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Rättsmedicinsk obduktion utfördes 2020-09-09 efter beslut av Polisen region 
Väst, PO Fyrbodal. 

Preliminärt obduktionsbesked med tvåläkar-
förfarande 

Innehållet i detta besked är preliminärt och kan komma att ändras i det 
slutliga utlåtandet.   

Med stöd av vad som har framkommit av de tillgängliga handlingarna och vid 
obduktionen av den döda kroppen efter Fasth, ERIK Robert, , 
lämnar jag följande preliminära besked avseende 

Undersökningsfynd 

- Skarpkantade sårskador på ansiktet, halsen, bröstkorgen, ryggen och 
den vänstra handen. 

- Skarpkantade skador på flera halskärl, på luftstrupen och på den vänstra 
lungsäcken med intilliggande blödningar samt blod i luftstrupen och 
lungvävnaden. 

Pågående kompletterande undersökningar 

Rättskemisk och mikroskopisk undersökning pågår. 

Skadornas uppkomstsätt 

Skadornas utseende talar starkt för att de uppkommit genom skärande och 
stickande våld med ett egg- och uddvasst föremål, såsom en kniv. 

Dödsorsak 

Fynden och omständigheterna talar starkt för att Fasth, ERIK Robert avlidit till 
följd av kärlskadorna. 

RMV, Prel obduktionsbesked, maskat , 2020-11-23 15:12   diarienr: 5000-K1074675-20

   1



 
 

 
 
PREL. BESKED 
 

 
 
Dnr E20-0814 
Ert nr 5000-K1074675-20 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Rättsmedicinska enheten i Göteborg 

Box 408, 405 30 Göteborg  
Telefon vx: 010-483 44 00 · Fax: 010-483 44 99 
E-post: rmgb@rmv.se · www.rmv.se   

  2(2) 

Dödssätt 

Fynden och omständigheterna talar starkt för att döden har orsakats av annan 
person. 

Gravsättning/kremering 

Ur rättsmedicinsk synpunkt finns inte några hinder för gravsättning eller 
kremering.  

Göteborg 2020-09-09 Vidimeras: 
 
 
 
Anton Mittendorf Susan Willis Mitchell 
ST-läkare Överläkare 

RMV, Prel obduktionsbesked, maskat , 2020-11-23 15:12   diarienr: 5000-K1074675-20

   2



 
 

 
 
RAPPORT 
2020-10-27 

 
 
Dnr E20-0814 
Ert nr 5000-K1074675-20 

 

Polisen region Väst 
PO Fyrbodal 
Grova Brott 
Box 429 
401 26 GÖTEBORG 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Rättsmedicinska enheten i Göteborg 

Box 408, 405 30 Göteborg  
Telefon vx: 010-483 44 00 · Fax: 010-483 44 99 
E-post: rmgb@rmv.se · www.rmv.se   

  1(15) 

Rättsmedicinsk obduktion med tvåläkarförfarande 

Formalia   

2020-09-09 utfördes efter beslut av Polismyndigheten, PO Fyrbodal, 
rättsmedicinsk obduktion av 

 
Fasth, ERIK Robert 

 
 

Personuppgifterna på beslutet överensstämmer med uppgifterna på 
identitetsbandet som är fäst vid kroppen. 

Undersökningen utfördes vid Rättsmedicinska enheten i Göteborg av ST-läkare 
Anton Mittendorf med biträde av rättsmedicinska assistenten Peter Bom. 
Undersökningsfynden uppvisades för överläkare Susan Willis Mitchell. 
Närvarande vid undersökningen var även Monica Janzon och Hanna Lind från 
polisens forensiska sektion. 

Utredningsunderlag 

Datum Beskrivning 
2020-09-07 Begäran om dödsfallsundersökning 
2020-09-07 Journalhandlingar och ambulansjournal från NU-sjukvården, 

Uddevalla 
2020-09-09 Röntgenutlåtanden från Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg 
2020-09-16 Förhör 2020-09-16 kl. 11.19 

Bildbilaga 2020-09-16 
2020-09-23 Röntgenutlåtanden från Sahlgrenska sjukhuset 
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Innehållsförteckning 

Bakgrundsinformation 
Undersökningsprotokoll 
Mikroskopisk undersökning 
Utlåtande 

Rapport från rättskemisk undersökning Bilaga 1 

RMV, Obduktion, maskat , 2020-11-23 15:15   diarienr: 5000-K1074675-20

   4



 
 

 
 
RAPPORT 
 

 
 
Dnr E20-0814 
Ert nr 5000-K1074675-20 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Rättsmedicinska enheten i Göteborg 

Box 408, 405 30 Göteborg  
Telefon vx: 010-483 44 00 · Fax: 010-483 44 99 
E-post: rmgb@rmv.se · www.rmv.se   

  3(15) 

Bakgrundsinformation 

Erik Fasth, den avlidne, arbetade nattpass som personlig assistent. I samband 
med avlösningen på morgonen upptäckte avlösaren att Fasth låg avliden i lä-
genheten i sidoläge. I rummet sågs rikligt med blod, utspritt på flera ställen. Se 
protokoll från rättsmedicinska platsundersökning för ytterligare information. 

Undersökningsprotokoll 

Yttre undersökning 

Kroppsbyggnad 

1. Kroppen är överviktig med lätt bukfetma.   

Förändringar efter döden 

2. På kroppens ryggsida ses ljusrosa likfläckar med bleka understödsytor. 

3. Likstelheten kvarstår.  

4. Kroppen uppvisar inga förruttnelseförändringar. 

Huvudet 

5. Huvudet är bevuxet med upp till 6 cm långt, mörkbrunt hår.  

6. I hårbotten ses inga skador men besudling i form av blod.  

7. På och bakom ytteröronen ses inga skador. På det vänstra örat ses besudling i 
form av intorkat blod men det ses inget tydligt blod i hörselgången. I 

8. Ögonens bindehinnor är bleka och i ögonens bindehinnor ses inga 
punktformade blödningar.  

9. I näsan ses besudling i form av delvis intorkat blod. Synliga slemhinnor är 
oskadade. På näsan ses inga skador. 

10. I munnen ses en svalgtub (medicinsk vårdinsats). Läpparna är oskadade. I 
munnen ses en portionssnus. De synliga delarna av munslemhinnan är bleka 
och oskadade. I över- och underkäken ses egna tänder utan skador. Det ses 
rödbrun vätska i munnen. 

11. Skada 1. På den högra kinden ses en tvärgående, oval, skarpkantad 1,4 x 0,4 
cm stor sårskada. Skadan är belägen 167 cm ovanför fotbladet och 12,5 cm till 
höger om kroppens medellinje vilket motsvarar 2,5 cm nedanför och 1,5 cm 
framför det högra örats nedre infästning. Från skadan går det en sårkanal i 
riktning nedåt mot käken. 
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12. I ansiktet ses rikligt med besudling av delvis levrat blod.  

13. Ansiktsskelettet känns helt. 

Halsen 

14. Skada 2. På den högra sidan av halsen ses en tvärgående, skarpkantad, oval 0,6 
x 0,1 cm stor sårskada. Den är belägen 164 cm ovanför fotbladet respektive 7,5 
cm till höger om halsens främre medellinje vilket motsvarar 8 cm rakt nedanför 
det högra örats nedre infästning. Den tycks bara gå igenom det yttre hudlagret. 

15. Skada 3. På den högra sidan av halsen, vid övergången till bröstkorgen, ses en 
tvärgående, skarpkantad, oval 4 x 1,3 cm stor sårskada belägen med centrum 
161 cm ovanför fotbladet tillika 9,5 cm till höger om halsens främre medellinje 
vilket motsvarar 12 cm nedanför och 2 cm bakom det högra örats nedre 
infästning. Från sårskadan går en sårkanal i riktning nedåt mot bröstkorgen.  

Högra armen och handen 

16. På högra armen och handen ses inga skador. Skelettet känns helt. 

Vänstra armen och handen 

17. Skada 11. På den vänstra handflatan ses en tvärgående, 1,8 x 0,9 cm stor 
sårskada. Den har huvudsakligen skarpa kanter med en del fintrasighet. Skadan 
är belägen med centrum 5,5 cm nedanför handledsvecket och sträcker sig från 
en punkt i mitten på handflatan till 1,5 cm nedanför tumspetsen på böjsidan. 
Den passerar i detta förlopp över tumvalkens nedre del. I botten på såret ses 
skadade muskler och man kan även ana senor. Sårskadan ligger i linje med 
skada 12 och sammanhänger genom en sårkanal med skada 13.  

18. Böjsenorna till det vänstra pekfingret är samtliga avskurna i sårhålan hörande 
till skada 11. Det ses en förskjutning i avskärningsnivå på den djupa respektive 
den ytliga böjsenan som motsvarar ett läge i såret på senorna som gör att det 
vänstra pekfingret måste ha varit böjt i båda fingerlederna vid avskärningen.  

19. Skada 12. På lillfingersidan av den vänstra handflatan ses en tvärgående, 2,3 x 
0,2 cm stor, skarpkantad sårskada som ligger i linje med skada 11. Skadan har 
sitt centrum 5,5 cm nedanför handledsvecket. Kanterna är i huvudsak jämna 
men centralt på skadan ses en hudflik med basen i riktning mot lillfingersidan 
och en längd på ca 0,7 cm. Mellan skada 11 och skada 12 ses ett parti oskadad 
hud på ca 1 cm.  

20. Skada 13. På ryggsidan av den vänstra tummen ses en skarpkantad, 4 x 0,9 cm 
stor sårskada som följer tummens längsriktning. Den har sitt centrum 10 cm 
nedanför handledsvecket. Den har inte helt jämna kanter överallt utan en viss 
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ojämnhet i strukturen som gör att den blir något Z-formad när den inte sträcks 
ut av rörelser i huden. Sårskadan sammanhänger via en sårkanal med skada 11.  

21. Skada 14 och 15. På sträcksidan av pekfingret och långfingret på den vänstra 
handen ses diagonalt utåt åt lillfingersidan förlöpande, skarpkantade sårskador. 
Skadornas belägenhet och utseende gör att de kan tänkas ligga i anatomisk linje 
med varandra och ha en gemensam orsak. Skadorna är belägna med centrum ca 
13 cm nedanför handledsvecket. Skadan på pekfingret (skada 14) mäter 1,4 x 
0,2 cm och bildar en hudflik med bas i riktning mot fingerbasen. Den är 
belägen på mellanfalangen. Skadan på långfingret (skada 15) mäter 2,1 x 0,4 
cm, är lätt bågformad med spetsarna i riktning mot tumsidan och bildar en 
hudflik med bas i riktning mot tumsidan. Den är belägen på den inre 
fingerleden (proximala interfalangealleden, PIP). I botten på skadan ses skelett.  

22. Skada 16 och 17. På sträcksidan av långfingret och ringfingret ses två stycken 
sårskador med V-form och skarpa kanter med en svag flikighet. Skadornas 
belägenhet och utseende gör att de kan tänkas ligga i anatomisk linje med 
varandra och ha en gemensam orsak Skadorna är belägna ca 16 cm nedanför 
handledsvecket. Basen är i båda skadorna riktad mot fingerbasen. Skadan på 
långfingret (skada 16) är belägen på mellanfalangen och på den yttre 
fingerleden (distala interfalangealleden, DIP). Dess sidor mäter ca 1,2 cm. I 
såret blottas sträcksenan som är skarpt avskuren så att det har åstadkommits ett 
s.k. droppfinger. Skadan på ringfingret (skada 17) är belägen på den yttre 
fingerleden och har sidor som mäter ca 0,7 cm. Skadan är ytlig. 

Bålen 

23. Skada 4. På den högra sidan av bröstkorgen ses en längsgående, skarpkantad, 
oval 1,4 x 0,5 cm stor sårskada som förefaller relativt ytlig och i den bakre 
hälften består av en hudavskrapning. Skadan är belägen med centrum 158 cm 
ovanför fotbladet tillika 7,5 cm till höger om kroppens medellinje vilket 
motsvarar i nivå med det högra nyckelbenet. Skadan sammanhänger genom en 
sårkanal under huden med skada 5.  

24. Skada 5. På den högra delen av bröstkorgen ses en diagonalt uppåt åt höger 
förlöpande, skarpkantad, oval 2,6 x 0,8 cm stor sårskada belägen med centrum 
158 cm ovanför fotbladet tillika 12,5 cm till höger om kroppens medellinje. 
Skadan är tydligt avfasad i den högra delen och sammanhänger genom en 
sårkanal under huden med skada 4.  

25. Skada 6. På den högra sidan av bröstkorgen samt framsidan av den högra 
skuldran ses en tvärgående, strimformat 8,5 cm lång hudavskrapning. Den har 
sitt centrum 157 cm ovanför fotbladet tillika 16 cm till höger om kroppens 
medellinje. Den går i överkanten på skada 7 och dess vänstra ända slutar i 
skada 5. 
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26. Skada 7. På den högra sidan av bröstkorgen ses en diagonalt uppåt höger 
förlöpande, skarpkantad, oval 4,3 x 2,0 cm stor sårskada. Den är belägen med 
centrum 156 cm ovanför fotbladet tillika 14 cm till höger om kroppens 
medellinje vilket motsvarar 4 cm nedanför skulderhöjden. Skadan är avfasad åt 
höger och fortsätter i en sårkanal som är riktad inåt åt vänster mot kroppens 
mitt. Sårkanalen förefaller vara 13,5 cm djup vid införande av sond.  

27. Skada 8. På den högra skuldran, i övergången mellan bröstkorgen och armen, 
ses en tvärgående, skarpkantad, oval 2,4 x 0,7 cm stor sårskada. Den är belägen 
med centrum 159 cm ovanför fotbladet, tillika 20,5 cm till höger om kroppens 
medellinje. Det finns en lätt rodnad i kanten av skadan och en tydlig avfasning 
i det högra partiet. Från skadan ses en kort sårhåla på ca 1 cm gå i riktning åt 
vänster mot halsen till. 

28. På den högra delen av buken ses en port för behandling vid diabetes som är 
fastopererad. Den är belägen med centrum 110 cm ovanför fotbladet tillika 
14,5 cm till höger om kroppens medellinje (resttillstånd efter vårdinsats).  

29. Skada 9. På den högra sidan av bröstkorgen och fortsättande en kort sträcka in 
även på den vänstra sidan ses två parallella, diffust avgränsade, blekrosa 
hudmissfärgningar med centrum ungefär i kroppens medellinje och 136 cm 
ovanför fotbladet. De når till höger respektive vänster ca 14 cm på vardera 
sidan om medellinjen vilket motsvarar bröstvårtornas yttre begränsning och 
deras gemensamma nedersta punkt ligger i nivå med bröstbenets nedre 
begränsning. Hudmissfärgningarna är som tydligast på den högra sidan där de 
mäter ca 1 cm i bredd med ett 1,5 cm stort, blekt, ursparat parti i mitten.  

30. Skada 10. På den högra sidan av ryggen ses en diagonalt uppåt åt höger 
förlöpande, skarpkantad 7,6 x 0,4 cm stor sårskada med centrum 156 cm 
ovanför fotbladet tillika 9 cm till höger om kroppens medellinje. Kanterna är 
påtagligt spetsiga och näst intill strimformade i den nedersta delen. Skadan går 
knappt igenom hudlagret med ett djup på ca 0,5 cm som mest.  

31. På den vänstra sidan av buken ses ett punktformigt stickmärke beläget med 
centrum 110 cm ovanför fotbladet tillika 13 cm till vänster om kroppens 
medellinje. Det omges av en ca 4 cm i diameter stor, blek ring med utseende 
som tejpmärke i kanten (resttillstånd efter vårdinsats). 

Högra benet och foten 

32. På högra benet och foten ses inga skador. Skelettet känns helt. 

Vänstra benet och foten 

33. På vänstra benet och foten ses inga skador. Skelettet känns helt. 
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De yttre könsdelarna och sätesregionen 

34. På de yttre könsdelarna och sätesregionen ses inga skador.  

35. Testiklarna känns på plats i pungen.  

36. I ändtarmsöppningen och de yttre könsdelarna ses inget främmande innehåll. 
Synliga slemhinnor är oskadade och utan blödningar. 

Inre undersökning  

Huvudet 

37. I huvudsvålen och tinningmusklerna ses inga blödningar. 

38. Skallbenen är oskadade och har normal tjocklek. 

39. I anslutning till hjärnhinnorna ses inga blödningar. 

40. Hjärnan har normal storlek och form med ordinära fåror och vindlingar. Inga 
tryckfåror ses på storhjärnans eller lillhjärnans undersida. Snittytorna inom 
storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen visar ordinära förhållanden. 
Hjärnans kammare är normalvida och innehåller en ringa mängd klar vätska. I 
pulsådrorna på hjärnans bas ses inga vägginlagringar. 

41. I den högra kinden går skada 1 igenom muskulaturen med intilliggande 
blödningar men stannar innan den passerar igenom munslemhinnan. I botten på 
sårkanalen känns underkäken.  

Halsorganen 

42. Innanför skada 2 går en sårkanal som inte når djupare än underhudsvävnaden. 

43. I nivå med nyckelbenet är den inre halsblodådern (vena jugularis interna) på 
den högra sidan delvis genomskuren som en del av sårkanalen från skada 3. 
Skadan är belägen strax ovanför venvinkeln (angulus venosus), där 
halsblodådern gör över i arm-halsblodådern (vena brachiocephalica). 

44. Den högra nyckelbenspulsådern (arteria subclavia) är skadad med skarpkantade 
skador på två ställen, båda inom förloppet av sårkanalen från skada 7. Dels är 
pulsådern avskuren till stora delar i en punkt ca 1 cm bortom dess 
avgreningsställe från arm-huvudpulsådern (truncus brachiocephalicus), dels är 
den skadad ca 2,5 cm bortom avgreningsstället, i samband med 
avgreningsstället för ett mindre kärl. I denna skada är den övre delen av kärlet, 
åt halsen/huvudet till, losskuren och den bildas ett ovalt, ca 1,5 x 0,5 cm stort 
hål på kärlets ovansida. Vid dissektion av halspulsådern på den högra sidan ses 
inga skador. 
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45. På tungan ses inga skador. Tungans muskulatur är gråröd.  

46. I svalget ses inget främmande innehåll. 

47. Tungbenet är oskadat. Struphuvudet är oskadat. I struphuvudet ses 
luftskummig, blodtillblandad vätska. I de omgivande mjukdelarna ses inga 
blödningar.  

48. Sköldkörtelns lober är normala och jämnstora. På snittytan är vävnaden 
brunröd med ordinär körtelteckning. 

49. På luftstrupens framsida ses en tvärgående, skarpkantad 4 x 1,8 cm stor 
sårskada, belägen 10 cm nedanför sköldbroskets V-formade fördjupning i 
ovankanten. Sårskadan utgör en del av sårkanalen från skada 3.  

50. I luftstrupen ses blodtillblandad, delvis levrad vätska. På luftstrupens baksida 
ses inga skador.  

51. I halskärlen ses inga vägginlagringar. 

Bröstorganen 

52. I sårkanalen hörande till skada 3 ses mellan den högra nickmuskeln och det 
högra nyckelbenet en 5 x 2,2 cm stor sårskada med en något avrundad nedre 
del och en mer spetsig övre del. Det ses blödningar i mjukdelarna i anslutning 
till sårskadan. Sårkanalen skär delvis nickmuskelns yttre buk och fortsätter 
därefter in snett nedåt åt vänster mot halsens mjukdelar.  

53. I anslutning till skada 7 ses en skarpkantad, 3 x 1,3 cm stor sårskada som går 
igenom hudens mjukdelar och underhudsfettet. Det ses blödningar i anslutning 
till skadan.  

54. Sårkanalen från skada nr 7 fortsätter in genom muskeln mellan det första 
revbenet och nyckelbenet och skär av dem i en 5,5 x 1,4 cm stor, skarpkantad 
sårskada och fortsätter därefter in under nyckelbenet.  

55. I underhudsfettet under skada 4, 5 och 8 ses inga blödningar eller ytterligare 
skador. 

56. Under skada 10 på ryggen ses inga djupare blödningar.  

57. I de nedre luftvägarna ses blodtillblandad vätska med luftskummighet.  

58. I luftrörsstammarna och dess förgreningar ses i övrigt inget främmande 
innehåll.  
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59. I lungsäckarna ses ingen ökad mängd vätska. I den vänstra lungsäckens högra 
vägg ses en skarpkantad, 1,5 x 0,5 cm stor sårskada som utgör en del av 
sårkanalen från skada 3. Under denna ses blödningar i mjukdelarna. Det ses 
även en smärre, ytlig skada i lungsäcksväggen strax nedanför denna skada. 
Ingen större blödning ses inuti brösthålan.  

60. Ingen skada ses på den högra lungsäcken.  

61. Lungornas överdrag är glänsande och glatta. Lungorna har en normal 
konsistens och elasticitet med en mörkröd färg med påtagligt med gråsvarta 
inlagringar. På snittytan är lungvävnaden luftförande och en mindre mängd 
luftskummig, blodtillblandad vätska erhålls. Det ses en fläckig färgning av 
lungvävnaden med omfattande smärre blodansamlingar. På lungorna ses inga 
skador, inte heller i anslutning till skadorna på lungsäcken. Det ses 
blodansamlingar på utsidan framförallt i anslutning till mellanrummet mellan 
lungorna.  

62. Inga förstorade lymfkörtlar ses.  

63. I matstrupen ses mindre mängder blodtillblandad, rödbrun vätska. Slemhinnan 
är oskadad och gråbrun till färgen. 

64. Hjärtsäcken är oskadad. Den är glänsande, glatt och innehåller en normal 
mängd vätska. 

65. Hjärtat är oskadat. Det har normal storlek och form med normala ytter- och 
innerhinnor, normala mynningar samt normala klaffar och sensträngar. I 
kranspulsådrornas väggar ses inga inlagringar eller förträngningar. 
Hjärtmuskulaturen är brunröd och likformig utan härdformade förändringar.  

66. I stora kroppspulsåderns bröstdel ses inga vägginlagringar. Kring stora 
kroppspulsådern ses rikligt med blödningar men själva kärlet är oskadat. 

67. Den övre hålblodådern har ett normalt utseende och är oskadad. 

68. I lungpulsådern och dess förgreningar ses inga blodproppar och i väggarna ses 
inga inlagringar. Den är oskadad. 

Bukorganen 

69. I bukens underhudsfettvävnad och muskulatur ses inga blödningar. 
Mellangärdet är utan anmärkning. Bukhinnan är glänsande och glatt. 

70. I stora kroppspulsåderns bukdel ses inga inlagringar i väggen. Den undre 
hålblodådern innehåller inga proppbildningar. Båda kärlen är oskadade. 
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71. Mjälten är oskadad. Den är normalstor med glänsande och glatt kapsel. 
Snittytan är mörkröd och ordinärt blodrik. 

72. Levern är oskadad. Den är normalstor med skarp främre kant. Ytan är slät. 
Snittytorna är något gulbruna med en normal teckning, lite fet konsistens men 
utan härdformade förändringar. Ett lätt fettbeslag erhålls på kniven.  

73. I gallblåsan ses en måttlig mängd gulgrön galla. I gallblåsan och gallgångarna 
ses inga stenar och gallflödet är fritt. Gallblåseväggen har normal tjocklek. 

74. Magsäcken är oskadad. I magsäcken ses 400 ml trögflytande vätska med rikligt 
med finfördelad föda. Vätskan är gråsvart till färgen som av levrat och 
magsyraförändrat blod. Slemhinnan i magsäcken och i tolvfingertarmen visar 
inga sår eller ärr. 

75. Tarmkäxet är ordinärt. I tunn- och tjocktarmen ses ordinärt tarminnehåll. 
Slemhinnorna är utan sår eller sjukliga förändringar. Blindtarmens 
maskformiga bihang är ordinärt. Tarmarna är oskadade. 

76. Bukspottkörteln är oskadad. Den är normalstor och gulbrun utan härdformade 
förändringar. 

77. Binjurarna är normalstora. Barken är gul och gränsen mellan barken och 
märgen är skarp. Inga härdformade förändringar ses. 

78. Njurarna är oskadade. Deras fettkapslar är normalt utvecklade och 
bindvävskapslarna lossnar lätt. Njurarna är normal- och jämnstora med släta 
ytor. Färgen är påtagligt blek med en spräcklighet där det finns kvarvarande 
blodfyllnad. På snittytan är vävnaden brunröd med skarp teckning mellan bark 
och märg. 

79. Njurbäckenen är normalstora utan stenar och slemhinnorna är bleka. 
Urinledarna är ordinära utan förträngningar.   

Bäckenorganen 

80. I urinblåsan ses 200 ml blekgul urin. Slemhinnan är blek. 

81. Prostata är normalstor utan härdformiga förändringar. Vävnaden är blek. 

82. I ändtarmen ses ordinär avföring. Slemhinnan är oskadad. 

Skelett 

83. Bröstkorgen, kotpelaren och bäckenet är oskadade.  
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84. Vid dissektion av armar och ben ses inga skador förutom de som beskrivits 
tidigare. Det ses inga blödningar i muskulaturen.  

Längd och vikter 
  Kroppslängd 186 cm 
Kroppsvikt 95 kg 
Hjärna 1562 g 
Hjärta 335 g 
Lunga V 419 g 
Lunga H 465 g 
Lever 1356 g 
Njurar 268 g 
Mjälte g 

Fotografering 
Fotografisk dokumentation har utförts av polisens närvarande kriminaltekniker. 

Tillvarataget biologiskt material 
För rättskemisk analys har tillvaratagits lårblod, urin, ögonvätska. Proverna har 
skickats till Rättskemiska laboratorieenheten i Linköping. 
 
För att vid behov kunna komplettera med en mikroskopisk undersökning har 
vävnadsprover från njure, lever, hjärta, lunga tillvaratagits. 

Polisen har fått sedvanliga prover i form av hår och blod.  

Identitetsmärkningen av proverna överensstämmer med märkningen av 
kroppen. 

Sammanfattning av röntgensvaren  

Kroppen undersöktes med datortomografi (CT, s.k. skiktröntgen) 2020-09-07 
på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Vid granskningen påvisades följande 
fynd: 

- Förtätningar i lungorna 

- Vätska i luftstrupen och de nedre luftvägarna 

- En 2 cm stor skada i huden på halsens högra sida med en kanal snett 
nedåt genom nickmuskeln och en 2x1x3 cm stor blödning i anslutning 
till de stora halskärlen 
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- En skada i huden på den högra sidan av bröstkorgen med en kanal mot 
nyckelbenets mitt, genom bröstmuskeln och i riktning mot 
nyckelbenskärlen 

- En kalkliknande förtätning i underhudsvävnaden på den högra kinden 

- Inga främmande metallkroppar 

- Inga skelettskador 
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Rättsmedicinsk obduktion utfördes 2020-09-09 efter beslut av Polisen region 
Väst, PO Fyrbodal. 

Bakgrundsinformation 
Erik Fasth, den avlidne, arbetade nattpass som personlig assistent. I samband 
med avlösningen på morgonen upptäckte avlösaren att Fasth låg avliden i lä-
genheten i sidoläge. I rummet sågs rikligt med blod, utspritt på flera ställen. Se 
protokoll från rättsmedicinska platsundersökning för ytterligare information. 

Med stöd av vad som har framkommit vid undersökningen av den döda 
kroppen efter Fasth, ERIK Robert,  samt av utrednings-
underlaget avger jag följande 

Utlåtande 

Skador 

- En stickskada (skada 7) på den högra delen av bröstkorgen med 
underliggande skador på muskulatur och på den högra 
nyckelbenspulsådern (26, 44, 53, röntgen) 

- En stickskada (skada 3) på den högra delen av halsen med 
underliggande skador på muskulatur, den högra yttre halsblodådern, 
luftstrupen och den vänstra lungsäcken (15, 43, 49, 52, 59, röntgen) 

- Två sårskador (skada 11 och 13) på den vänstra handen, 
sammanlänkade av en stickkanal genom handen, med underliggande 
skador på muskulatur och senor samt sammanhörande med en ytlig 
skärskada (skada 12) på den vänstra handflatan (17 – 20) 

- Två sammanhörande skärskador (skada 16 och 17) på sträcksidan av 
vänsterhandens lång- och ringfinger med underliggande skador på sena 
(22) 

- Två sammanhörande skärskador (skada 14 och 15) på sträcksidan av 
vänsterhandens pek- och långfinger (21) 

- Två sårskador (skada 4 och 5) på den högra delen av bröstkorgen, 
sammanlänkade av en ytlig stickkanal (23, 24, 55) 

- En stickskada (skada 1) på den högra kinden med underliggande 
skador på muskulatur (11, 41, röntgen) 

- En ytlig skärskada (skada 10) på den högra delen av ryggen (30, 56) 
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- En ytlig skär- eller stickskada (skada 8) på den högra axeln (27, 55) 

- En ytlig stickskada (skada 2) på den högra delen av halsen (14, 42) 

- En hudavskrapning (skada 6) på den högra axeln och den högra delen 
av bröstkorgen (25) 

- Tvärgående rodnader (skada 9) på bröstkorgen (29) 

Övriga undersökningsfynd 

- Blod i matstrupen och magen samt i luftstrupen, de nedre luftvägarna 
och lungorna (50, 57, 61, 63, 74, röntgen) 

- Resttillstånd efter sjukvårdsinsatser 

Rättskemisk undersökning 

Vid den rättskemiska undersökningen har tetrahydrocannabinol (cannabis) 
påvisats i lårblod.  

Skadornas uppkomstsätt 1 

Stick- och skärskadornas utseende talar starkt för att de uppkommit genom 
skärande och stickande våld med ett egg- och uddvasst föremål, såsom en kniv. 

Sårskadorna på den vänstra handen har ett utseende och en placering som talar 
starkt för att det rör sig om aktiva avvärjningsskador, där handen försökt att 
greppa om ett eggvasst föremål. 

Hudavskrapningens utseende kan tala för att den uppkommit genom rispande 
skarpt våld längs med huden från ett uddvasst föremål, såsom en kniv. 

Rodnadernas utseende kan tala för att de uppkommit genom trubbigt våld, 
såsom slag eller genom tryck mot huden från ett trubbigt föremål, såsom en 
möbelkant. 

Dödsorsak 1 

Fynden och omständigheterna talar starkt för att Fasth, ERIK Robert avlidit till 
följd av kärlskadorna. 
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Dödssätt 1 

Fynden och omständigheterna talar starkt för att döden har orsakats av annan 
person. 

Göteborg 2020-10-27 Vidimeras: 
 
 
 
Anton Mittendorf Susan Willis Mitchell 
ST-läkare Överläkare  

1 Skalsteg 
– visar: Fynden/resultaten är typiska och alternativ är uteslutna. 
– talar starkt för: Fynden/resultaten har karakteristika som är typiska. Sannolikheten för alternativ är 

mycket liten. 
– talar för: Fynden/resultaten har karakteristika som är vanliga. Alternativ är möjliga men mindre troliga. 
– kan tala för/talar möjligen för: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma. Alternativ är 

näst intill lika troliga. 

– talar varken för eller emot/ tillåter ingen slutsats om: Fynden/resultaten har inga eller ospecifika 
karakteristika. 

–  kan tala emot/talar möjligen emot: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma. 
Alternativ är dock något mer troliga. 

–  talar emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är ovanliga. Alternativ är mer troliga. 
–  talar starkt emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är atypiska. Sannolikheten för alternativ är 

mycket stor. 
–  utesluter: Fynden/resultaten är atypiska och utesluter detta alternativ. 

–  förenligt med: 
 Angående uppkomstsätt: Skadan kan ha uppkommit på det angivna sättet, men kan även ha 

uppkommit på andra sätt. 
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Artillerigatan 12, 587 58  LINKÖPING
Telefon vx: 010-483 41 00 · Fax: 010-483 41 99
E-post: rkali@rmv.se · www.rmv.se

RAPPORT
2020-09-23

Dnr K2020-O04115
Ert nr E20-0814

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

RMV, Rättsmedicinska enheten i
Göteborg
Anton Mittendorf
Box 408
405 30 Göteborg

Rättskemisk undersökning - Slutsvar

Ärendeuppgifter

Personnummer Namn Kod eller referensnummer

Fasth, ERIK Robert Ej angivet

Material Ankomstdatum Provtagningsdatum Provtagningstid ProvID

Inkommet provmaterial

Lårblod 2020-09-15 2020-09-09 14:10 XCB752C

Lårblod 2020-09-15 2020-09-09 14:10 XCB752D

Urin 2020-09-15 2020-09-09 14:10 XCB752A

Urin 2020-09-15 2020-09-09 14:10 XCB752B

Ögonvätska 2020-09-15 2020-09-09 14:10 XCB752E

Resultat ProvID

Analysresultat

Substans Material Metod

H11AEtanol, metanol, aceton, isopropanol Lårblod XCB752CEj påvisat

H11AEtanol, metanol, aceton, isopropanol Urin XCB752AEj påvisat
A Substanser som ingår i ackreditering.

Resultat ProvID

Analysresultat

Substans Material Metod

T2Barbiturater och salicylsyra Lårblod XCB752DEj påvisat

T1ALäkemedel och droger Lårblod XCB752DEj påvisat

T10Tetrahydrocannabinol Lårblod XCB752DPåvisat

I2AAmfetaminer Urin XCB752AEj påvisat

I2AOpiater Urin XCB752AEj påvisat

I8ABensodiazepiner Urin XCB752AEj påvisat

I8AKokainmetaboliter Urin XCB752AEj påvisat

I8ABuprenorfin Urin XCB752AEj påvisat

I8AMDMA-analoger Urin XCB752AEj påvisat
A Substanser som ingår i ackreditering.

(2)1Denna rapport bör endast återges i sin helhet.

ÌK2020O04115QÎ
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Artillerigatan 12, 587 58  LINKÖPING
Telefon vx: 010-483 41 00 · Fax: 010-483 41 99
E-post: rkali@rmv.se · www.rmv.se

RAPPORT
2020-09-23

Dnr K2020-O04115
Ert nr E20-0814

Tetrahydrocannabinol är klassad som narkotika enligt LVFS 2011:10, förteckning I. Tetrahydrocannabinol ingår i
hasch och cannabispreparat.

Information om substanser

Substanser som ingår i ackrediteringen markeras med ett A vid metodkoden. För information om våra metoder
hänvisar vi till analyslistan på vår hemsida www.rmv.se och för information om läkemedel i Sverige se,
www.FASS.se.

Eva Ericsson, Kemist Carina Oscarsson, Biomedicinsk analytiker

(2)2Denna rapport bör endast återges i sin helhet.
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Avrapporteringspm
Skador, Angervall

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Blom, Åsa
Datum

2020-09-04
Tid

17:16
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Åsa Blom

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med daktning av mt Angervall undersökte vi hans händer och underarmar. Inga 
spår syntes av färska skador eller hudavskrap.

Insp Åsa Blom Jouren Trollhättan
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PM
Urin, termos

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Sätterman, Fredrik
Datum

2020-09-08
Tid

16:28
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Fredrik Sätterman

Uppgiften avser

Urin för analys
Uppgift

Misstänkt Johan uppgav i förhör att han kissat i en termos under natten 2020-09-04, oklart 
vilken tid han kissade, undertecknad säkrar lite urin ur termosen vid besök i lägenheten 
2020-09-07 kl.15:10. Detta skickas till RMV för analys.  Termosen stod under stol i 
personalrummet, se bild i bifogad fil. 



, 2020-09-08 16:28   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Kungsgatan 74 C, lgh 1202

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, BF-IGV 1 LPO Ö Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Gustafsson, Filip
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Passbild RES
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt brott Kungsgatran 74 C under natten/morgonen. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Erik Wretlind
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

10:30
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats

Kungsgatan 74 C, lgh 1202
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Nilsson, Helena Annan
Berättelse

Filip har inte sett eller hört något. 

Hans flickvän och sambo Helena lämnade till jobbet under morgonen. Var ej hemma vid 
dörrknackningen. 

Uppläst och godkänt. 
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Rättsmedicinsk kroppsundersökning 

Formalia   

2020-09-06 kl 18.20 utfördes rättsmedicinsk kroppsbesiktning efter beslut av 

Polisen region Väst, PO Fyrbodal, avseende misstänkt gärningsman 

Olsson, Marie *Jennie* Helen  

19780405-5502  

 

Identiteten har styrkts genom polisen. 

Information enligt 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott har 

lämnats.  

Samtycke till kroppsundersökning krävs ej, kroppsbesiktning av misstänkt 

gärningsman.  

Samtycke till utfärdande av rättsintyg Krävs ej i samband med 

kroppsbesiktning enligt 28 kap rättegångsbalken (3a). 

Undersökningen utfördes vid polishuset i Trollhättan av ST-läkare Anton 

Mittendorf. 

Närvarande vid undersökningen var vaktkonstapel. 

Utredningsunderlag 

Datum Beskrivning 

2020-09-06 Begäran om rättsintyg med 

utredningsuppgifter/redovisningshandlingar 

Innehållsförteckning 

Bakgrundsinformation 

Undersökningsprotokoll 

Utlåtande 

Analyssvar 2020-09-21 Rättsintyg 1 diarienr: 5000-K1074675-20
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Bakgrundsinformation 

Sammanfattning av polisens handlingar 

Jennie Olsson är misstänkt för mordet där vasst föremål är använt mot offret. 

Nagelskrap är viktigt då det varit mycket blod på brottsplatsen, även av stor 

vikt att både topsa och göra nagelskrap på mt fötter då det finns flera fotavtryck 

i blod. Gärna några extra topsningar under fötterna som kan förprövas 

av tekniker. 

Särskilda frågeställningar 

Finns skador på mt som kan härledas till händelsen med tanke på tid och 

utseende? 

Undersökningsprotokoll 

Längd: 171 cm 

Vikt: 76 kg 

Kroppsbyggnad 

1. Kroppsbyggnaden är normal. 

Huvudet 

2. I hårbotten ses inga skador. 

3. I och bakom öronen ses inga skador. 

4. I ögonens bindehinnor ses inga skador. 

5. I munnens slemhinna ses inga skador. 

6. På huvudet i övrigt ses inga skador. 

Halsen 

7. På halsen ses inga skador. 

Den högra armen och handen 

8. På den högra armen och handen ses inga skador eller besudlingar. 

Den vänstra armen och handen 

9. På den vänstra underarmen ses ärr. 

10. I övrigt ses inga skador eller besudlingar på den vänstra armen. 
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Bålen 

11. På den nedre vänstra delen av buken, med gemensamt centrum 8,5 cm till 

vänster om kroppens medellinje tillika 3 cm nedanför naveln ses 3 st parallellt 

uppåt till höger förlöpande upp till 7 x 0,6 cm stora blekrosa hudmissfärgningar 

med bleka, upp till 1,3 cm breda, ursparningar emellan.  

12. På buken ses avrundade bleka hudmissfärgningar upp till 3 cm i diameter med 

utseende av eksemartade förändringar. 

13. På buken ses bleka ärr med tecken till kirurgisk förslutning. 

Det högra benet och foten 

14. På framsida av det högra underbenet ses enstaka avrundade, bleka ärr. 

Det vänstra benet och foten 

15. På utsidan av det vänstra låret, med centrum 13,5 cm till vänster om dess 

medellinje tillika 6 cm ovanför knäskålens övre begränsning ses en fläckig, 

någorlunda avrundad, ca 1,2 cm i diameter stor, blålila hudmissfärgning. 

16. På framsidan av det vänstra benet ses enstaka avrundade, bleka ärr. 

Det yttre könsorganet och sätesregionen 

17. Sätet och könsområdet undersöktes utan fynd av skador eller besudlingar. 

Fotografering 

Fynden har fotodokumenterats av undertecknad. 

Tillvarataget material 

 

För kriminalteknisk undersökning har tillvaratagits; fingertvätt och nagelskrap 

från båda händerna, tåtvätt och nagelskrap från båda fötterna samt från 

fotsulorna.  

 

Proverna har identitetsmärkts och lämnats till närvarande polis. 
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Utlåtande 

Med stöd av vad som framkommit av utredningsunderlaget och vid den 

genomförda kroppsbesiktningen av Olsson, Marie *Jennie* Helen, avger jag 

följande utlåtande angående: 

Undersökningsfynd 

- Parallella hudmissfärgningar på buken (11) 

- Hudmissfärgning på det vänstra låret (15) 

Skadornas uppkomstsätt 1 

Undersökningsfynden är ospecifika till utseendet och det går inte att bedöma om 

det rör sig om skador eller om permanenta hudmissfärgningar. 

Skadornas ålder 1 

Det går varken att bekräfta eller att utesluta att dessa uppkommit vid den 

uppgivna tidpunkten 2020-09-04. 

Skadornas svårighetsgrad 2 

Undersökningsfynden motsvarar inga skador som innebär livshot eller risk för 

bestående men. 

Göteborg 2020-09-21 Vidimeras: 

 

 

 

Anton Mittendorf Adam Berkowicz 

ST-läkare Överläkare 
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1Skalsteg 
–  visar: Fynden/resultaten är typiska och alternativ är uteslutna. 

–  talar starkt för: Fynden/resultaten har karakteristika som är typiska. Sannolikheten för alternativ är 

mycket liten. 

–  talar för: Fynden/resultaten har karakteristika som är vanliga. Alternativ är möjliga men mindre troliga. 

–  kan tala för/talar möjligen för: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma. Alternativ är 

näst intill lika troliga. 

–  talar varken för eller emot/tillåter ingen slutsats om: Fynden/resultaten har inga eller ospecifika 

karakteristika. 

–  kan tala emot/talar möjligen emot: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma. 

Alternativ är dock något mer troliga. 

–  talar emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är ovanliga. Alternativ är mer troliga. 

–  talar starkt emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är atypiska. Sannolikheten för alternativ är 

mycket stor. 

–  utesluter: Fynden/resultaten är atypiska och utesluter detta alternativ. 

–  förenligt med: 

 Angående uppkomstsätt: Skadan kan ha uppkommit på det angivna sättet, men kan även ha 

uppkommit på andra sätt. 

 Angående tidpunkt: Skadan kan ha uppkommit vid den angivna tidpunkten, men kan även ha 

uppkommit vid annan tidpunkt. 

2Livshot 
 En livshotande skada är en skada som bedöms ha medfört en beaktansvärd risk för dödlig utgång om 

skadan inte kommit under behandling. 

 Ett livshotande tillstånd är ett tillstånd där annat än ’skada’ (t.ex. nedkylning, överhettning, 

medvetslöshet, blodförlust) bedöms ha medfört en beaktansvärd risk för dödlig utgång om den 

skadliga inverkan inte avbrutits i tid. 
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PM
Skostorlek, Jennie Olsson

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2020-12-02
Tid

09:05
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Uppgiften avser

Skostorlek Jennie Olsson
Uppgift

I samband med att misstänkt Jennie Olsson daktas uppger hon att hon har skostorlek 38,5.
Hon uppger vidare att hon är högerhänt.

De skor(2020-5000-BG108634-1) av märket BLWR som tas i beslag när Jennie grips har 
skostorlek 39. De blodiga skor(2020-5000-BG109070-6:6) av märket Nike som anträffas på 
Havskuren har storlek 39.
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Väst, Utredning 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Skäligen misstänkt person

Olsson, Marie Jennie Helen
Identifierad

Nej
Anledning

Personen ej närvarande
Personnr

19780405-5502
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Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2021-01-28
Namn

Olsson, Marie Jennie Helen
Personnummer

19780405-5502
Tilltalsnamn

Jennie
Kallas för Öknamn Kön

Kvinna
Födelseförsamling

Nödinge
Födelselän Födelseort utland

Medborgarskap

Sverige 
Hemvistland Telefonnr

0737156364: Mobiltelefon

Adress

Carl Roséns Gränd 9 LGH 0902

451 72  Uddevalla

Folkbokföringsort

Uddevalla
Senast kontrollerad mot folkbokföring

2020-09-11
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare Telefonnr

      
Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

Försörjningsplikt

Förmögenhet

Bidrag Hemmavarande barn under 18 år

Skulder

Kontroll utförd

Taxerad inkomst

422300
Taxeringsår

2020
Taxeringskontroll utförd av

Pa Claes Brovall
Datum

2021-01-13


