de uppställda generella riktlinjerna.  
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Överväganden Kontrollfrågor Svar  

Direkt eller indirekt be-

vis/bevisningens relevans 

Var säkrades DNA-spåren? På in- och utsidan av Lisa Holms 

träningsbyxor, återfunna runt hen-

nes smalben 

Kontaminationsrisk  Hur säkrades DNA-spåren? I enlighet med vedertagna metoder 

Den mänskliga faktorn, 

kontaminationsrisk  

Hur har DNA-proven hante-

rats? 

I enlighet med vedertagna metoder 

Extrainformation Har de sakkunniga haft känne-

dom om det enskilda fallet? 

Uppgifter om detta saknas i doms-

kälen 

DNA-blandbild Vad är förhållandet mellan de 

avsatta DNA-profilerna? 

På träningsbyxorna påträffades 

inga DNA-blandbilder  

Beräknat sannolikhets-

förhållande, referenspo-

pulation 

Vad är underlaget för sannolik-

hetsberäkningen?  

Referenspopulation om 424 perso-

ner med svenska efternamn, den 

tilltalade är medborgare i Litauen  

Närbesläktade personer  Är detta utrett? Ja, DNA-prov har tagits från den 

tilltalades broder, ingen träff 

Gärningsmannens signa-

lement  

Finns vittnesuppgifter?  Ja, men endast beträffande hur den 

tilltalade har agerat efter brottet 

samt att hans bil har setts i området 

Möjlighet att begå brottet Alibi? Fysisk förmåga? Saknar alibi. Den tilltalade har haft 

fysisk förmåga att begå brottet och 

har haft lokalkännedom 

Sannolikhet för att spåren 

härrör från ett annat till-

fälle 

När hittades DNA-spåren? I samband med att Lisa Holms 

kropp hittades  

Sannolikhet för att spåren 

är planterade 

Hittades DNA-spåren på ett 

löst eller fast föremål? 

DNA-spåren har hittats på ett löst 

föremål dock återfunna runt Lisa 

Holms smalben 

Tabell 8 

Av tabell 8 kan det utläsas att DNA-spåren säkrades på brottsplatsen och att DNA-spåren inte 

skulle ha existerat om brottet inte hade begåtts. DNA-spåren har därför hög relevans för gär-

ningsmannaskapet. Vidare kan det konstateras att hanteringen av DNA-spåren har skett enligt 

vedertagna metoder, varför det inte finns grund för att ifrågasätta polisens och NFC:s behand-

ling av DNA:t.  
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     Det saknas uppgifter i domskälen om de sakkunniga vid NFC har haft kännedom om det 

enskilda fallet. Att inte all information och domarnas fullständiga bevisvärdering återfinns i 

domskälen är ett problem som tidigare har diskuterats i detta arbete. Det som kan konstateras i 

detta sammanhang är att uppgifter om extrainformation hos NFC endast är en faktor bland tio 

andra, varför avsaknaden om uppgifter beträffande denna faktor inte är avgörande för tillämp-

ningen av dessa generella riktlinjer.  

     Beträffande DNA-jämförelsen kan det konstateras att underlaget för sannolikhetsberäk-

ningen för slumpmässig överensstämmelse med obesläktade personer består av en referenspo-

pulation av 424 personer med svenska efternamn och att den tilltalade är litauisk medborgare. 

Den tilltalade kommer alltså från en annan folkgrupp än den svenska referenspopulationen, 

vilket troligen medför att sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse blir lägre i och med 

att den analyserade DNA-profilen är ovanligare i referenspopulationen. Att det var den tilltala-

des broder som skulle ha avsatt DNA-spåren är vidare uteslutet på grund av att DNA-jämförel-

ser mellan broderns DNA-profil och DNA-profilen från DNA-spåren inte resulterade i några 

träffar.  

     Gällande DNA-jämförelsens rimlighet framgår det att det finns vittnesuppgifter om hur den 

tilltalade har betett sig efter Lisa Holms försvinnande och att hans bil har setts omkring brotts-

platsen. Det finns dock inte några iakttagelser av signalement för gärningsmannen. Den tillta-

lade har fysisk förmåga att begå brottet, har lokalkännedom av området där Lisa Holms kropp 

hittades och saknar alibi. Det finns därför omständigheter som talar för att DNA-jämförelsen är 

rimlig i förhållande till övrig bevisning.  

     Det kan konstateras att DNA-spåren hittades på träningsbyxor runt Lisa Holms smalben i 

samband med att hennes kropp hittades. Sannolikheten för att DNA-spåren härrör från ett annat 

tillfälle än brottstillfället och sannolikheten för att DNA-spåren är planterade får därmed beak-

tas som låga. Alternativa förklaringarna till att en DNA-profil av samma typ som tilltalades har 

hittats på Lisa Holms träningsbyxor får därför anses uteslutna.  

     Slutsatsen av denna bevisvärdering av DNA-spåren som säkrats från Lisa Holms träningsbyxor, 

med beaktade av övrig ovan angiven bevisning i målet, blir att det är ställt utom rimligt tvivel att 

den tilltalade är gärningsmannen. Det ska dock påpekas att DNA-spåren från Lisa Holms byxor inte 

var den enda DNA-bevisningen som fanns i målet. Detta medför att tingsrättens slutsats att den 

tilltalade är gärningsmannen troligtvis är korrekt. Tingsrättens feltolkningar av DNA-bevisningen 

behöver alltså inte påverka domslutets riktighet. Feltolkningarna av DNA-bevisningen är dock 

svåra att kombinera med sanningssökandet i brottmål och domen tyder på att felaktiga slutsatser 

accepteras som en del av en rationell argumentation för ett visst domslut.  Det kan därför konstateras 
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att om domare värderar denna naturvetenskapliga bevisning med hjälp av kontrollfrågor kan 

felaktigheter och feltolkningar vid bevisvärderingen undvikas. Argumentationen för ett visst 

domslut uppfyller därmed kraven på rationalitet och rättssäkerhet. 
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8 Sammanfattande slutsatser  

 

I think and think for months and years. 

Ninety-nine times, the conclusion is false. 

The hundredth time I am right. 

Albert Einstein 

 

8.1 Under vilka förutsättningar värderas DNA-bevisning i svensk rätt? 

Utgångspunkten för värderingen av DNA-bevisning återfinns i principen om den fria bevisvär-

deringen som inskränks dels genom EKMR, dels genom förarbetena till rättegångsbalken. Be-

visvärderingen påverkas även av en mängd kunskapsteoretiska problem, såsom hur domarna 

ska få tillgång till kunskap från andra vetenskapsområden samt vilken grad av sanning som 

domarna ska eftersträva att fastställa i det enskilda fallet. Den finns även flertalet modeller för 

hur bevisningen kan struktureras för att underlätta bevisvärderingen samt särskilda svårigheter 

som är förenade med tillämpningen och värdering av sakkunnigbevisning.   

 

8.2 Vad är rådande kunskapsläge och gällande erfarenhetssatser beträffande DNA-be-

visning? 

DNA-bevisningen har en naturvetenskaplig grund, vilket medför att bevisningen och sakkun-

nigutlåtanden från NFC är ett resultat av en mängd olika laboratorietekniska moment. Den van-

ligen använda PCR-metoden innebär en kopiering av 15 olika STR-områden av DNA:t samt 

området för könsbestämning och resultatet av analysen, DNA-profilen, kan påverkas av ett fler-

tal faktorer. Den erhållna DNA-profilen kan sedan jämföras med en DNA-profil från en miss-

tänkt och om det uppstår en träff beräknas sannolikheten för slumpmässig överenstämmelse 

med en obesläktad person. Hanteringen av ett DNA-prov kan dock bland annat resultera i kon-

taminering av provet, vilket kan influera analys- och jämförelseresultaten. NFC arbetar emel-

lertid efter en internationell standard, men detta medför inte automatiskt att analysen av ett 

DNA-spår samt NFC:s sakkunnigutlåtande däröver är korrekta. DNA-bevisning är därför ingen 

magisk bevisning som säkerställer en fällande dom. 

 

8.3 I vilka sammanhang förekommer och värderas DNA-bevisning i tingsrätterna? 

Uppsatsens empiriska studie tyder på att DNA-bevisning är vanligast förekommande beträf-

fande tillgreppsbrott samt att domarna inte alltid drar korrekta slutsatser grundat på DNA-be-

visningen vid bevisvärderingen. Det framgår även att det i vissa fall saknades annan bevisning 
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än DNA-bevisning beträffande gärningsmannaskap och att domslutet blev fällande, samtliga 

av dessa fall gällde tillgreppsbrott.  

 

8.4 Vad kan ett DNA-spår bevisa? 

Bevisvärdet av ett DNA-spår påverkas av många omständigheter, såsom var DNA-spåret har 

hittats, hur det har hanterats under DNA-analysen och vilken metod som har använts vid ana-

lysen. Ett DNA-spår kan därför inte sägas ha ett generellt bevisvärde. Enligt svensk rätt är det 

inte tillräckligt med enbart DNA-bevisning för att beviskravet ställt utom rimligt tvivel beträf-

fande gärningsmannaskap ska anses uppfyllt. Detta på grund av kravet på rättssäkerhet och att 

NFC:s utlåtande över DNA-bevisningen endast är ett utlåtande beträffade sannolikhet. Vidare 

finns det ett flertal problem som är förenade med användningen av DNA som bevisning. Den 

empiriska studien tyder på att domarna vid bevisvärderingen kan feltolka och felvärdera DNA-

bevisningen, bland annat genom att dra den felaktiga slutsatsen att det faktiskt var den tilltalades 

DNA som hittades i samband med brottsutredningen. Feltolkningarna av DNA-bevisningen är 

problematiska oberoende av om den tilltalade döms eller frias. Detta för att det tyder på att 

domarna inte besitter erforderlig naturvetenskaplig kunskap för att korrekt värdera DNA-bevis-

ning samt att det föreligger svårigheter för domarna att fullt förstå de särskilda erfarenhetssatser 

som kommuniceras genom NFC:s sakkunnigutlåtanden. Vad ett DNA-spår kan bevisa i det 

enskilda fallet påverkas därför av en mängd omständigheter.  

 

8.5 Hur rättssäker är användningen av DNA-bevisning?  

Den empiriska studien tyder på att rättssäkerheten inte alltid upprätthålls vid värderingen av 

DNA-bevisning. Feltolkningar av DNA-bevisningen och NFC:s sakkunnigutlåtanden samt fäl-

lande domar som enbart grundas på DNA-bevisning beträffande gärningsmannaskap medför 

slutsatsen att domarna inte besitter de kunskaper som krävs för att värdera bevisningen korrekt, 

därmed finns rättssäkerhetsrisker med användningen av DNA-bevisning. Allmänna rättsprinci-

per, exempelvis oskuldspresumtionen och objektivitetsprincipen, är därför inte tillräckliga för 

att upprätthålla kravet på rättssäkerhet. En djupare förståelse för DNA som bevisning fordras 

alltså för att undvika att rättssäkerheten åsidosätts. Ökad kunskap beträffande DNA-bevisning 

bör alltså medföra att rättssäkerheten ökar.  
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