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1 Inledning  
1.1 Inledning 

Alltså, sannolikhet, va, det betyder väl nå't som är likt sanning. Och då är det synd, tycker jag, 

att man tydligen från och med i år - på grund av de rådande konjunkturerna - inte har råd med 

några riktiga sanningar längre, utan att man måste nöja sig med sannolikhetskalkyler. För dom 

är inte riktigt lika pålitliga. Dom blir till exempel väldigt olika före och efter. Jag menar till 

exempel, före Harrisburg... och då var det ju ytterst osannolikt, att det som hände i Harrisburg 

skulle hända, men se'n så fort det hade hänt, då raka sannolikheten upp till inte mindre än 

hundra procent, så att det blev... det blev nästan sant att det hade hänt. – Tage Danielsson, Om 

sannolikhet.1 

 
I Sverige råder den så kallade fria bevisvärderingen. Denna princip har slagits fast genom RB 

35:1 st. 1, där det framkommer att rätten efter samvetsgrann prövning av allt, som 

förekommit, ska avgöra, vad i målet är bevisat. Förarbetena ger ingen större vägledning för 

hur bevisvärderingen ska gå till då de inte är särskilt omfattande och endast anger mer allmänt 

hållna grunder för bevisvärdering. Domaren får exempelvis inte grunda sitt avgörande på en 

rent subjektiv uppfattning utan måste ha en objektiv grund för sin övertygelse och basera sin 

åsikt på skäl som kan accepteras av ”andra förståndiga personer”.2  

 

Principen om den fria bevisvärderingen innebär att det är upp till domaren att fritt värdera den 

presenterade bevisningen för att komma fram till sitt domslut. Uttrycket fri bevisvärdering 

kan få det att framstå som om domstolarnas bevisvärdering är godtycklig och som om det inte 

vore nog verkar allmänheten påfallande tycka att svenska domstolar dömer ”fel”. Men är den 

fria bevisvärderingen verkligen helt fri från yttre påverkan? I doktrinen har under många år 

förts en debatt om vikten av en god bevisvärdering och hur en sådan utförs bäst. Debatten har 

lett till att flera olika metoder för bevisvärdering har utvecklats. Alla med ambitionen att ge 

ett så gott resultat som möjligt. Men hur förhåller sig teorin till den praktiska verksamheten i 

svenska domstolar?  

 

1.2 Syfte 
I denna uppsats behandlas bevisvärdering i brottmål i svensk rätt. I uppsatsen redogörs för hur 

bevisvärderingen utvecklats i svensk rätt och hur bevisvärderingen ser ut i teorin till dags dato 

samt hur teorin förhåller sig till det praktiska arbetet i domstol.  
                                                
1 http://www.student.nada.kth.se/~f96-lla/sannolikhet.html 2012-03-06 09.35 
2 NJA II 1943 s. 445. 
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1.3 Metod och material 
I uppsatsen används några bevisteorier, som diskuterats utförligt i svensk doktrin, för att 

analysera och diskutera bevisvärderingen i brottmål. Bevisteorierna kommer att diskuteras 

sinsemellan och dessutom jämföras med hur några domare ser på bevisvärdering och 

kopplingen mellan teori och praktik, om det överhuvudtaget finns en sådan. Jämförelsen görs 

genom att analysera praktisk bevisvärdering enligt några yrkesverksamma domare mot de 

bevisteorier som presenterats.  

 

Eftersom uppsatsen fokuserar på bevisvärderingsteorier används bevisrättslig doktrin för att 

förklara dessa teorier. Inom svensk bevisrätt behandlar doktrinen framförallt tre teorier, 

värdemetoden, temametoden och hypotesmetoden. Det är väldigt ovanligt att andra teorier 

diskuteras i någon större omfattning i svensk doktrin. I Norden finns det emellertid fler teorier 

men även på ett nordiskt plan har framförallt värdemetoden och temametoden fått mycket 

uppmärksamhet.  

 

Inom den bevisrättsliga doktrinen är det ett antal författare som tar stort fokus; Per Olof 

Ekelöf, Per Olof Bolding, Anders Stening, Henrik Zahle, Bengt Lindell och Christian Diesen. 

Dessa har skrivit doktrin som det ofta hänvisas till sinsemellan och de har aktivt påverkat 

utvecklingen av olika bevisteorier. Professor Per Olof Ekelöfs stora verk Rättegång har 

omarbetats flera gånger under årens lopp och har utgjort och utgör kurslitteratur för ett flertal 

generationer av juriststudenter. Professor Per Olof Bolding skrev sin avhandling under 

Ekelöfs överseende men tog trots detta en annan riktning än sin handledare. Anders Stening 

utvecklade Ekelöfs metod i sin avhandling Bevisvärde och har därefter fått ett förhållandevis 

stort inflytande över denna metod. Den danske professorn Henrik Zahles avhandling Om det 

juridiske bevis och vidare forskning har starkt påverkat bevisteorin i Norden och han 

utvecklade även en egen metod för bevisvärdering vilken dock inte kommer att avhandlas i 

förevarande uppsats. Professor Bengt Lindells fortsatte på Boldings metodutveckling i sin 

avhandling Sakfrågor och rättsfrågor och har alltsedan dess fortsatt publicera processrättslig 

doktrin och forskning. Christian Diesen, även han professor, har kommit att bedriva 

omfattande forskning just vad gäller bevisrätt och då även bevisteori. Torkel Gregow gjorde 

ett inlägg i bevisrättsdebatten men detta inlägg fokuserade främst på bevisvärdering av 

utsagor och trots att några intressanta synpunkter tas upp ligger det inte inom denna uppsats 
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ramar att rikta in sig mot trovärdighetsbedömningar av det slaget som Gregow avhandlar. 

 

Ekelöfs Rättegång IV finns i en nyare upplaga men jag finner att den metod han bidragit till 

att utveckla beskrivs utförligare i den äldre upplagan varför det främst är den upplagan som 

använts. Vad gäller förarbeten är dessa inte uttömmande vad gäller bevisvärdering utan 

konstaterar på ett förhållandevis sparsamt sätt att bevisvärderingen ska vara fri och anger 

vissa förhållningspunkter för vad värderingen inte får grundas på.3 Praxis har använts som 

kompletterande material för att visa utvecklingen av beviskravet ”rimligt tvivel” och då har 

urvalet gjorts utifrån doktrinens hänvisningar till rättsfall.  

 

För att få en inblick i hur bevisvärderingen kan se ut vid överläggning i svenska domstolar, 

utom insyn för allmänheten, har några domare intervjuats4. Urvalet har begränsats till 

tingsrätter inom ett geografiskt område, Västerbotten, och till lagmännen för dessa. 

Intervjuerna har baserats på ett antal frågor av mer omfattande karaktär för att sedan vid varje 

enskilt intervjutillfälle modifieras allt eftersom intervjun förlöpt. På så sätt har de intervjuade i 

stor utsträckning getts utrymme till egna tankegångar och haft möjlighet teoretisera kring sitt 

praktiska arbetssätt. Jag har erfarit att även domare ser bevisvärdering som ett svårt ämne. 

Under intervjuerna har samtalet ofta glidit iväg från huvudspåret men eftersom jag strävat 

efter domarnas egna ord och beskrivningar av bevisvärderingen har jag undvikit från att styra 

intervjuerna alltför mycket. Då tillfälle erbjudits eller när jag haft en direkt fråga på något som 

framkommit har jag lyft den frågan.  

 

1.4 Disposition  
I syfte att göra det huvudsakliga ämnet lättare att ta till sig görs till en början en genomgång 

som lägger den historiska grunden, på vilken bevisvärderingen vilar. Därefter följer ett avsnitt 

som förklarar bevisvärderingens koppling till den sanningen och den accepterade 

felmarginalen. I detta stycke förklaras även andra begrepp som har viss anknytning till 

kunskapsteori. Sedan framförs de olika bevisteorier som används i uppsatsen, först de äldsta 

teorierna med frekvensteoretiska grunder och sedan den nyare hypotesmetoden. Därefter 

presenteras en analys av intervjumaterialet och de metoder som kunna skönjas däri. Slutligen 

behandlas det praktiska förhållningssättet till bevisvärdering i form av analys av 

intervjumaterial mot tidigare redovisade metoder.  
                                                
3 NJA II 1943 s. 444. 
4 Se bilaga 1 för de frågor som använts vid intervjuerna. 
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2 Bevisvärderingens historia 
2.1 Och ordet var Gud 
Den tidiga svenska bevisrätten har få likheter med bevisrätten så som den ser ut idag. Stening 

sammanfattar den som att den ”var mer eller mindre präglad av magiska föreställningar”.5 

Syftet med bevisningen var inte att försöka komma fram till ett resonemang rörande vad som 

hade hänt, istället gick det ut på att etablera en strid där den starkare förväntades avgå med 

segern. Den starkare var därmed den som hade rätt. Det fanns inte något utrymme för vad vi 

idag skulle kalla bevisvärdering; någon uppskattning av bevisningens värde fanns alltså inte. 

Istället verkar det ha varit en form av ”allt eller inget”. Antingen uppfylldes det krav som 

uppställdes eller inte. De olika prov som ansågs bevisa skuld är särskilt typiska för detta. 

Vattenprovet, järnbörden och bårprovet6 var alla sådana skuldbevisande prov. Eftersom dessa 

prov idag kan framstå som minst sagt märkliga och irrationella är det viktigt att komma ihåg 

att dåtida betraktare snarare ansåg sig få en materiellt riktig prövning genom dessa prov. Det 

handlade alltså inte, enligt dem, om ett godtyckligt och slumpartat avgörande.7  

 

I landskapslagarna var partsed, vittnens beedigande av bevistemat8 och nämnd9 de 

huvudsakliga bevismedlen. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att religionens och 

folktrons betydelse var mycket större i Sverige på den tiden jämfört med hur det ser ut idag. 

Det kan delvis förklara fenomenet med edgärningsmän och vikten av att svära sig fri genom 

ed. Att sanningen uppnås genom eden grundar sig i att den som svor falskt erhöll Guds eviga 

straff vilket för envar knappast var eftersträvansvärt.10  

 

2.2 Den legala bevisteorin 
Den legala bevisteorin blev allmänt förhärskande under såväl medeltiden och större delen av 

den nyare tiden, alltså den tid som följde på medeltiden fram till modern tid.11 Vid legal 

bevisteori är både bevisföringen och bevisvärderingen lagstadgad, dvs. att det i lag bestäms 

vilka bevis som får framföras och vilket bevisvärde rätten ska tillmäta dem. Bevisvärderingen 

                                                
5 Stening, Bevisvärde, s. 20. 
6 Bårprovet exempelvis, gick ut på att den misstänkte mördaren tvingades vidröra den mördades lik och ifall 
blodutgjutning då uppstod vid det vidrörda området ansågs detta som ett tecken från Gud på den tilltalades skuld.  
7 Stening, Bevisvärde, s. 20. 
8 Bevistema är det som bevisningen påstås ska bevisa. Bevistemat utgörs ofta av åklagarens gärningsbeskrivning. 
Se Ekelöf, Rättegång, h I, 8 u, s. 15.   
9 Nämnden hade alltså inte samma funktion som nämnden har idag. 
10 Stening, Bevisvärde, s. 23-24. 
11 Ekelöf, Rättegång, h. IV 6u, s. 20. 
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får då snarare karaktären av rättstillämpning än faktisk värdering.12 Bevisvärdereglerna i 1734 

års lag om att ”tu vittnen äro fullt bevis” och att indicier inte kunde utgöra fullt bevis, samt 

uteslutningsreglerna som rör vittnesjäv och regler om hörsägen är de som främst ansetts ge 

uttryck för den legala bevisteorin.13 För dagens medborgare framstår kanske den legala 

bevisteorin som totalt förkastlig. Då föreföll den dock naturlig då den stämde överens med 

den skolastiska rationalismens14 strävan att uppställa abstrakta principer för allt mänskligt 

handlande.15 Den legala bevisteorin sågs som ett medel mot inkompetenta domare och som ett 

sätt att främja rättssäkerheten genom att ge dessa domare minskat utrymme för felslut. 

Eftersom den medeltida processen hade en inkvisitorisk karaktär där domaren på ett aktivt sätt 

sökte utforska sanningen innebar stränga bevisregler ett skydd mot maktmissbruk.16 

 

Det finns emellertid de som anser att domaren inte var bunden till att acceptera två vittnens 

utsagor för den tilltalades skuld som ”sanning”. Stening menar att domaren i praktiken inte 

var tvungen att acceptera vittnesmål som han tvivlade på.17 Lindell instämmer att den legala 

bevisteorin inte var så formalistisk eller mekanisk som den ofta beskrivs men påpekar att 

domaren inte fick göra en fri bevisvärdering utan istället tog sig domarens frihet uttryck inom 

rättstillämpningen. Domaren hade alltså att tolka de rekvisit som lagen ställde upp för 

bevisvärdering, inte att värdera själva bevisningen. Positiva regler som tvingade domaren att 

döma mot sin övertygelse fanns inte och de negativa regler som fanns var föga omfattande.18  

 

2.3 Utvecklingen av den fria bevisprövningen 
I modern tid råder i stort sett både fri bevisföring och fri bevisvärdering. Den fria 

bevisvärderingen utvecklades i Europa under några hundra år för att så småningom spridas till 

Sverige. Den första byggstenen lades i Preussen 1793 där den fria bevisvärderingen tydligt 

markerades i Allgemeine Gerichtsordnung für die preussischen Staaten. Härnäst gick vägen 

via den franska revolutionen under slutet av 1700-talet; Det är emellertid tveksamt om 

revolutionen i sig hade någon större betydelse för bevisrätten. Istället var det Napoleons 

lagstiftning som gav domaren utrymme för en förnuftsmässig bedömning av bevisen.  ”[U]n 

                                                
12 Ekelöf, Rättegång, h. IV 6u, s. 20. 
13 Stening, Bevisvärde, s. 25.  
14 Skolastiken var auktoritetsbunden och det som exempelvis lagen sa var sant. Se Lindell, Sakfrågor och 
rättsfrågor, s. 90 jfr http://www.ne.se/lang/skolastik. 
15 Ekelöf, Rättegång, h IV, 6u, s. 20 se även Stening s. 19. 
16 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 73.  
17 Stening, Bevisvärde, s. 27. 
18 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 88. 
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honnête homme, par son témoignage, ne pourra faire condamner un coquin, tandis que deux 

coquins pourront faire condamner un honnête homme.”19 - [ungefär] en ärlig man, kan genom 

sitt vittnesmål fälla en skurk, och två skojare kan döma en ärlig man. Detta citat kan jämföras 

med de ovan nämnda stadganden i 1734 års lag om att tu vittnen äro fullt bevis. Om 1734 års 

lags bevisreglering innebär att två vittnen som säger samma sak ska anses som sanningen, 

visar Napoleons citat istället på risken med ett sådant förfarande. Bara av den anledningen att 

två vittnen säger samma sak måste det inte ses som sanningen. Dessa europeiska strömningar 

kom att influera den svenska bevisrätten.  

 

Det är viktigt att påpeka att det fortfarande inte rådde en fri bevisvärdering i den mening som 

gäller idag men vissa grundläggande principer lever kvar. In dubio pro reo (vid tvivel, för den 

tilltalade) har alltsedan den tiden setts som en sådan grundläggande princip.20 Stening menar 

att det franska bevissystemet vid den tiden var ett mellanting mellan legal bevisteori och fri 

bevisvärdering.21 Den fria bevisvärderingen bestod till en början helt enkelt av det tomrum 

utan regler som uppstod då den legala bevisteorin slopades. Den nya principen om fri 

bevisvärdering gav inga som helst direktiv om hur bevisvärderingen skulle gå till annat än att 

domstolarna förväntades döma i enlighet med vad de ansåg vara faktum. Det innebar dock 

inte att domarna skulle döma enligt sina personliga övertygelser.22 

 

I Sverige närmade sig praxis den fria bevisvärderingen under 1800-talet men principen fick 

fullt genomslag först genom införandet av den nya rättegångsbalken.23 Den skolastiska 

rationalismens syn på lagstiftning och maktförhållanden kom att trängas undan till förmån för 

en tro på det egna förnuftet och förmågan att analysera och resonera sig fram till sanningen. 

Detta nya synsätt bidrog också starkt till att den fria bevisvärderingen började anammas.24 

Den kanske starkast bidragande orsaken till att bevisvärderingen släpptes fri var dock strävan 

efter materiellt riktiga domar som ett resultat av domarens analys av bevismaterialet.25  

 

Enligt motiven till RB 35:1 st. 1 har alltså den fria bevisvärderingens princip slagits fast i 

Sverige genom detta stadgande, något som dock inte så enkelt kan utläsas genom dess 

                                                
19 Här citerat från Ekelöf, Rättegång, h. IV 6u. s. 20. 
20 Ekelöf, Rättegång, h IV. 6 u. s. 114. 
21 Stening, Bevisvärde, s. 19.  
22 Zahle, Om det juridiske bevis s. 232. 
23 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 90 -95.  
24 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 90-91. 
25 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 90.  
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ordalydelse.26 Av förarbetena framgår att stadgandet inte innebär att domaren får grunda sitt 

avgörande på en rent subjektiv uppfattning om de olika bevisens värde. Övertygelsen måste 

vara objektivt grundad och stödjas på skäl som kan godtas av ”andra förståndiga personer”. 

Det är inte heller godtagbart att domen grundas på totalintrycket av det föreliggande 

materialet. Domaren måste i domskälen klarlägga de grunder på vilka han stöder sin 

övertygelse. Domen ska grundas på allt som förekommit och av det följer att domaren vid 

bevisvärderingen är begränsad till det föreliggande materialet. Detta innebär i sin tur att 

domaren inte får skaffa sig kännedom om andra relevanta omständigheter. Det hindrar dock 

inte att domaren tar hänsyn till redan kända erfarenhetssatser eller omständigheter som är 

allmänt veterliga. De erfarenhetssatser som inte kan anses tillhöra allmän bildning eller 

livserfarenhet bör emellertid inte ligga till grund för domarens övertygelse.27  

 

 

  

                                                
26 Ekelöf, Rättegång, h. IV 6u. s. 20-21, NJA II 1943 s. 444. 
27 NJA II 1943 s. 445. 
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3 Bevisvärderingens grunder 
3.1 Den godtagna risken för felaktiga avgöranden och vikten av en konkret 

värderingsmetod 
Bevisvärdering går i stora drag ut på att en person, utifrån vissa förutsättningar som personen 

får presenterade för sig, ska försöka komma fram till vad som har hänt i ett enskilt fall. Det 

hör till sakens natur att det är väldigt svårt för denna person att komma fram till den exakta 

sanningen. För att få förståelse för hur mycket vi kan tolerera vad gäller ett sådant förfarande 

måste därför grunden för bevisvärderingen, och osäkerheten som ligger däri, presenteras. Med 

tanke på de konsekvenser bevisvärderingen får är det lätt att tro att domstolen uttalat sig om 

den absoluta sanningen.28 Frågan är om det verkligen är så och vilka risker för misstag som 

accepterats.  

 

Det bör inte råda några tvivel om att man aldrig kommer fram till en absolut visshet genom 

bevisningen. Istället rör det sig om en mer eller mindre hög grad av sannolikhet.29 När det inte 

finns en absolut säker sanning uppstår ett problem i form av den funktionella relationen 

mellan med vilken grad av säkerhet domstolen kan fatta beslut och den accepterade risken för 

ett felaktigt domslut. Denna relation bör, enligt Klami, inte vara fråga om intuition.30 Detta 

beror på att flera viktiga principer skulle få stryka på foten om den enskilde domaren 

grundade sina domar på ren intuition. Som ovan framkommit framhålls det dessutom i 

förarbetena att domen inte ska vara subjektiv, vilket mycket väl skulle kunna bli fallet om 

bevisvärderingen var baserad på intuition. Intuition borde dessutom vara ett sådant begrepp 

att det i hög utsträckning baseras på rent subjektiva grunder och sådana beslut skulle svårligen 

accepteras av ”andra förståndiga personer”.  

 

Beviskravet utom rimligt tvivel kan som Gregow skriver också uttryckas som att det praktiskt 

sett ska ”framstå som uteslutet att den åtalade är oskyldig”.31 Detta betyder att det senare kan 

framkomma omständigheter som inte kunnat tas i beräkning vid avgörandet som gör att 

domslutet skulle blivit annorlunda. Det innebär dock inte att domstolen får ta risker vad gäller 

                                                
28 Jfr Zahle, Om det juridiske bevis, s. 15.  
29 Bolding, Bevisbördan och den juridiska tekniken, s. 14. 
30 Klami m.fl. Law and truth s. 37. Jfr Bolding, s. 72-73. 
31 Gregow, SvJT 1996 s. 509 (510). 
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bevisvärderingen.32   

 

Klami menar att vissa rationella förhållningspunkter måste etableras för beslutsfattande under 

osäkerhet. Utgångspunkten är liknande både vad gäller frågor om fakta och frågor rörande 

lagen. Om det råder full säkerhet om sanningen eller lagen bör domaren fatta beslut på 

grunderna för sanningen och lagen såsom faktiska omständigheter.33  

 

Zahle uttrycker relationen mellan säkerhetsgraden för domstolens avgörande och den 

godtagna risken för ett felaktigt sådant som att fällande dom bara kan tolereras om det råder 

en ”rimelig grad af sikkerhed” för att den tilltalade och sedermera dömde omfattas av 

relevanta straffregler.34 En vanligt förekommande formel är att hellre låta tio skyldiga gå fria 

än att döma en oskyldig.35 Här påpekar dock Zahle att det utifrån denna formel finns en 

statistisk angivelse av att en viss osäkerhet kan tolereras; i det fall man hellre föredrar att låta 

tio skyldiga gå fria än att döma en oskyldig föredrar man att inte låta elva skyldiga gå fria 

framför att fälla en oskyldig. Det är i vart fall nödvändigt att fastslå att den uppskattning som 

ligger till grund för fällande dom inte är förbunden med absolut säkerhet.36 Denna ”osäkerhet” 

tror jag är viktig att hålla i minnet för att lättare acceptera domar vilka kan framstå som 

”felaktiga”. Genom att framhålla att vare sig friande eller fällande dom är förbunden med 

absolut säkerhet kanske förståelsen för domstolarnas arbete och svårigheterna de ställs inför 

skulle öka. Detta kan också tänkas ha kopplingar till god domskrivning på så vis att det i 

domskälen, av pedagogiska skäl, skulle kunna framhållas att det rör sig om beslutsfattande 

under accepterad osäkerhet.   

 

Om man istället använder sig av ett uttryck som ”övertygelse” i den meningen att domaren 

skall känna övertygelse för sitt beslut uppkommer snart nya frågor. Övertygelsen i sig måste i 

regel vara kopplad till en förnimmelse av visshet.37 Men övertygelsen är till sin karaktär 

kanske likvärdig med ett slags ”själslig lustförnimmelse”. Istället kan ett mer vardagligt 

begrepp som ”tror” mycket väl vara grunden för bevisvärderingen. Bolding ställer sig frågan 

                                                
32 Gregow, SvJT 1996 s. 509 (510). 
33 Klami m.fl. Law and truth, s. 39. 
34 Zahle, Bevisret oversigt, s. 73-74. 
35 Zahle, Bevisret oversigt, s. 73-74 även Ekelöf h. IV 6 u, s. 114. 
36 Zahle, Bevisret oversigt, s. 73-74. 
37 Bolding, går det att bevisa s. 56. 
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om det inte är preciseringar av sådan ”tror”-natur som bevisvärderingen är inriktad mot.38 Han 

framhåller dock att varje form av tro kan anses acceptabel. För att uppnå objektivitet föreslår 

han att domaren kan uppställa kontrollfrågor i stil med ”skulle andra förståndiga människor, 

om de hade samma kunskapsunderlag som jag har, tro detsamma som jag?” Däremot kan man 

fråga sig om det är rimligt att anse sig kunna beräkna andra förståndiga människors 

förmodade reaktioner? Bolding menar att det inte kan ske genom andra resonemang än ”min 

tro grundas på de och de omständigheterna, som jag menar mig kunna värdera med en viss 

säkerhet; en annan insiktsfull bedömare skulle nog komma till samma resultat”.39 Däremot 

kan inte godtas att en domare, vid fällande dom, utgår från en allmän känsla av den tilltalades 

skuld. Enbart subjektiva skäl kan inte tolereras.40 Själv anser jag att detta sätt att tänka mycket 

väl kan vara så nära sanningen man kan komma och dessutom på ett förhållandevis 

okomplicerat sätt. Eftersom det i många fall får anses vara i stort sett omöjligt att nå fram till 

en absolut sanning måste en godtagbar grad av sannolikhet anammas och denna 

sannolikhetsgrad kan mycket väl ha sitt avstamp i ett sådant resonemang som Bolding för 

avseende preciseringar av ”tror”-natur.  

 

Preciseringar av ”tror”-natur kan också behöva ställas upp mot andra rationella grunder. 

Sådana rationella grunder kan vara objektiva referenser. Diesen menar att principer som 

legalitet, likhet och förutsebarhet tillsammans med de vetenskapliga krav som finns i 

juridiken gör att det krävs objektiva referenser för bevisvärderingen. Bevisvärderingen ska 

uttrycka en ”rationellt grundad övertygelse, som bygger på allmänt erkända och juridiskt 

relevanta kunskaper om den mänskliga tillvaron”.41 Det är också viktigt att komma ihåg att 

domaren har vissa principer att ta hänsyn till såsom tolkningsprinciper, rättsdogmatisk 

systematik o.s.v. vilka inte tillåter godtycklighet.42    

 
3.2 Erfarenhetssatser 
Som framkommit ovan43 får domaren enligt förarbetena använda sig av erfarenhetssatser vid 

bevisvärderingen. Enligt Ekelöf avses härmed inte kunskap som vi faktiskt har utan de 

slutsatser vi kan dra från nämnda kunskap, vilken i sin tur grundas på induktion.44 Det innebär 

                                                
38 Bolding, går det att bevisa s. 57. 
39 Bolding, går det att bevisa s. 57 (egen kursivering). 
40 Gregow, SvJT 1996 s. 509 (511).  
41 Diesen mfl., Bevis, s. 21.  
42 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 98.  
43 Se ovan, Utvecklingen av den fria bevisvärderingen, avsnitt 2.3. 
44 Ekelöf, Rättegång, h IV 6u, s. 14. Se även Lindell, SvJT 1988 s. 141.  
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att erfarenhetssatser bygger på iakttagelser av faktiska förhållanden och relationer mellan 

dessa men också på slutsatser från sådana iakttagelser. Det handlar alltså oftast om renodlade 

eller egentliga erfarenhetssatser som, antingen direkt eller indirekt, bygger på faktiska 

iakttagelser.45 Enligt Bolding kan erfarenhetssatser utgöras av sådant som domaren kan skaffa 

sig i den aktuella situationen; inskaffandet kan ske genom exempelvis läsning av litteratur 

eller expertis som framställs inför rätten.46 Detta, anser jag, borde vara under den 

förutsättningen att det är möjligt att jämställa denna inskaffade erfarenhet med något som är 

allmänt veterligt. Resonemanget borde inte vara så märkligt i och med att denna erfarenhet är 

tillgänglig för alla.  

 

Erfarenhetssatser som direkt har sin grund i faktiska iakttagelser uppkommer i synnerhet när 

vi har någotsånär tillförlitliga statistiska rapporter att förlita oss på. Erfarenhetssatser som 

uteslutande indirekt bygger på gjorda iakttagelser - där det därmed krävs ännu en slutledning 

för att kunna fastslå temats existens - återkommer framförallt i anknytning till de exakta 

naturvetenskaperna. Emellertid är de erfarenhetssatser som förekommer i praktiken sällan 

sprungna ur exakta iakttagelser av frekvenser, alltså iakttagelser av hur vanligt förekommande 

ett visst scenario är. Desto vanligare är så kallade ”vaga erfarenhetssatser”; sådana uttrycker 

enligt Ekelöf vanligen bara en ensidig sannolikhet. Det innebär att man vet att omständigheten 

𝑎 vanligtvis leder till 𝑏 men man vet inte hur ofta det förekommer undantag.47 Det är en icke 

numerisk frekvenssats som endast på ett ungefär beskriver hur det vanligtvis ligger till.48 Det 

rör sig alltså inte om en vetenskapligt och statistiskt fastställd frekvenssats. Stening förklarar 

att det är fråga om sådana vaga erfarenhetssatser då vi inte har tillgång till några systematiska 

iakttagelser eller undersökningar, men ändå utifrån vår allmänna erfarenhet har en 

föreställning om att det föreligger ett relevant samband.49 Erfarenhetssatserna har till och med 

ansetts vara av sådan vikt att de i den fria bevisvärderingen fyller samma funktion som 

bevisvärdereglerna i den legala bevisteorin hade.50  

 

Edelstam går igenom olika författares förklaringar av erfarenhetssatser och lägger dessa till 

grund för en egen definition av begreppet erfarenhetssats. Han menar att det är en hypotetisk 

sats, av abstrakt karaktär, om en företeelse som sannolikt skulle göra att en annan företeelse 
                                                
45 Stening, Bevisvärde, s. 40. 
46 Bolding, Går det att bevisa, s. 66.  
47 Ekelöf, Rättegång, h IV 6u, s. 127. 
48 Ekelöf, Rättegång, h IV 6u, s 15. 
49 Stening, Bevisvärde, s. 40. 
50 Ekelöf, Rättegång, h IV 6u, s. 14. 
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blir aktuell, då påståendets grund utgörs av ett visst erfarenhetsmaterial till vilket båda 

företeelserna kan härledas.51 Enligt denna inte helt okomplicerade förklaring kan 

erfarenhetsmaterialet exempelvis utgöras av en persons upplevelser av regn. När det regnar 

blir, enligt erfarenheten, underlaget blött. Vi vet ingenting om det i det enskilda fallet förhöll 

sig på samma sätt men vår erfarenhet säger oss att om det regnar blir också underlaget blött. 

Den hypotetiska satsen är alltså att ”underlaget blev blött eftersom att det regnat”.  

 

Användning av erfarenhetssatser kan emellertid vara problematiskt då det kan vara svårt att 

hålla isär juridiskt relevant och icke-relevant empirisk kunskap. Det kan dessutom vara svårt 

att avgöra vad som behöver användas för att prövningen i det enskilda fallet ska bli allsidig 

och korrekt.52 Att erfarenhetssatser måste spela en viss roll vid bevisvärderingen är ”alla” 

överens om och att sådana bygger på antaganden om vad som är vanligt eller ovanligt när det 

avser mänskliga beteenden.53 Bolding påpekar att domaren i ”betydande mån” har möjlighet 

att vid bevisvärderingen spekulera fritt i frågor om varför händelser brukar inträffa och vad 

som kan ha varit orsaken till att dessa händelser inträffat.54 Här uppkommer ett annat, och 

kanske allvarligare, problem: hur man skiljer på allmänna erfarenhetssatser och fördomar.55 

Såväl erfarenhetssatser som fördomar bygger på empiriska erfarenheter, även om det går att 

tänka sig att de senare bygger på en så att säga svagare erfarenhet.  

 

Erfarenhetssatsernas vaghet och bristande kontrollerbarhet är den stora svagheten i 

bevisvärderingen. Det finns dock en styrka i flexibiliteten att domaren kan använda all 

tillgänglig empirisk kunskap, intuition och fantasi för att utröna vad som hänt i varje enskilt 

fall. Erfarenhetssatserna i sig producerar inget bevisvärde, de agerar endast som 

referensramar. Oavsett vad en erfarenhet säger om en saks vanliga beskaffenhet måste 

prövningen göras i det enskilda fallet. Det kan trots allt röra sig om ett undantag som den 

tidigare erfarenheten inte känner till.56  

 

Av de olika resonemangen ovan ansluter jag mig till att erfarenhetssatser är en produkt av den 

erfarenhet vi tillskansat oss genom livet. Det verkar inte finnas några större krav på hur vi 

erhållit denna erfarenhet annat än att det ska vara erfarenheter av allmänt veterlig karaktär. 
                                                
51 Edelstam, Sakkunnigbeviset, s. 112. 
52 Diesen m.fl., Bevis 1, s. 24. 
53 Bolding, Går det att bevisa, s. 82. 
54 Bolding, Går det att bevisa, s. 66.  
55 Diesen m.fl., Bevis 1, s. 24, se även Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 221-226. 
56 Diesen m.fl., Bevis 1, s. 24-25. 
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Vad kan då anses vara allmänt veterligt? Är det sådana erfarenheter som inte går att undvika 

eller sådana erfarenheter som uppstår genom egen aktivitet? Det finns anledning att se 

erfarenhetssatser som det subjektiva moment som möjliggör en helt fri bevisvärdering.57 I så 

fall torde inte endast kunskap av allmänt veterlig karaktär kunna användas vid 

bevisvärderingen utan även den enskilde domarens personliga erfarenhet och kunskap.  

 
  

                                                
57 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 98.  
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4 Bevisvärderingsmetoder 
4.1 Metoddebatten  
Eftersom bevisvärderingen är fri har det i doktrinen diskuterats hur bevisvärderingen bör gå 

till för att få bäst resultat. Debatten58 har i många år handlat om vilken metod som är mest 

lämplig. Fokus har till största del legat på temametoden och värdemetoden. Bolding är 

temametodens fanbärare och Ekelöf värdemetodens motsvarighet. Stening och Sahlin, för att 

nämna några, har anslutit sig till Ekelöfs värdemetod medan exempelvis Zahle och Lindell 

tagit parti för temametoden. Debatten och meningsskiljaktigheterna till trots har det framförts 

synpunkter på att den ena metoden inte nödvändigtvis utesluter den andra utan att metoderna 

istället kan komplettera varandra eftersom det kan finnas anledning att se på bevisningen ur 

olika synvinklar.59 På senare år verkar debatten stagnerat något, eller i vart fall tagit en annan 

riktning på grund av att hypotesmetoden i stort sett fått en ensam roll i rampljuset. Den 

tidigare metoddebatten berodde till stor del på olika utgångspunkter och filosofier rörande 

såväl kunskapsteori som sannolikhetsbegrepp och syftet med straffprocessen. Den nutida 

debatten handlar i större utsträckning om mer praktiska60 frågor. Det finns dock 

meningsskiljaktigheter rörande detaljer i hypotesmetoden.61  

 
4.2 Sannolikhetsbaserade teorier 
4.2.1 Inledning 
Det verkar inte råda någon oenighet kring att bevisvärderingen skall vara fri. I svensk doktrin 

har emellertid frågan väckts huruvida bevisvärderingen skulle utgöra en sorts 

sannolikhetskalkyl.62 Det sägs ingenting om sannolikhetsberäkningar i RB 35:1 men Bolding 

menar att det ändå finns skäl att utgå från beräkningar av sannolikhet eftersom att sådana 

framhålls i många andra lagrum.63 Det påpekas att det kanske inte går att sätta exakta 

numeriska värden på sannolikheten men kanske ungefärliga.64 Sannolikhetsteorierna 

beskriver bevisvärderingens struktur som en slutsats av aktuella bevisfakta, det vill säga de 

faktiska förhållanden som presenterats i fallet, i förhållande till rättsfaktum. Rättsfaktum är en 

omständighet av omedelbar betydelse, dvs. har betydelse för att en rättsföljd är knuten till den 

                                                
58 Se exempelvis Rätt och sanning och Bolding, Ekelöf, Lindell och Sahlin, SvJT 1988.  
59 Bolding, SvJT 1988 s. 606. 
60 Se exempelvis Mellqvist, Festskrift till Torkel Gregow (rörande trovärdighetsbedömningar av utsagor i 
brottmål). 
61 Se nedan, 8.5.  
62 Bolding, går det att bevisa s. 58. 
63 Bolding, går det att bevisa s. 58, se även RB 15:1, om kvarstad och RB 24:1, om häktning. 
64 Bolding, Går det att bevisa, s. 67, se även Ekelöf SvJT 1988 s. 28.  
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omständigheten. Ett bevisfaktum har bara betydelse som bevis för ett rättsfaktum.65 I brottmål 

är rättsfaktum alltså att jämföra med gärningsbeskrivningen och bevisfaktum kan utgöras av 

exempelvis fingeravtryck tagna från brottsplatsen.   

 

Eftersom det inte går att uppnå en absolut sanning vid bevisvärdering blir resultatet istället ett 

konstaterande av graden av sannolikhet. ”Det är nödvändigt att ta ställning till vad det är som 

är mer eller mindre sannolikt, samt hur föremålet för och resultatet av värderingen skall 

uttryckas.”66  

 

Sannolikhetsteorierna ställer upp sannolikheten på en skala mellan 0 och 1 där 0 beskriver 

sannolikheten för icke-X och 1 sannolikheten för X. Detta har kritiserats för att vara svårt att 

relatera till det faktiska arbetet i domstolen. Även i fall då det är tydligt vem som har 

bevisbördan för något är det oklart hur högt sannolikhetskravet ska vara för att bevisfaktum 

föreligger.67 Jag anser att det bör framhållas att det från sannolikhetsteoriernas förespråkare 

påpekas att numeriska värden är satta på grund av framställningspedagogiska skäl.  

 

När sannolikhetsteorier diskuterats kan det verka ganska självklart att det är bevistemats 

sannolikhet som eftersträvas men ett annat sätt att angripa problemet är att försöka slå fast 

sannolikheten för att temat bevisas av ett eller flera bevisfakta. Själva termen bevisvärdering 

tyder på att det som avses framförallt är en fråga om bedömning av bevisets, alltså 

bevisfaktas, styrka. Vid första anblick kan det framstå som att skillnaden mellan dessa 

angreppssätt saknar betydelse i praktiken. Emellertid har sannolikhetsbedömningarna i svensk 

bevisrätt tagit två riktningar. Den som fokuserar på temat har kommit att kallas temametoden 

och den som lagt fokus på bevisets betydelse (värde) för bedömningen av temat har kallats 

värdemetoden.68 Det är viktigt att notera att dessa båda metoder använder sig av olika 

definitioner av sannolikhetsbegreppet. Temametoden använder sig av ett tvåsidigt 

sannolikhetsbegrepp och värdemetoden av ett ensidigt sådant. Det tvåsidiga 

sannolikhetsbegreppet kan exemplifieras på följande vis: sannolikheten för X anses vara 0,6, 

värdet för att X anses osannolikt är då 0,4. Ifall värdet för sannolikheten understiger 0,5 är det 

enligt det tvåsidiga sannolikhetsbegreppet inte längre sannolikt utan istället osannolikt. Det 

ensidiga sannolikhetsbegreppet däremot säger ingenting om hur osannolik motsatsen är. Om 
                                                
65 Zahle, Om det juridiske bevis s. 218-219. 
66 Stening, Bevisvärde, s. 33. 
67 Zahle, Bevisret oversigt, s. 33. 
68 Stening, Bevisvärde, s. 33. 
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värdet för att något är sannolikt sätts till 0,6 blir 0,4 istället ett restvärde där man inte kan säga 

något om hur osannolikt temat kan vara. Istället får man ett restvärde som inte tillför något 

annat än att markera bedömningens osäkerhet.69 Restvärdet i det ensidiga 

sannolikhetsbegreppet säger alltså egentligen ingenting om bevisets existens eller icke-

existens. Den restprodukt som i det tvåsidiga sannolikhetsbegreppet ”motsvarar” restvärdet 

anses istället vara ett värde på osannolikheten för att bevisfakta bevisar bevistemat och kan 

därför liknas vid ett vågspel. 

 

4.2.2 Temametoden 

Enligt temametoden kan en frekvenssats avse bevistemats vanlighet, respektive ovanlighet, 

inom en population av liknande företeelser. Temat kan därför tillmätas en viss 

ursprungssannolikhet redan innan någon bevisning presenterats. Sådan ursprungssannolikhet 

har sin grund i en erfarenhetssats. Om ursprungssannolikheten är mycket låg betyder det att 

sådana bevisteman är ytterst sällsynta.70 Temametoden börjar värderingen genom att bedöma 

ursprungssannolikheten för det enskilda fallet. Först konstateras en sådan 

ursprungssannolikhet genom en verifierbar frekvenssats för att senare modifieras av mer 

speciella frekvenser.71 Metoden bygger på en bedömning av sannolikheten för att bevistemat 

föreligger givet bevisningen och erfarenhetssatser används för att avgöra hur hög 

frekvenssatsen kan tänkas vara.72 Metoden kan förklaras (teoretiskt) genom att temat kallas 𝑡 

och bevisfaktum 𝑏𝑓 och det sökta kan då skrivas som ”sannolikheten för temat, givet 

bevisfaktum” eller 𝑃  (𝑡/𝑏𝑓). Bokstaven 𝑃 framför en beteckning är alltså sannolikheten för 

det som avses med beteckningen. Den senare står i regel inom parentes. Med snedstrecket vill 

man uttrycka att sannolikheten är betingad, dvs. att den gäller under den förutsättningen att vi 

vet att det som står efter strecket föreligger. I detta fall är det således fråga om den sannolikhet 

för temat som gäller om vi vet att beviset ifråga föreligger.73 Här framträder ett hypotetiskt 

resonemang om huruvida frekvenssynpunkterna ska användas. Bolding ger ett exempel på ett 

sådant resonemang; det börjar med ett konstaterande att saken är tveksam. Om flera exakt 

likadana mål förelåg skulle vi inte kunna förmoda att det förhöll sig på ett visst sätt i alla 

fallen. Däremot kan vi förmoda att det förhöll sig på ett visst sätt i de flesta av fallen.74 På så 

vis bör alla händelser ha en viss grundläggande ursprungssannolikhet som sedermera kan 
                                                
69 Lindell, Rätt och sanning, s. 13-15.  
70 Ekelöf, Rättegång, h IV 6u, s. 129. 
71 Bolding, Bevisbördan och den juridiska tekniken, s. 58-59. 
72 Lindell, Rätt och sanning, s. 15.  
73 Stening, Bevisvärde, s. 34. 
74 Bolding, Bevisbördan och den juridiska tekniken, s. 58-59. 
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specificeras genom de för just den händelsen utmärkande omständigheterna, eller som 

Bolding skriver ”speciella frekvenserna”. 

 

Stening menar att den största bristen hos temametoden är ”att den inte lämnar utrymme för ett 

adekvat uttryck för att ett åberopat bevisfaktum helt saknar betydelse”75. Att sannolikheten för 

temat är 0 när bevisfaktum visar sig sakna betydelse är helt felaktigt. Ett åberopat bevis som 

visar sig vara betydelselöst betyder inte att det är uteslutet att temat föreligger. Ett scenario 

där ett vittne uppger sig ha sett den tilltalade på platsen och det senare visar sig att vittnet är 

mytoman och omöjligtvis kunnat se någon vid brottsplatsen innebär inte nödvändigtvis att det 

är uteslutet att den tilltalade varit där. Då ett bevis saknar betydelse är sannolikheten för temat 

densamma som innan beviset introducerades.76 För mig framstår det dock som att denna brist 

inte ställer temametoden i sämre dager. Om ett bevisfaktum visar sig sakna betydelse, borde 

användaren av temametoden helt enkelt kunna bortse helt från detta bevis. Vikten av att inom 

metodens ramar kunna använda ett uttryck för hur onödigt ett bevisfaktum är framstår för mig 

vara av ringa nytta. Då metoden försöker uppskatta ett värde för sannolikheten eller 

osannolikheten för att bevisfaktum föreligger borde det redan där framgå att det rymmer ett 

visst mått av osäkerhet. Eftersom ett bevisfaktum är knutet till ett påstått tema bör det räcka 

med en prövning av om detta bevisfaktum talar för eller emot detta tema. 

 

I Boldings verk finns en utveckling av sannolikhetsvärdering som betonar vikten av 

alternativa hypoteser. Domaren skall ta ställning till sannolikheten för ett rättsfaktum. Ett 

rättsfaktums existens kan ses som en hypotes men det finns även andra möjligheter. 

Föreliggande bevisfakta kan visserligen kopplas till hypotesen om rättsfaktum men också till 

andra hypoteser.77 Bolding framhåller att temametoden möjliggör prövning av 

alternativhypoteser i förhållande till åklagarens gärningsbeskrivning, huvudhypotesen. Varje 

relevant alternativhypotes verkar reducerande på huvudhypotesen och för att bevisvärderingen 

ska vara effektiv krävs att domaren även i målets slutskede ska testa sina ståndpunkter genom 

motfrågor. Vilka motstående hypoteser finns och hur starka bevis talar för dem?78 Metoden 

laborerar med hypoteser och mothypoteser. Två mot varandra stående hypoteser, hypotes 𝑎 

och hypotes 𝑏, korresponderar genom att sannolikhet för 𝑎 talar för att 𝑏 är osannolik.79 Detta 

                                                
75 Stening, Bevisvärde, s. 35. 
76 Stening, Bevisvärde, s. 35. 
77 Zahle, Om det juridiske bevis s. 245. 
78 Bolding, SvJT, 1988 s. 606, (608-609). 
79 Bolding, Går det att bevisa, s. 76. 
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bör rimligen vara kopplat till det tvåsidiga sannolikhetsbegreppet. 

 

4.2.3 Att använda temametoden 

För att ge en bild av temametodens relation till verklig användning kan det vara av intresse att 

försöka applicera metoden på vissa fakta. Som exempel kan konstrueras ett fall om ett 

påstående (bevistema) att det regnat över ett visst område och för detta talar en väderprognos 

(ett bevisfaktum) som visar att det där och då skulle regna häftigt. Tänk sedan att ytterligare 

bevisfaktum talar för att mörka moln låg över området en kort tid innan regnet påstås ha fallit. 

Ännu ett bevisfaktum består i att det i området kunde konstateras viss väta en tid senare. Då 

har bedömaren (som inte varit på platsen vid tillfället) att avgöra sannolikheten för att det 

påstådda regnandet verkligen ägt rum. Om utgångspunkten här är temametoden och formeln 

𝑃(𝑡/𝑏𝑓) ska det avgöras om temat, att det regnat där och då, föreligger förutsatt bevisen, att 

väderprognosen sa att det skulle regna där och då. Härur bör en viss frekvenssats kunna 

konstrueras utifrån erfarenhetssatser rörande väderprognosers överensstämmande med 

verkligheten. Den erhållna frekvenssatsen modifieras härefter med nästa bevisfakta om mörka 

moln över platsen. Hur ofta regnar det över ett område då väderprognoser rapporterat om 

kommande regn och mörka moln också iakttagits? Erfarenheten säger att mörka moln ofta är 

ett tecken på att det ska regna och erfarenhetssatsen uppstår som en produkt av denna 

erfarenhet och talar för att temat är sannolikt. Sedan förändras sannolikhetskalkylen återigen i 

och med att nästa bevisfaktum införs i beräkningen. Hur ofta regnar det över ett område då 

väderprognoser rapporterat om kommande regn, mörka moln iakttagits och väta kan 

konstateras en tid senare? Sannolikheten för att bevistemat föreligger måste härmed stiga. 

Efter att ha gjort denna sannolikhetsberäkning kan alltså, enligt Bolding, alternativa hypoteser 

till temat konstrueras utifrån de bevisfakta som finns i det aktuella fallet.  

 

4.2.4 Värdemetoden 

Bakom värdemetoden finns en grundläggande tanke nämligen att det kausala förhållandet 

mellan bevisfaktum och bevistema måste beaktas vid bevisvärdering. Enligt värdemetoden är 

det sannolikheten för att bevismekanismen fungerat som ger det riktiga bevisvärdet.80 Sahlin 

menar att värdemetoden vilar på en kunskapsteoretisk bas som är mycket stabilare än den 

temametoden är baserad på.81 Sannolikheten för att bevisfaktum bevisar bevistemat, den 

”händelse” vilken vi söker sannolikheten för, utgörs av det förhållandet att bevisfaktum och 

                                                
80 Sahlin, SvJT 1988 s. 39.  
81 Sahlin, SvJT 1988 s. 40.  
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bevistema står i ett sådant förhållande till varandra, att det förra implicerar det senare. Det kan 

uttryckas genom 𝑃  (𝑏𝑣) där (𝑏𝑣) avser händelsen och 𝑃 är sannolikheten för det påföljande 

ledet.82   

 

Det väsentliga är att bedömningen av bevisvärdet inte ska göras utifrån en bestämd 

omständighet som fallet är vid bedömningen av sannolikheten för temat. Vad som står i 

centrum enligt värdemetoden är istället frågan om vad bevisvärderingen grundar sig på, alltså 

varför beviset utgör ett stöd för temat.83  

 

Värdemetoden ger en möjlighet att sätta ett värde på beviset. Värdet ligger på en skala som 

går från 0 till 1, där värdet 0 betyder att beviset saknar betydelse för bedömningen av temat, 

och värdet 1 att beviset med fullständig säkerhet bevisar temat. Ett bevisvärde om 0,5 kan 

jämföras med att det i 5 fall av 10 bevisar temat, men de 5 resterande fallen saknar varje 

betydelse för bedömningen av om temat föreligger eller ej. Här framträder enligt Stening en 

viktig skillnad mellan temametoden och värdemetoden. ”Sannolikhetsvärdet 0 betydde ju för 

temametodens del att det är uteslutet att temat skulle föreligga. Bevisvärdet 0 har endast den 

betydelsen för temat, att detta inte stöds av det ifrågavarande beviset - temat kan trots det vara 

väl så sannolikt!”84  

 

Detta resonemang har dock inte stått okritiserat. Visst kan det väl förhålla sig så att 

värdemetoden ger en fingervisning om ovissheten i målet men då baseras ju bevisvärderingen 

på absolut visshet på en skala mellan 0 och 1 istället för sannolikhet. Värdemetoden uttalar sig 

därmed om ett material mycket större än det som presenterats i målet. Frågan är om domaren 

verkligen ska uttala sig om osäkerheten utifrån en uppskattning av eventuellt bevismaterial 

som inte finns tillgängligt. Av RB 35:1 framgår, som visats ovan, att rätten efter prövningen 

av allt som förekommit ska avgöra vad som i målet är bevisat. Därav bör följa att det material 

som presenterats i målet är det fullständiga materialet. Sannolikheten i målet bör därför avse 

det materialet och inget därutöver. Det verkar således som att värdemetoden bortsett från 

själva grunden för bevisvärderingen.85 Värdemetoden kritiseras också för att göra alltför 

starka presumtioner om att temat existerar, bevisningen ska ju enligt värdemetoden relateras 

                                                
82 Stening, Bevisvärde, s. 35.  
83 Stening, Bevisvärde, s. 36. 
84 Stening, Bevisvärde, s. 36.  
85 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 162-170. 
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till temat som att temat föreligger.86  

 

Inom ramarna för värdemetoden finns flera bevisrättsligt intressanta teorier vilka i sig kan ha 

betydelse vid bevisvärdering. Teorierna om beviskedjan, samverkande bevis och motverkande 

bevis är till sin natur sådana att de oavsett vilken grundmetod som används kan ha betydelse 

som hjälpmedel vid vissa komplicerade bevis. 

 

4.2.4.1 Beviskedjan 

Vid beräkningen av bevisningens sammanlagda värde är beviskedjan intressant. Enligt 

beviskedjan ska beviset analyseras enligt följande struktur. Exempelvis konstrueras ett 

vittnesmål som en beviskedja på följande vis: 

 

1. Domaren tar del av vad vittnet säger (vittnesförhör eller motsvarande vid 

huvudförhandling). 

 ↓  

2. Vittnets utsaga.  

 ↓  

3. Vad vittnet menat med utsagan.  

 ↓  

4. Vittnets minnesbild.  

 ↓  

5. Vittnets iakttagelse av misshandeln  

 ↓  

6. Att det var den tilltalade som slog ner målsäganden. 

 

Den första länken i kedjan är endast bevisfakta och den sista länken endast bevistema. 

Länkarna däremellan utgör bevistema för den föregående och bevisfakta för den påföljande. 

Användandet av beviskedjan ger anledning att granska varje länk och se om det finns några 

felkällor. Menade vittnet vad vittnet sa? Missuppfattade domaren det vittnet sa? Den sortens 

kontrollfrågor används under hela kedjan. Trots att det kallas för beviskedja ska det gamla 

ordspråket ”kedjan är inte starkare än dess svagaste länk” inte användas då det sammanlagda 

bevisvärdet kan vara lägre än så. Ofta överskattas beviskedjans slutresultat vilket kan ha att 

                                                
86 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 154.  
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göra med att mellanlänkarna försummas och fokus hamnar på den sista länken. Om 

användaren har kedjan klar för sig minskar risken för en sådan felbedömning. Att ställa upp 

bevisfakta som en beviskedja är endast möjligt när de hänger ihop.87 

 

4.2.4.2 Samverkande bevis 

I de fall då flera bevisfakta inte hänger ihop men vart för sig har ett bevisvärde för ett 

gemensamt tema anses dessa utgöra samverkande bevis, exempelvis när två vittnen sett 

bevistemat. Jag lånar här ett exempel ur Rättegång IV: Om vittnena A och B sett bevistemat C 

räknas de samverkande bevisens värde ut på följande vis: A och B har var för sig ett 

bevisvärde på 3/4 för C. Om det föreligger 16 identiska bevissituationer skulle A bevisa C i 

12 fall. Eftersom de båda bevisen förutsätts vara oberoende av varandra ska de fall i vilka C 

bevisas av B fördelas proportionellt på dessa 12 och de resterande 4 fallen. Då fallen där C 

bevisas av både A och B inte får dubbelräknas får B istället verkan bara i 3 av de 4 fall där A 

inte verkat. Bevisvärdet av A och B tillsammans för C blir då 15/16. De samverkande 

bevisens värde blir alltså högre än bevisens värde var för sig. Det förekommer att 

samverkande bevis underskattas och det beror sannolikt på att det kan framstå som märkligt 

att bevisvärdet för temat är högre än det starkaste bevisets värde.88  

 

4.2.4.3 Motverkande bevis 

Motverkande bevis är då det finns två bevisteman där det ena temat innebär att det andra inte 

existerar. ”Ett motsatsbevis är ett bevis för ett bevisfaktum vars existens medför att 

rättsfaktum inte existerat.” Ett sådant bevis kan exempelvis utgöras av alibibevisning.89 I ett 

fall med alibibevisning söker åklagaren bevis för att den tilltalade var på brottsplatsen vid den 

aktuella tiden och försvaret menar att den tilltalade då var på en annan plats och därför 

omöjligt kunnat begå brottet.  

 

4.2.5 Att använda värdemetoden 

Det är så klart även intressant att se värdemetoden i någon form av användning och därför 

presenteras här ett exempel där utgångspunkten är de förutsättningar som presenterades ovan i 

avsnittet Att använda temametoden.90 Till att börja med är det alltså formeln 𝑃(𝑏𝑣), där 𝑏𝑣 är 

bevistemat och 𝑃 är sannolikheten för att detta stämmer, som kan sägas lägga grunden för 

                                                
87 Edelstam (Ekelöf), Rättegång, h. IV. 7u. s. 182-184, 201-203. 
88 Edelstam (Ekelöf), Rättegång, h. IV. 7u, s. 203-204. Se även Stening, s. 80. 
89 Edelstam (Ekelöf), Rättegång, h. IV. 7u, s. 206-207. 
90 Se ovan, avsnitt 4.2.3. 
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bevisvärderingen enligt värdemetoden. I värdemetoden betonas vikten av varje enskilt bevis 

och beviset ska tillmätas en viss sannolikhet i sig och fokus skiftar därför något jämfört med 

temametoden. Hur stor är sannolikheten för att det regnar såsom en väderprognos förutspått 

(1)? Hur sannolikt är det att mörka moln innebär regn (2)? Jag har här valt att använda mig av 

samma pedagogiska framställningssätt som Ekelöf. Säg att sannolikheten för 1 är 0,6 och 

sannolikheten för 2 är 0,3. Dessa ska sedan slås samman och ger då ett sammanvägt 

bevisvärde för temats sannolikhet men i och med det ensidiga sannolikhetsbegreppet också ett 

restvärde som betecknar ovissheten. Ovissheten är något av ett mörkertal som i sig kan 

innehålla ett antal fall som bevisar temat men också ett antal fall som motbevisar temat.  

 

4.3 Hypotesmetoden 

4.3.1 Inledning 

Sedan 1980-talet har en ny bevisteori vuxit fram efter att flera avgöranden i Högsta domstolen 

(HD) använt sig av det anglosaxiska beviskravet ställt utom/bortom rimligt tvivel.91 Utifrån 

detta beviskrav har utarbetats en teori vilken varken grundar sig på sannolikhetsteorier eller 

matematiska modeller. Denna teori har kommit att kallas hypotesmetoden.92 I korthet går den 

ut på att domstolen ska uppställa alternativa hypoteser utifrån den framlagda bevisningen.  

 

Hypotesmetoden fokuserar på att det i brottmål inte handlar om att försöka slå fast hur ofta 

vissa beteenden, orsakssamband och så vidare förekommer utan att pröva vad som 

förekommit i varje enskilt fall. Diesen påpekar att ”det gäller att ta reda på om det aktuella 

fallet utgör det undantag som bara inträffar en gång på miljonen”.93 I det fall det finns en 

alternativ hypotes till hur händelseförloppet gått till ska domstolen fria. Ifall den alternativa 

hypotesen beskriver ett händelseförlopp som inte är straffbart kan den tilltalade inte fällas. 

Om den alternativa hypotesen istället utgör ett straffbart handlande ska domstolen agera enligt 

principen in dubio mitius, det mest fördelaktiga alternativet för den tilltalade.94 Det är viktigt 

att inte förändra beviskravet genom att lägga till ord som ”allt”; exempelvis ”bortom allt 

rimligt tvivel”. Genom ett sådant tillägg kan teorin få en helt annan effekt. Det torde vara 

praktiskt taget omöjligt att vara så säker på en fällande dom att det inte finns något tvivel 

överhuvudtaget.95 Genom tillägget av ”allt” kan effekten bli att domstolen inte kan avgöra fall 

                                                
91 NJA 1980 s. 725, NJA 1982 s. 114, NJA 1982 s. 164 m.fl. 
92 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 120.  
93 Diesen m.fl., Bevis 1, s. 21.  
94 Diesen m.fl., Bevispraxis, Bevis 5, s. 173. 
95 Jfr ovan, Den godtagna risken för felaktiga avgöranden, 3.1.   
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där det råder brister i utredningen, vare sig det handlar om omfattning eller kvalitet. Det är 

möjligt att domstolen i ett sådant fall måste komma fram till att det i det outredda eventuella 

materialet skulle kunna finnas utrymme för tvivel. Då är brottet inte ställt utom allt möjligt 

tvivel och ska ogillas.96 Om beviskravet skulle innehålla ”allt” skulle det vara i stort sett 

ogenomförbart att någonsin fälla den tilltalade eftersom det, framförallt ur ett 

kunskapsteoretiskt perspektiv, borde vara omöjligt att vara säker på att alla rimliga hypoteser 

kan uteslutas. Istället är det av yttersta vikt att framhålla att tvivlet i sig skall vara rimligt. 

Diesen menar att det måste finnas utredningskrav liksom ett beviskrav för att hypotesmetoden 

skall fungera. Det krävs en bedömning av huruvida det föreligger ”goda grunder” för en 

slutsats rörande gärningsbeskrivningens överensstämmelse med det som faktiskt inträffat. I 

fall då domstolen anser att processmaterialet inte räcker för en slutsats på sådana ”goda 

grunder” ska rätten ogilla åtalet eftersom beviskravet inte är uppfyllt.97 Bevisningens 

robusthet måste alltså prövas för sig för att överhuvudtaget möjliggöra alternativa hypoteser. 

Ställt utom rimligt tvivel uttrycker slutsatsen för att man hamnat över den accepterade 

felmarginalen.98 Om den kvarstående osäkerheten är för omfattande går det inte att pröva eller 

klara beviskravet. Om utredningen däremot räcker för att söka rimligt tvivel ska beviskravet 

tas upp till prövning. 

 

I det fall då den tilltalade förnekar brott utgör dennes version av det inträffade (utifall en 

sådan framförs) den alternativa hypotes som domstolen främst har att ta ställning till. Det 

innebär dock inte att domstolen inte ska pröva andra hypoteser som kan tänkas vara rimliga. 

Domstolen ska istället pröva samtliga de alternativa hypoteser som utredningen ger anledning 

att uppställa. Det är möjligt att den tilltalade kan ha uppgivit en version som visserligen kan 

uteslutas men att det ändå finns en annan förklaring som kan utesluta åklagarens 

gärningsbeskrivning.99  

 

Det är viktigt att komma ihåg att hypotesmetoden endast kommer ifråga när domstolen i 

övrigt anser sig vara övertygad om att varje del i gärningsbeskrivningen är så stark att den kan 

anses bevisad. Först efter ett sådant konstaterande ska domstolen försöka konstruera andra 

rimliga hypoteser.100 

                                                
96 Diesen, Festskrift till Per Ole Träskman s. 149. 
97 Diesen, Festskrift till Per Ole Träskman s. 149. 
98 Diesen, Festskrift till Per Ole Träskman s. 155.  
99 Diesen m.fl., Bevis 1, s. 41.  
100 Diesen m.fl., Bevis 1, s. 41-42. 
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Prövningen av åklagarens gärningspåstående genom att använda sig av alternativa hypoteser 

innebär att länka ihop omständigheterna som talar mot den tilltalades ansvar och konkretisera 

tvivlet. Med själva ordet hypotes avses ett påstående som kan antas utan att verifieras. Om 

påståendet verifieras eller falsifieras är det inte längre en hypotes. En alternativ hypotes är en 

alternativ förklaring, alltså alternativ i förhållande till åklagarens hypotes dvs. 

gärningsbeskrivningen.101 Då det är omständigheterna i det enskilda fallet som ska utredas av 

domstolen räcker det inte med att komma fram till den mest troliga förklaringen.102 De 

alternativa hypoteser som ställs upp måste formuleras som ett juridiskt bevistema och inte 

alternativa bevisfakta. Prövningen genom alternativa hypoteser går ut på att ”försöka hänga 

upp fakta i målet på en annan erfarenhetssats än den åklagarens gärningsbeskrivning ger 

uttryck för”.103 I det praktiska tillvägagångssättet byts bitarna i åklagarens 

gärningsbeskrivning stegvis ut mot befriande alternativ och sedan görs en prövning om den 

omformulerade hypotesen kan framstå som rimlig. De alternativa hypoteserna ska ställas upp 

innan överläggningen sker för att ge rätten en utredningsstrategi. Diesen menar att rätten 

under hela förhandlingen bör jämföra vad som framkommer i målet med vad som borde 

krävas för att pröva gärningsbeskrivningen.104 Således ska alternativa hypoteser uppställas 

under beredningen, utredningen och överläggningen. Dessa alternativa hypoteser går från mer 

vidlyftiga under beredningen för att preciseras alltmer under de senare stegen.105  Även 

hypotesmetoden har dock fått viss kritik. Lindell menar att hypotesmetoden snarare är en 

metod för beslutsfattande än för bevisvärdering.106 Metoden har också kritiserats för att ta 

alltför stort intryck av HD:s praxis eftersom HD inte gjort direkta uttalanden om metodval och 

att det inte redovisats vilken teori som domstolarna ställer sig bakom. På grund av att 

bevisvärdering sker med hjälp av rådande kunskapsteori har det inte ansetts ankomma på HD 

att skapa prejudikat för bevisvärderingen. Att låta prejudikat utgöra ledning för 

bevisvärdering skulle dessutom inskränka den fria bevisvärderingen.107  

 

4.3.2 Den alternativa hypotesen 
För att den alternativa hypotesen ska få tas upp till prövning bör den uppfylla vissa krav. Det 

                                                
101 Diesen, Bevisprövning i brottmål, 129-131. 
102 Träskman, Festskrift till Bolding, s. 408. 
103 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 132-133 
104 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 134. 
105 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 139.  
106 Lindell, Straffprocessen, s. 412. Se även Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 60. 
107 Westberg, Rättssäkerheten i brottmål s. 173-176. 
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får anses som självklart att det ska vara till den tilltalades fördel men det måste också vara ett 

rimligt och realistiskt alternativ. Det innebär att den alternativa hypotesen måste bygga på 

samma grunder som huvudhypotesen. Den alternativa hypotesen formas genom att byta ut 

delar av huvudhypotesen och ska dessutom kunna formuleras som ett bevistema.108   

 

4.3.3 Värdering av alternativa hypoteser 
Den faktiska bevisprövningen enligt hypotesmetoden går ut på att eliminera samtliga 

relevanta hypoteser som ställs mot huvudhypotesen, alltså gärningsbeskrivningen. I det fall en 

alternativ hypotes kan verifieras faller åtalet. Emellertid borde det sällan vara så att 

huvudhypotesen kan falsifieras genom att en alternativ hypotes verifieras. Istället borde det 

vanliga utfallet vid friande dom vara så att den alternativa hypotesen ses som så rimlig att den 

inte kan uteslutas. Hypotesmetoden borde enligt Diesen i praktiken gå till så att rätten 

bedömer: 

a) vilka alternativa hypoteser som är relevanta,  

b) om dessa kan elimineras och 

c) om eventuellt kvarstående alternativa hypoteser ger upphov till rimligt tvivel eller 

ej.109  

 

4.3.4 Rimligt tvivel 

Vad innebär då att tvivlet är rimligt? Det kan uttryckas så att domstolen ska ha funnit 

gärningsbeskrivningen för sanning. Domstolens uppdrag är att undersöka sanningshalten i 

åklagarens påstående att den tilltalade begått den gärning åtalet gäller.110 Rimligt tvivel är en 

kategorisering av godtagbart tvivel; tvivel som inte anses godtagbart i sammanhanget kan 

alltså inte vara rimligt. Diesen illustrerar åklagarens gärningsbeskrivning som ett pussel i 

vilket bevisen utgör pusselbitar, i det fall då det finns en pusselbit som inte passar in ska 

domstolen fria.111  

 

Diesen menar att med ”rimlig” förklaring avses att 

1)  slutledningen baseras på den utredning som är adekvat för målet i fråga, dvs. att 

utredningskravet är uppfyllt.  

                                                
108 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 132.  
109 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 139.  
110 Axberger, Rättssäkerheten i brottmål s. 26 
111 Diesen, Festskrift till Per Ole Träskman s. 151. 
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2)  tvivlet är rationellt och kan motiveras, dvs. att den friande förklaringen baseras på 

logiska resonemang och erkända erfarenhetssatser samt 

3)  den alternativa förklaringen byggs upp med hjälp av i målet förekommande fakta och 

baseras inte på spekulationer, hypotetiska bevis eller bristande utredning.112  

 

Beviskravet i sig är uppfyllt när det inte återstår något ”beaktansvärt tvivel”. Sådant tvivel kan 

endera vara kvarstående osäkerhet, dvs. fall då utredningen lämnar övrigt att önska, eller 

alternativa hypoteser. Det är inte omöjligt att det även kan förekomma fall då både 

kvarstående osäkerhet och alternativa hypoteser föranleder ”beaktansvärt” tvivel. Det tvivel 

man eventuellt kan ha måste vara rationellt och konkret, det ska alltså kunna motiveras logiskt 

och vara underbyggd av fakta i målet. Först då kan det anses vara rimligt och friande.113 Av 

detta följer att domstolen inte bör beakta bevisning som är omöjlig att få tag i men som av 

försvaret påstås vara till förmån för en alternativ hypotes.114  

 

Hypotesmetoden tar, som framkommit, ett tydligt avstånd från frekvensteoretiska resonemang 

och betonar att det är det enskilda fallet som ska utrönas. Utifrån hypotesmetoden ska 

alternativa förklaringar dryftas men det är inte bara försvarets förklaringar som ska 

analyseras. Det är också domstolens uppgift att söka konstruera egna rimliga förklaringar. 

Domstolen kan på så vis förkasta en av försvaret presenterad alternativ hypotes men ändå fria 

eftersom att domstolen själv kan ha en rimlig alternativ förklaring till de bevis som föreligger.   

  

4.3.5 Att använda hypotesmetoden 

Hur hanterar då hypotesmetoden samma omständigheter som i avsnitten Att använda 

temametoden och Att använda värdemetoden?115  Först måste, enligt Diesen, ställning tas till 

om bevisningen är tillräcklig och därefter om huvudhypotesen, det vill säga åklagarens 

gärningsbeskrivning, kan anses bevisad. Hur går då det till? Det måste ju göras en värdering 

av föreliggande bevisning för att uttala sig om bevisen räcker för fällande dom. Hur denna 

värdering faktiskt går till enligt hypotesmetoden har jag inte riktigt fått klarhet i men ett 

försök till värdering enligt denna metod kan ändå utföras.  

                                                
112 Diesen m.fl., Bevis, s. 41.  
113 Diesen, Festskrift till Per Ole Träskman s. 155. 
114 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 140. 
115 Se ovan avsnitten 4.2.3 och 4.2.5. 
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Under utredningsskedet skulle mer omfattande hypoteser användas. Vad skulle då kunna vara 

en sådan hypotes i sammanhanget? Huvudhypotesen är ”gärningsbeskrivningen”, i det här 

fallet alltså ett påstående om att det regnat över ett visst område vid en viss tidpunkt. För detta 

talar en väderprognos som visar att det där och då skulle regna häftigt samt uppgifter om att 

mörka moln låg över området en kort tid innan regnet påstås fallit samt att väta konstaterats 

en viss tid senare. De första alternativa hypoteserna som kan tänkas uppställas är då 

exempelvis:  

a)  Väderprognosen, hur väl underbyggd den än var, hade inte kunnat följa de skillnader i 

väderlek som faktiskt inträffade i det enskilda fallet (att sådana skillnader, prognoser 

till trots, faktiskt förekommer borde ha sin grund i erfarenhet och blir således en 

erfarenhetssats). 

b)  Man har misstagit sig om tidpunkten avseende de mörka moln som iakttagits. 

c)  Uppgifterna om mörka moln stämmer men avsåg en annan plats. 

d)  Vätan har uppstått på grund av annat än regn. 

 

I nästa skede, dvs. under utredningen ska mer preciserade hypoteser konstrueras (utifrån det 

material som finns att tillgå). Förhoppningsvis har de föregående alternativa hypoteserna 

föranlett att uppgiftslämnaren kan höras. Då framkommer det att denne är säker på platsen 

men osäker på tiden.  

a) Väderprognosen hade inte kunnat förutse de skillnader i väderlek som faktiskt kan ha 

inträffat i det enskilda fallet.  

b)  Nederbörden utgjordes inte av regn.  

c)  Vätan har uppstått på grund av annat än regn.  

 

När det då gäller bevisprövningen ska en bedömning göras av huruvida utredningskravet är 

uppfyllt. Räcker processmaterialet för att göra en prövning av för den tilltalade friande 

alternativa hypoteser? Med anledning av hypoteserna under utredningsskedet bör utredningen 

nu försöka ge oss svar på hypoteserna b och c. Viktigt att komma ihåg är dock att b och c inte 

kombineras utan avser två olika för sig fristående hypoteser. Vi lämnar väderprognosen utan 

vidare avseende.  

a)  Nederbörden utgjordes inte av regn. 

b)  Vätan har uppstått på grund av annat än regn.  
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Håller någon av dessa alternativa hypoteser och är de rimliga? Enligt min mening bör de vara 

både hållbara och rimliga. Det bör vara här ”knäckfrågan” ligger. Kan det uteslutas att vätan 

uppstått på grund av annat än regn? Kan de alternativa hypoteserna uteslutas är det ställt utom 

rimligt tvivel och ska därför leda till fällande dom. 
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5 Inblick i praktiken 
5.1 Inledning 
Den fria bevisvärderingen ger som framkommit ovan inte domaren någon direkt ledning för 

hur bevisvärderingen bör eller kan genomföras. Doktrinen har dock utförligt diskuterat olika 

metoder för hur värderingen av bevisningen bör gå till. Men hur ser det ut i praktiken? 

Följande kapitel utgörs av det material som blev resultatet av de intervjuer som gjorts med 

lagmännen för tingsrätterna i Västerbotten.  

 
5.2 Synen på bevisvärdering 
Samtliga lagmän definierar bevisvärderingen som en väldigt viktig del i arbetet och att den 

spelar en central roll för domaren. Det är ett sätt att strukturera upp bevisen i målet för att 

göra det överskådligt för sig själv och underlätta analysen av bevisläget. Hur 

bevisvärderingen faktiskt går till varierar dock något från domare till domare. Vissa lägger 

större tyngd vid prejudikat från HD och diskuterar bevisvärdering främst vid fikabordet, andra 

har ett delat fokus och deltar flitigt i debatten om vad man kan kalla rådande bevisteorier. Det 

är helt enkelt väldigt individuellt och beror till viss del på personligt intresse.  

 

5.3 Erfarenhetssatser 
Vad gäller erfarenhetssatser framstår det som att samtliga lagmän har ett ganska försiktigt 

förhållningssätt till sådana. Vad som faktiskt avses med begreppet erfarenhetssatser verkar 

något diffust. Begreppet i sig förknippas starkt med erfarenheter men det förknippas också 

med fördomar. Osäkerhet verkar råda om var skillnaden går mellan vad som är 

erfarenhetssatser respektive fördomar och just därför undviks medvetna erfarenhetssatser i 

stor utsträckning. Det betonas dock att erfarenhetssatser omedvetet kan ligga till grund för 

vissa resonemang. Domaren kan vid överläggningen, utan att vara medveten om det, använda 

sig av sin egen personliga erfarenhet och utifrån denna komma att resonera sig fram till ett 

domslut. Att domaren däremot medvetet utgår från sin erfarenhet framhålls som mycket 

vanskligt. Inte sällan lever domaren under helt andra förhållanden än den åtalade och klandrar 

kanske därför den åtalades agerande utifrån dessa referensramar. Ett sådant förfarande påstås 

till och med vara direkt farligt.  
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5.4 Bevisningens robusthet 
Vad Ekelöf kallar robusthet har vid intervjuerna ofta jämförts med att den bevisning som 

åklagaren framfört faktiskt är tillräcklig för fällande dom. Lagmännen har varit eniga om att 

bevisprövningen görs först för att fastställa om det föreligger brister i utredningen som 

därmed omöjliggör bifall av åklagarens åtal. Alla har vidare varit eniga om att utifall 

utredningen är alltför bristfällig ska resultatet bli en friande dom.  

 

5.5 Teori i praktiken 
Hur stor nytta har då teorierna för praktikern i det vardagliga dömandet? Går det att skönja 

bevisteoretiska resonemang i lagmännens egna beskrivningar av bevisvärderingsförfarandet? 

Vid intervjuerna har olika medvetenhet om teorierna kunnat urskiljas. Samtliga lagmän har 

genomgått utbildning i bevisvärdering och då även bevisteori, men vissa har läst mer än 

andra. Ingen av de intervjuade har vid intervjutillfällets början påstått sig direkt medvetet 

använda en eller flera metoder. Det har dock under intervjuernas senare del framstått som att 

de ändå använder sig av en metod som varken är lätt att definiera eller egentligen beskriva 

teoretiskt. Gemensamt är att de resonerar runt alternativa hypoteser och att sådana måste 

kunna uteslutas för att fälla den åtalade till straffansvar.  

 

5.6 Faktiskt tillvägagångssätt för bevisvärdering 
Under intervjuerna har varje lagmans tillvägagångssätt för bevisvärdering under målets 

överläggning diskuterats. De har ombetts beskriva hur det går till under överläggningen, alltså 

det som allmänheten sällan får någon inblick i, men som likväl blir så avgörande för 

domslutet. Gemensamt för lagmännen är att de börjar med att dra upp ramarna för processen 

och se till så att även nämndemännen är införstådda med dem. Ramarna baseras på åklagarens 

gärningsbeskrivning och utifrån dessa ramar utreds målet efter vad målet kräver. I enklare mål 

kommer man snabbare fram till ett slut, ett exempel på ett sådant ”enkelt mål” kan vara ett 

åtal för rattfylleri där det finns teknisk bevisning och ett erkännande från den tilltalade. 

Domstolen anser sig då sällan ha någon anledning att frångå åklagarens gärningsbeskrivning 

och bifaller åtalet efter en tämligen snabb överläggning. Vid mer komplicerade mål, 

exempelvis där indiciekedjor är inblandade, genomförs en mer ingående granskning. Det kan 

vara så att det finns anledning att betvivla kedjans hållfasthet och då analyseras eventuella 

felkällor som kan göra att kedjan brister. Tillförlitlighet och trovärdighet analyseras också och 

här är det vanligt att analysen grundas på resonemang som förts i HD och i doktrin. Det 
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framstår dock som att domarna helst vänder sig till doktrin med mer praktiskt orienterad 

struktur och att man har ett mer pragmatiskt förhållande till bevisrättslig doktrin.  

 

Det är inte ovanligt att bevisrättsligt material i form av domar från HD och doktrin används, i 

synnerhet bevisrättsliga debattartiklar. Utifrån detta material kan vissa resonemang slutas 

vilka sedan kan utgöra en grund för att med gott samvete kunna anse sig göra en god 

bevisvärdering. Torkel Gregows artikel rörande bevisvärdering av utsagor har framhållits av 

samtliga intervjuade lagmän och alla har ansett att det däri finns många vettiga tankegångar. 

Gregows artikel rör emellertid framförallt trovärdighetsbedömningar, som jag menar är en 

specifik del av bevisvärdering, och ger inte mycket vägledning vad gäller bevisvärdering i 

stort. Det påpekas att vissa skrivningar från HD kan utgöra god tankehjälp vid 

bevisvärderingen. Samtidigt framhålls riskerna av att använda sig av dessa skrivningar utan 

närmare eftertanke.    

 

Det praktiska tillvägagångssättet kan utgöras av egna faktakontroller, ifrågasättanden och att 

ställa upp alternativa hypoteser. Det är lätt att utgå från sina egna subjektiva tankar och för att 

undvika att falla i subjektiva gropar är det viktigt att medvetandegöra detta för sig själv. Som 

ett hjälpmedel för att undvika subjektivitet kopplas tankegångarna till de av HD etablerade 

resonemangen. Det bör då främst vara HD:s resonemang om rimligt tvivel och alternativa 

hypoteser som åsyftas. Hur den faktiska bevisvärderingen verkligen går till är svårt att slå fast 

utifrån intervjuerna. Det förekommer inte någon frekvensteoretisk metod, i vart fall inte med 

matematiska formler eller siffror i övrigt, men däremot görs en värdering av varje bevis och 

det kan då kvarstå ett restvärde i vart och ett av dem. Flera bevis med samma bevistema kan 

alltså, trots att de är svaga var för sig, ändå sammanfogas i pusslet för att kunna konstatera att 

det föreligger tillräckligt med bevisning för fällande dom. Detta, anser jag, bär likheter med 

Ekelöfs metod vad gäller just att försöka värdera varje enskilt bevis för att senare konstatera 

bevisens sammanlagda värde. Att detta inte görs genom matematiska formler påpekas under 

intervjuerna bero på att ett matematiskt värde är omöjligt att få fram. De 100 identiska fall 

som ofta uppskattas för att åstadkomma en frekvenssats kan konstrueras endast utifrån 

domarens egna personliga uppskattningar och risken att då bli alltför subjektiv ses från 

lagmännens håll som alldeles för hög.    

 

Alla lagmän säger sig använda hypotesmetoden vid bevisvärderingen. Det framkom 

emellertid vissa skillnader i synen på hypotesmetoden. En av domarna delar inte 



35 
 

uppfattningen att åklagarens gärningsbeskrivning bör anses vara huvudhypotes. Istället skulle 

huvudhypotesen utgöras av den tilltalades version av händelseförloppet förutsatt att den 

tilltalade har en alternativ förklaring. Modellen innebär att åklagaren först har att visa att den 

tilltalades version inte stämmer för att sedan kunna framlägga sin egen hypotes för hur 

händelseförloppet gått till. Ett sådant förfarande ser, tycker jag, ut att betona 

oskyldighetspresumtionen i större utsträckning. 
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6 Sammanfattning och resultat 
6.1 Metodanalys  
De olika metoder som jag redovisat ovan i uppsatsen innehåller som framkommit skillnader 

sinsemellan. I vissa avseenden behöver inte skillnaderna vara så stora medan de i andra 

framstår som tydligare. Temametoden har såvitt jag uppfattat det fått förhållandevis kraftig 

kritik i debatten jämfört med värdemetoden och hypotesmetoden då kritikerna fokuserar 

väldigt mycket på temametodens resonemang om ursprungssannolikhet. Jag tror att 

bevisvärdering i teorin är så komplicerad att många drar sig för att diskutera eller ifrågasätta 

teorierna av rädsla att framstå såsom okunniga. En okunskap som jag menar inte är särskilt 

ovanlig och kanske inte rör sig så mycket om okunskap i dess rätta mening utan beror på en 

väldigt komplicerad och i stora delar otidsenlig teoribildning. Under en tid då utbildning av 

mer klassisk karaktär innehållande de gamla ”vetenskaperna” (såsom filosofi och matematik), 

har fått drag av specialutbildning har bevisteorierna i stort sett stått oförändrade. Att 

bevisvärdering har starka kopplingar till såväl kunskapsteori som frekvensteori ser jag som 

tydligt. Men att dessa kopplingar verkligen uppfattas är mer osäkert.  

 

Samtliga av de intervjuade säger sig använda alternativa hypoteser vid bevisvärderingen, 

alltså hypotesmetoden. En skillnad mot teorin är dock i ett fall vad som skall utgöra 

huvudhypotes. Trots denna skillnad anser jag mig kunna påstå att det finns starka kopplingar 

mellan teori och praktik just i fallet med hypotesmetoden. Värdemetoden verkar inte ha någon 

stark förankring i det praktiska förfarandet annat än möjligtvis vikten av att se till varje enskilt 

bevis för att konstatera någon form av bevisvärde. Att det är svårt, eller närapå omöjligt, att 

sätta ett matematiskt bevisvärde på bevisningen påpekas av samtliga lagmän. Visserligen har 

Ekelöf påpekat att det inte nödvändigtvis ska sättas ett matematiskt värde i den praktiska 

bevisvärderingen utan att detta snarare är ett sätt att pedagogiskt systematisera teorin för att 

göra den lättare för läsaren att ta till sig. Huruvida detta sätt att systematisera verkligen är 

pedagogiskt eller ej låter jag vara osagt. Vad gäller temametoden menar jag att dess starkaste 

koppling till praktiken verkar vara dess likheter med hypotesmetoden. Det har inte varit någon 

under intervjuerna som diskuterat ursprungssannolikheten för en gärning på ett sådant sätt att 

paralleller kunnat dras till temametoden. Snarare verkar temametodens koppling till praktiken 

vara svag, åtminstone vad gäller brottmål. Men erfarenhetssatserna som bör vara 

ofrånkomliga vid bevisvärderingen måste ju bero på någon form av erfarenhet som formuleras 

i en icke numeriskt bestämd frekvenssats 
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6.2 Analys av teori i praktiken 
Hur ter sig då kopplingen mellan ovan redovisade bevisteorier och praktikerns vardag? Som 

framgått anses bevisvärderingen vara väldigt viktig. Det är bland de intervjuade domarna 

framförallt de mer praktiskt orienterade bevisrättsliga frågorna som får uppmärksamhet. Detta 

baserar jag på användandet av praxis och nyttjandet av viss doktrin med stark koppling till en 

del av praktiken, trovärdighetsbedömningar av utsagor. Att det senare är ett svårt område och 

förtjänar uppmärksamhet betvivlar jag inte men min ursprungliga ansats med uppsatsen har 

rört bevisvärderingen på ett mer allmänt plan. Jag har drivits av en tanke om en 

grundläggande bevisvärdering som i alla fall på ett filosofiskt plan är på en ”högre” nivå än 

trovärdighetsbedömningar. De senare anser jag oftare handlar om en bedömning av mer 

psykologisk än kunskapsteoretisk karaktär. Jag tror att det är lätt att komma fram till ett visst 

resultat avseende en trovärdighetsbedömning utifrån vissa kriterier (trots att det även här 

borde vara erfarenhetssatser inblandade) och ta resultatet för sanning. Sådana 

trovärdighetsbedömningar har också fått utstå kritik.116 Kopplingen mellan teori och praktik i 

det avseende jag avsett framstår som mer svårpreciserad. Visst har alla domare ansett sig göra 

en bevisvärdering enligt hypotesmetoden, men exakt hur bevisvärderingen går till har jag 

ändå inte riktigt förstått. Hypotesmetoden och HD:s praxis verkar på så vis vägledande för 

den rådande synen på bevisvärderingen. Ofta framhålls att det uppställs alternativa hypoteser 

när det föreligger mycket som talar för fällande dom. Hur man kommer fram till att bevisläget 

ser ut på det viset är, för mig, något mer oklart. Det verkade under intervjuerna finnas 

synpunkter på domaryrket och bevisvärderingen som något man lär sig med tiden vid 

domstolen. Att det så att säga finns ett praktiskt tillvägagångssätt som är svårt att definiera 

och lära rent teoretiskt. Självklart kan det vara så att erfarenheten en person får under sitt 

yrkesliv kan ge värdefull kunskap som är svår att få på annat vis men gäller det även 

bevisvärdering? Som jag ser det är bevisvärderingen en värdering med subjektiva inslag där 

man aldrig helt kan förvissa sig om att ett beslut är rätt eller fel. Nu tror jag i och för sig att de 

flesta domare utför sitt jobb med bravur men likväl borde det vara lite vanskligt att prata om 

bevisvärderingen som något man endast lär sig med tiden vid domstolen. Att domslutet ska 

kunna accepteras av andra förståndiga människor bör inte vara detsamma som att andra 

förståndiga människor inte vågar ifrågasätta domslutet på grund av att den kunskap en domare 

har inte går att tillskansa sig på annat vis än genom praktiskt arbete vid domstolen.  

 

                                                
116 Se Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål. 
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Som jag ser det är det ganska stora skillnader mellan den teoretiska och praktiska synen på 

bevisvärderingen. Är det då teorin som är för svår och så att säga överflödig eller är det 

praktiken som inte kan hantera teorin? Det är tydligt att teorierna är svåra att förstå sig på och 

att de i vissa fall har svårt att knyta an till det praktiska arbetssättet. Till det senare kan dock 

föras någon form av ”hönan eller ägget”-resonemang. Det kan likaväl hävdas att det är 

praktiken som inte förmår att använda de teorier som finns. Att de frekvensteoretiska 

metoderna svårligen kan kopplas till praktiken på grund av deras numeriskt bestämda 

frekvenssatser påpekas från såväl kritiker som förespråkare. Men dessa numeriska värden är 

inte avsedda som någon exakt ”sanning”, oftare har de sin grund i förhoppningen om att göra 

framställningen mer pedagogisk. Därför menar jag att det ena inte nödvändigtvis ska anpassas 

mer efter det andra. Jag anser att teorierna är viktiga för att reflektera över de svårigheter som 

finns inom området och deras strävan att bidra till en god bevisvärdering. Att se teorierna som 

verktyg i den meningen att användandet av dem leder till ett bra resultat menar jag är något 

missvisande. Däremot är teorierna betydelsefulla som hjälpmedel för att analysera och göra 

grunderna för sina egna argument tydliga för sig själv. Det är kanske inte bevismetoden i sig 

som är viktigast utan istället att medvetandegöra de svårigheter som bevisvärderingen 

innebär. 
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Bilaga 1 
Syftet med denna intervju är att försöka få en insikt i hur bevisvärderingen går till i grövre 

brottmål. Jag har begränsat omfattningen till tingsrätterna i Västerbotten och jag tänker mig, 

utan att egentligen veta så mycket om hur domstolarna sköts, att ni som lagmän bör ha ganska 

stort inflytande över den tingsrätt ni jobbar vid. Jag tänkte att du gärna får beskriva hur 

bevisvärderingen går till vid överläggningarna, om det är möjligt helst genom att fritt berätta 

och så fyller jag på med frågor om det är några detaljer jag skulle vilja knyta an till eller om 

det är något jag inte hänger med på. Vad tror du om det? 

 

Vad innebär bevisvärdering för dig? I synnerhet bevisvärderingen i grövre brottmål?  

 

Hur går bevisvärderingen till? 

 

Hur diskuteras bevisvärderingen ingående med nämndemännen? Personlig övertygelse? 

Kontrollfrågor? Måttet av osäkerhet? 

 

Hur vet man att bevisningen räcker till? 

 

Hur tänker du runt effekten av bevisvärderingen och måttet av osäkerhet? 

 

Hur mycket tid har lagts på bevisvärdering under domarutbildningen och senare 

vidareutbildning?  

 

Är bevisvärdering något som diskuteras flitigt vid domstolen? 

 

Hur ser det ut med bevisteorier? Finns det någon som helst anknytning från den teoretiska 

bevisvärdering som ändå finns till den praktiska utövningen? 

 

Vad anser du om de metoder som finns? Främst värde-, tema-, och hypotesmetoden.  

 

Hur ser du på kopplingen mellan teori och praktik vad gäller bevisvärdering? 

 

Eftersom att bevisvärderingen är fri, hur pass mycket baseras på vad teoretikerna kallar 
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erfarenhetssatser? 

 

Hur stort mått av påverkan har du som lagman över bevisvärderingen för hela tingsrätten?  
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