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Summary 
In the literature, which deals with the evaluation of evidence, two broad types 
of evaluating evidence can be identified. One of them is the holistic approach, 
which is characterized by that the assessor engages in a global assessment of 
the evidences. The other is the atomistic approach, which is characterized by 
that the assessor evaluates each piece of evidence individually. For both of 
these two types, different theories of evidence evaluation can be sorted. The 
story model can be sorted as a holistic approach and bayes theorem can be 
sorted as an atomistic approach. 

The story model is a theory of evidence that prescribe that the assessor 
creates stories that explain the evidences. If several stories are created, then 
different criteria helps the assessor to choose the best story. Bayes theorem is 
a theory of evidence that helps the assessor to evaluate the probability of a 
particular event, for example, X is the perpetrator. This is done by assessing 
the probability of the event before the evidence has been taken into account, 
and then updates this probability with the relevant evidence. If the final 
probability is high enough, then the judgment will be based on that event.  

The general purpose of this thesis is to contribute to the research of evi-
dence. This is by examining differences and problems with holistic and 
atomistic assessment of evidence, and problems with the two theories of 
evidence, the story model and bayes theorem. In order to achieve the purpose, 
the thesis describes and examines holistic and atomistic evaluation of 
evidence. The thesis also examines the story model and bayes theorem.  

In holistic evidence evaluation, is the global evaluation important. This 
applies to both the course of events and the evidences. The course of events is 
considered a series of events with causal relationships, and the evidences 
are evaluated together. In atomistic evidence evaluation, the course of events 
is not seen as a whole. Only those parts that are relevant to the legal conse-
quence are important. As regard to the evidences are they examined individu-
ally, but with regard to others, for the evidence in question, relevant evidence. 

The thesis identifies three problems with holistic evaluation of evi-
dence. One is that there seems to be no research that supports the holistic 
evaluation of evidence. The second is that there seems to be research that 
supports that it can be challenging to evaluate evidence holistically. The last 
problem is that there is an opinion in the literature that holistic evaluation of 
evidence simplifies the complexity of evidence evaluation.  

As far as atomistic evidence evaluation is concerned, the literature has 
suggested that there is a problem that this replaces an overall assessment with 
several subordinate assessments. I partially oppose this problem. It is also 
argued that it is not rational to value evidence atomistically, which I also 
partly oppose. 
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With regard to evidence theories, a number of problems have been 
highlighted. The story model creates three problems for the assessor. These 
are that the story model creates risks to the assessor, the criteria to determine 
the best explanation, and the arguments put forward in support of a normative 
application of the story model. The last problem is that is unclear whether the 
previous research is normative or descriptive.  

The problems highlighted by Bayes theorem are, above all, that there 
are views that evidence must be included in a context of stories, and that it 
may be difficult to apply bayes theorem, because of the fact that the assessor 
needs to determine the probability conditions. 
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Sammanfattning 
I litteraturen vilken behandlar bevisvärdering går att finna två övergripande 
uppfattningar om bevisvärdering. Den ena är holistisk bevisvärdering, vilken 
utmärks av att bedömaren ser till helheten. Den andra är atomistisk bevisvär-
dering, vilken utmärkas av att bedömaren värderar varje bevis enskilt. Till 
båda dessa uppfattningar kan hänföras olika bevisteorier. Till holistisk 
bevisvärdering kan berättelsemodellen inordnas, och till atomistisk bevisvär-
dering kan bayes teorem inordnas.  

Berättelsemodellen är en bevisteori vilken stadgar att bedömaren skapar 
berättelser som förklarar bevisen. Om flera berättelser skapas, väljs den bästa 
efter ett antal bedömningspunkter. Bayes teorem är en bevisteori vilken 
hjälper bedömaren att bedöma sannolikheten av en viss omständighet, 
exempelvis X är gärningspersonen. Detta görs genom att bedömaren avgör 
sannolikheten för omständigheten innan bevisfaktumen beaktats, och 
uppdaterar sedan denna sannolikhet med de aktuella bevisfaktumen. Om 
sannolikheten för omständigheten är tillräckligt hög, läggs omständigheten till 
grund för dom. 

Framställningens övergripande syfte är att bidra till den bevisteoretiska 
forskningen. Detta genom att utreda dels skillnader och problem med 
holistisk och atomistisk bevisvärdering, dels problem med bevisteorierna 
berättelsemodellen och bayes teorem. För att uppnå syftet redogör och 
diskuterar framställningen holistisk och atomistisk bevisvärdering. I uppsat-
sen diskuteras också berättelsemodellen och bayes teorem.  

Framställningen visar på ett antal skillnader mellan holistisk och atom-
istisk bevisvärdering. Inom holistisk bevisvärdering ses till helheten. Detta 
gäller både händelseförloppet och bevisfaktumen. Händelseförloppet 
betraktas som en serie händelser med kausala samband och bevisfaktumen 
värderas med beaktande av varandra. Inom atomistisk bevisvärdering ses 
händelseförloppet inte som en helhet. Det är bara de delar som är relevanta 
för rättsföljden som är viktiga. Vad gäller bevisfaktumen granskas dessa 
enskilt, men med beaktande av andra, för bevisfaktumet i fråga, relevanta 
bevisfaktum. Det finns således skillnader mellan hur händelseförloppet och 
bevisfaktumen betraktas.   

I framställningen konstateras tre problem med holistisk bevisvärdering. 
Det ena är att det inte tycks finnas någon forskning som stödjer att det är 
bättre att värdera bevis med beaktande av varandra. Det andra är att det tycks 
närmast finnas forskning som stödjer att det kan vara svårt att värdera bevis 
holistiskt. Det tredje är att det finns en uppfattning i litteraturen om att 
holistisk bevisvärdering förenklar bevisvärderings komplexitet.  

Vad gäller atomistisk bevisvärdering har i litteraturen framförts att det 
är ett problem att denna byter ut en överordnad bedömning mot flera under-
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ordnande bedömningar. Jag motsätter mig delvis att det vore ett problem. Det 
lyfts också fram att det inte är rationellt att värdera bevis atomistiskt, vilket 
jag också delvis ifrågasätter.   

Vad gäller konkreta bevisteorier har ett antal problem med den holist-
iska bevisteorin berättelsemodellen uppmärksammats. Dessa är att berättel-
semodellen skapar risker för bedömaren, bedömningspunkterna för val av 
bästa förklaring, de argument som förts fram till stöd för en normativ 
tillämpning av berättelsemodellen samt att det är otydligt om den tidigare 
forskningen är normativ eller deskriptiv. Att den tidigare forskningen är 
otydlig leder enligt min mening till att det kan bli svårt att utveckla den 
tidigare forskningen. 

De problem som uppmärksammats med bayes teorem är framförallt att 
det finns åsikter om att bevis måste sättas in i ett sammanhang av berättelser, 
samt att det kan vara svårt att tillämpa bayes teorem då bedömaren måste 
fastställa sannolikhetsförhållanden.   
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Förkortningar 
BrB Brottsbalken (1962:700) 
EKMR Europeiska konventionen om skydd för de  

mänskliga rättigheterna och de grundläggande  
friheterna 

HD Högsta Domstolen 
JT Juridisk tidskrift 
NJA Nytt Juridisk Arkiv 
RB Rättegångsbalken (1942:740)  
SvJT  Svensk juristtidning  
 
Bayes teorem  
 
P Sannolikhet 
F Bevisfaktum 
| Givet 
T Bevistema 
𝑃(𝑇) Sannolikheten för bevistemat är sant  
𝑃(−𝑇) Sannolikheten för att bevistemat är falskt 
𝑃(𝐹|𝑇) Sannolikheten för bevisfaktumet givet att bevistemat är sant, sann positivt  
𝑃(𝐹| − 𝑇) Sannolikheten för bevisfaktumet givet att bevistemat är falskt, falsk positiv 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
nta att en student vid juridiska fakulteten tillfrågas hur mycket böckerna 
stående på hyllan för allmän rättslära väger. Studenten hade antagligen 

börjat fundera och för att besvara frågan hade studenten gissningsvis försökt 
formulera en metod. Om studenten inte begränsas i val av metod, har 
studenten vad som i juridiska termer kan beskrivas som fri bevisvärdering.  

Studentens fria bevisvärdering innebär att studenten kan välja den me-
tod denne anser vara den bästa. En metod kan vara att studenten värderar 
vikten av varje enskild bok. En annan metod kan vara att studenten försöker 
uppskatta dels hur många böcker det finns, dels den genomsnittliga vikten av 
en bok. Om en övergripande etikett ska tillskrivas dessa två metoder kan den 
första anses vara mer atomistisk och den andra mer holistisk. Den första 
metoden kan anses vara mer atomistisk då bedömaren ser till varje enskild 
bok separat. Den andra metoden kan anses vara mer holistisk då bedömaren 
ser till helheten.1    

Att välja metod för att göra en bedömning är inte något som enbart per-
sonen ovan måste göra, utan även domstolen när de värderar bevis.2 Precis 
som för bedömaren i exemplet ovan råder det fri bevisvärdering för domsto-
len. En del av den fria bevisvärderingen är att domstolen får värdera bevisen 
fritt.3 En annan del i den fria bevisvärderingen är att det står domstolen fritt 
att välja metod då bevisen ska värderas.4 Rättegångsbalken eller praxis 
föreskriver således inget om vilken metod som ska användas när bevis 
värderas. Även om rättegångsbalken saknar ledning, och praxis är bristfällig, 
saknas det inte uppslag på metoder för bevisvärdering i den bevisteoretiska 
forskningen.5 Dessa metoder för bevisvärdering kan beskrivas som olika 
bevisteorier.6 En bevisteori kan definieras som en uppmaning innehållandes 
en rekommendation för hur bevisvärderingen faktiskt utförs, eller hur 
                                                
1 Begreppen atomistisk och holistisk förklaras mer ingående i avsnitt 3.2. 
2 Diesen, Christian: ”Bevisprövning i brottmål”, s. 30. (Citeras, Diesen 2015). Diesen menar 
att en metod alltid används. 
3 Jfr RB 35 kapitel 1 §, samt NJA 2015 s. 702 p. 18.  
4 Jfr 35 kapitlet 1 § RB, se även Granhag, Pär Anders; Christianson, Sven-Åke: ”Handbok i 
rättspsykologi”, s. 407, (Citeras, Granhag, 2008). Se även Diesen 2015, s. 53. Här ska dock 
NJA 2015 s. 702 nämnas. I avgörandet diskuterar HD bevisfrågor och en metod för 
bevisvärdering. Diesen menar dock att avgörandet inte kan ses som en mall över hur 
bevisvärdering bör gå till, se Diesen, Christian: ”Balkongfallet – ett riktigt bevisprejudikat” 
s. 678. Av denna anledning menar jag att praxis saknar en bevisteori som domstolarna måste 
använda sig av. 
5 Jfr 35 kapitlet 1 § RB, se även Diesen 2015, s. 53. För metoder för bevisvärdering se avsnitt 
1.6, forskningsläge.  
6 Kolflaath, Eivind: ”Bevisbedømmelse – Sannsynlighet eller fortellinger?”, s. 279f. (Citeras, 
Kolflaath 2004). 

A 



 7 

bevisvärdering bör utföras.7 Dessa bevisteorier kan delas in i holistisk 
bevisvärdering och atomistisk bevisvärdering.8 

Utmärkande för holistisk bevisvärdering är att bedömaren ser till hel-
heten.9 Enligt holistisk bevisvärdering hänger bevisen samman och inget 
bevis ska värderas utan att hänsyn tas till övrig bevisning.10 Att bedöma 
bevisen holistisk kan beskrivas som ett ”topp-botten” synsätt. Detta då 
bevisvärderingen börjar med en berättelse, toppen, och bevisen, botten, senare 
bedöms efter berättelsen.11 Inom holistisk bevisvärdering finns det flera 
bevisteorier.12 Bland dessa är berättelsemodellen den centrala bevisteorin.13  

Enligt atomistisk bevisvärdering värderas bevis på ett annat sätt. Inom 
atomistisk bevisvärdering granskar bedömaren varje enskilt bevis.14 Efter att 
detta är gjort lägger bedömaren samman värdet av de olika bevisen.15 Den 
atomistiska bevisvärderingen kan därför istället beskrivas som ett ”botten-
toppen” synsätt. Detta då bevisvärderingen börjar med att bedöma bevisen, 
botten, för att sedan fastställa berättelsen, toppen.16 Även inom atomistisk 
bevisvärdering finns det flera bevisteorier.17 En av dessa är bayes teorem, 
vilken Dahlman menar är den mest framträdande bevisteorin inom dagens 
bevisforskning.18   

Det finns således två olika uppfattningar om bevisvärdering. En pro-
bleminriktad utredning av holistisk och atomistisk bevisvärdering samt 
bevisteorier hänförliga till dessa uppfattningar kan motiveras av två skäl, (1) 
Bevisvärdering är ett av de mest centrala momenten inom rättskipningen (2) 
Det finns ingen säker metod för bevisvärdering.19  

 

                                                
7 Kolflaath 2004, s. 279f.  
8 Kaptein, Hendrik; Prakken, Henry; Verheij, Bart: ”Legal evidence and proof: statistics, 
stories, logic”, s. 117. (Citeras, Kaptein 2009). I litteraturen finns exempel på andra sätt att 
klassificera metoderna. Exempelvis kan klassificeringen ske genom att dela in metoderna i 
matematiska metoder och berättelsemetoder, se Kapardis, Andreas: ”Psychology and law: a 
critical introduction”, s. 188. (Citeras, Kapardis 2010).  
9 Schweizer, Mark: ”Comparing Atomistic and Holistic Evaluation of Evidence”, 2014, s. 65. 
(Citeras, Schweizer 2014).  
10 Pardo, Michael S: ”Juridical Proof, Evidence, and Pragmatic Meaning: Toward 
evidentiary holism”, s. 401 (Citeras, Pardo 2000). 
11 Kaptein 2009, s. 117ff. 
12 Se kapitel fyra där det framkommer att både berättelsemodellen och teorin om förankrade 
berättelser är holistiska bevisteorier. 
13 Kaptein 2009, s. 117.   
14 Kolflaath, Eivind: ”Bevisbedømmelse som slutning til beste forklaring”, s. 210 (Citeras, 
Kolflaath 2007). 
15 Schweizer 2014, s. 65. 
16 Kaptein 2009, s. 117ff. 
17 Exempelvis är bevisvärdemetoden och bevistemametoden atomistiska bevisteorier. 
18 Dahlman, Christian: ”Erling Eide: ”Bevisvurdering – Usikkerhet og sannsynlighet””, s. 
75. (Citeras, Dahlman 2017).  
19 Diesen 2015, s. 30, samt s. 52. 
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1.2 Syfte, ändamål och frågeställningar 
Framställningens övergripande syfte är att bidra till forskningen om bevis-
teorier. Detta genom att undersöka skillnader och problem med holistisk och 
atomistisk bevisvärdering, samt problem med bevisteorier hänförliga till 
dessa.20 Framställningen avser således att bidra till forskningen genom att 
undersöka dels vilka skillnader och problem som finns generellt med holistisk 
och atomistisk bevisvärdering, dels vilka problem som finns med specifika 
holistiska och atomistiska bevisteorier. Min förhoppning är att fram-
ställningen genom att belysa och diskutera skillnader och problem bidrar till 
ett bättre teoretiskt underlag för bevisvärdering. 

För att uppfylla syftet redogör och diskuterar uppsatsen holistisk och 
atomistisk bevisvärdering. Framställningen beskriver och problematiserar 
också olika holistiska och atomistiska bevisteorier. De beskrivna bevisteori-
erna tillämpas också. Detta för att tydligt visa på problem med de tidigare 
presenterade bevisteorierna.   

När det nu nämnda är gjort kan framställningens övergripande syfte an-
ses fullgjort. För att tydliggöra syftet med framställningen uppställs följande 
frågeställningar.  

 
• Vilka skillnader finns det mellan holistisk och atomistisk bevis-

värdering? 
• Finns det några problem med holistisk och atomistisk bevisvärdering? 
• Finns det några problem med holistiska och atomistiska bevisteorier? 

1.3 Avgränsning 
Framställningens omfång kräver en avgränsning i antalet holistiska och 
atomistiska bevisteorier vilka beskrivs och analyseras.21 Av denna anledning 
väljs endast tre bevisteorier, två holistiska och en atomistisk. De valda 
holistiska bevisteorierna är berättelsemodellen och teorin om förankrade 
berättelser. Berättelsemodellen väljs eftersom den är central för holistisk 
bevisvärdering.22 Teorin om förankrade berättelser väljs eftersom den liknar 
berättelsemodellen. Jag menar därför att en redogörelse för teorin om 
förankrade berättelser möjliggör för en ökad förståelse och analys av 
berättelsemodellen. Den valda atomistiska bevisteorin är bayes teorem. Bayes 
teorem väljs med anledning av att Dahlman menar att denna teori dominerar 

                                                
20  Holistisk och atomistisk bevisvärdering ska förstås som den övergripande indelningen av 
bevisteorier.  
21 Se avsnitt 1.6, forskningsläge, för mer om bevisteorier denna framställning inte berör mer 
än vid nämnda avsnitt.  
22 Kaptein 2009, s. 117. 
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dagens bevisforskning.23 Jag vill därför mena bayes teorem är en relevant 
bevisteori att välja. 

Vad gäller bevisvärdering är detta något som förekommer inom alla 
rättsområden. Denna framställning författas dock med utgångspunkt i 
straffrätt och brottmål. En avgränsning sker således mot övriga rättsområden. 
Det ska dock uppmärksammas att det inte finns något som hindrar att delar av 
dessa bevisteorier används även inom andra rättsområden, exempelvis inom 
civilrätten. Uppsatsen diskuterar dock inte hur dessa bevisteorier förhåller sig 
till de delar av den civilrättsliga processen som skiljer sig ifrån den straffrätts-
liga, exempelvis beviskravet.   

1.4 Disposition 
Inledningsvis vill jag redan här kommentera avsnitt 1.6, forskningsläge. 
Avsnittet kan upplevas svårt då olika bevisteorier diskuteras förhållandevis 
kortfattat. Även författare och deras forskning nämns, dock utan att i detalj 
redogöra för den. Avsnitt 1.6 ska dock inte förstås som en fullständig 
presentation och förklaring av olika bevisteorier och tidigare litteratur, utan 
som en introduktion. Till läsare som vill fördjupa sig i de bevisteorier och den 
tidigare forskning som presenteras hänvisas till litteraturen i fotnoterna.  

Efter att tidigare forskning presenterats diskuteras i kapitel två den be-
visrättsliga ramen och processuella begrepp. Avsnittet ger läsaren en intro-
duktion till bevisrätten och den bevisrättsliga kontexten i vilken bevisteorier 
tillämpas.  

I kapitel tre introduceras läsaren för vad en bevisteori är, samt för hol-
istisk och atomistisk bevisvärdering. Kapitlet ger läsaren en förståelse för 
bevisteori samt grunderna för holistisk och atomistisk bevisvärdering. I 
kapitel fyra och fem presenteras och diskuteras olika bevisteorier. I kapitel 
fyra presenteras den holistiska bevisteorin berättelsemodellen samt teorin om 
förankrade berättelser. I kapitel fem presenteras den atomistiska bevisteorin 
bayes teorem. I dessa kapitel fördjupas också diskussionen angående holistisk 
och atomistisk bevisvärdering. Efter att bevisteorierna är presenterade och 
diskuterade tillämpas de i kapitel sex.  

 I framställningens avslutande kapitel, kapitel sju, analyseras det pre-
senterade materialet. Utöver denna analys, analyseras fortlöpande i framställ-
ningen. Detta innebär att mina tankar och åsikter framförs genom hela 
uppsatsen. De delar som är mina åsikter markeras genom exempelvis ”jag 
anser” och ”enligt min mening”. På detta sätt hoppas jag göra det tydligt för 
läsaren vad som är mina åsikter och vad som är andra författares åsikter. 
Valet i att använda en löpande analys grunder sig i att jag anser det vara mer 

                                                
23 Dahlman 2017, s. 75. 
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fördelaktigt för läsaren att analys sker i samband med det presenterade 
materialet.  

1.5 Metod, teori och material 
För att tillgodogöra sig materialet och besvara frågeställningarna används i 
framställningen flera metoder. Detta eftersom det enligt min mening inte 
finns någon metod som på ett lämpligt sätt går att använda genom hela 
framställningen. Val av metod har utgått ifrån att finna den metod som på 
bästa sätt används för att besvara frågeställningarna.  

I avsnitt två, vilket behandlar bevisning i allmänhet, är avsikten att fast-
ställa gällande rätt. Av denna anledning används en rättsdogmatisk metod.24 I 
denna framställning definieras rättsdogmatisk metod som ett tillvägagångssätt 
som med hjälp av att analysera rättskällorna försöker fastställa gällande rätt. 
Rättskällorna av relevans för detta arbete är lag, förarbete, praxis och doktrin. 
Primärt fastställs gällande rätt utifrån lagen. I de fall lagen inte är tillräcklig, 
används förarbete, praxis och doktrin för att tolka och förstå gällande rätt.   

Vad gäller användandet av litteratur vill jag mena att styrkan i denna 
framställning till viss del motsvarar styrkan i den litteratur som används. Av 
denna anledning har litteraturen granskats och författare som tycks framträ-
dande inom området används. Jag menar att i avsnitt två redogörs för 
författare som är framträdande på området, exempelvis, Ekelöf, Diesen och 
Lainpelto. För att avgöra om författarna är framträdande har beaktats i vilken 
form texterna är publicerade, vem som publicerat texterna, samt hur välkänd 
doktrinen är. Litteraturen har också bedömts under inläsning.   

Den juridiska framställningen angående holism, atomism och bevisteo-
rier är enligt min mening inte att förstå som gällande rätt, vilket motiverar en 
annan metod än rättsdogmatisk metod.25 För att författa dessa avsnitt menar 
jag att en analytisk metod är att föredra. Inom ramen för denna uppsats ska 
analytisk metod förstås som en metod som besvarar frågeställningarna genom 
att redogöra för och analysera tidigare forskning. Detta inbegriper ett kritiskt 
förhållningssätt till tidigare forskning. En analytisk metod är i detta hänse-
ende och enligt min uppfattning att föredra då metoden tillåter en redogörelse 
för forskningen samt ett kritiskt förhållningssätt till densamma.   

Litteraturen som används vid författande av dessa avsnitt har valts ge-
nom att läsa in mig på ämnet och valt de författare som enligt min mening är 
framträdande på området. Uppfattning om att författarna är framträdande på 
området grundas i att många av författarna har publicerat mycket litteratur på 

                                                
24 Inspiration till att använda en rättsdogmatisk metod är hämtad ifrån Korling, Fredric; 
Zamboni, Mauro: ”Juridisk metodlära”, s. 21 – 45. (Citeras, Korling 2013).  
25 Rättsdogmatisk metod är en metod vilken fastställer gällande rätt, se Sandgren, Claes: 
”Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation”, s. 43. Av 
denna anledning är rättsdogmatisk metod inte att föredra. 
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området och de är ofta hänvisade av andra författare. Även här har beaktats 
vem som publicerat texterna och hur de är publicerade. I många fall är det 
juridiska tidskrifter som står bakom publikationen, vilket jag vill mena ger 
relevans åt litteraturen.   

I avsnitt sex tillämpas berättelsemodellen och bayes teorem. Metoden i 
detta avsnitt får närmast anses vara en praktisk metod. Med praktisk metod 
menar jag en metod som tillåter att bevisteorierna praktiskt används. Jag 
menar att en praktisk metod är att föredra eftersom avsnittet inte försöker 
fastställa gällande rätt eller analysera tidigare forskning, utan om en tillämp-
ning.  

1.6 Forskningsläge 
Bevisteori har varit föremål för en stor del forskning sedan tidigare. I detta 
avsnitt presenteras en del av forskningen. Forskningen som presenteras är 
givetvis inte en fullständig redogörelse för tidigare forskning, utan represente-
rar den forskning jag menar är relevant inom ramen för denna uppsats. 
Avsnittet presenterar tidigare forskning för läsaren i tre steg. Avsnittet inleds 
med svensk forskning och därefter diskuteras forskning ifrån norden. 
Avslutningsvis presenteras övrig internationell forskning. 

Vad gäller holistisk och atomistisk bevisvärdering anser jag att dessa 
inte avhandlats i någon större utsträckning i svensk litteratur. Den svenska 
litteraturen har i högre grad diskuterat olika bevisteorier. Ekelöf har diskuterat 
bevisteorin bevisvärdemetoden. Bevisvärdemetoden är en bevisteori vilken 
har sin grund i frekvensresonemang.26 Vid en tillämpning av bevisvärdeme-
toden ska bedömaren se till relationen mellan bevisfaktum och bevistema.27 
Bedömaren ska avgöra med vilken sannolikhet bevisfaktumet orsakats av 
bevistemat.28 Att bedömaren avgör med vilken sannolikhet bevisfaktumet 
orsakats av bevistemat innebär att det måste finnas ett orsakssamband mellan 
bevistema och bevisfaktum.29 Vad gäller kravet på orsakssamband är detta 
ifrågasatt av exempelvis Lindell. Lindell menar att kravet på orsakssamband 
leder till att bevisvärderingen inte sker förutsättningslöst. Författaren menar 
att det finns en risk att bedömaren fokuserar på det orsakssamband som 
presenteras av åklagaren. Detta kan leda till at bedömaren missar att bevisfak-
tumet kan orsakats av annat än bevistemat.30 Ekelöf är inte ensam om att 

                                                
26 Eklund, Hans; Lindell, Bengt: ”Straffprocessen”, s. 404 (Citeras, Eklund 2005). 
27 Bolding, Per Olof: ”Osannolikhet eller ovisshet? En fråga om behandlingen av alternativ-
hypoteser vid bevisvärderingen”, s. 606. (Citeras, Bolding 1988), se även Lindell 2012, s. 
504. 
28 Ekelöf, Per Olof; Edelstam, Henrik; Heuman, Lars: ”Rättegång häfte 4”, s. 170. (Citeras, 
Ekelöf 2009).  
29 Ekelöf 2009, s. 170.  
30 Lindell, Bengt: ”Kommentar till en recension”, s. 140.  (Citeras, Lindell 1988). 
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diskutera bevisvärdemetoden. Även Stening, Goldsmith och Andersson har 
skrivit om bevisvärdemetoden.31 

Bevisvärdemetoden är inte den enda bevisteorin som presenterats i 
svensk litteratur. Bevistemametoden är en annan bevisteori vilken diskuterats. 
Exempelvis har Bolding diskuterat denna bevisteori.32 Bevistemametoden 
stadgar att förhållandet mellan bevistemat och bevisfaktumen ska fastställas. 
Bevistemametoden fokuserar således på sannolikheten för bevistemat givet 
bevisfaktumen.33  

En annan svensk författare som diskuterat bevisteorier är Dahlman. För-
fattaren har behandlat bayes teorem.34 För att sätta denna bevisteori i relation 
till andra bevisteorier kan nämnas bayes teorem kan anses utgöra en primitiv 
modell av bevistemametoden.35 Även Andersson har i sin avhandling skälig 
misstanke diskuterat bayes teorem.36 

Utöver de redan nämnda bevisteorierna finns det ytterligare en bevis-
teori som diskuterats i svensk litteratur. Det är hypotesmetoden. Hypotes-
metoden har framförallt diskuterats av Diesen. Hypotesmetoden förespråkar 
att bevisvärdering går ut på att falsifiera alternativa hypoteser. Med stöd i 
omständigheter i målet ska domstolen ställa upp alternativa hypoteser till 
åklagarens gärningsbeskrivning. Om en sådan alternativ hypotes kan ställas 
upp, ska dess rimlighet prövas. I de fall alternativa hypoteser inte kan 
uteslutas, ska den tilltalade frikännas.37 

Vad gäller nordisk litteratur har Eckhoff författat en del texter om be-
vis.38 Även Zahele har genom sin bok, om det juridiske beviset, bidragit till 
forskningen om bevisteorier.39 Likaså har Kolflaath bidragit till forskningen. 
Kolflaath har författat boken Bevisbedømelse i praksis, i vilken författaren 
studerat bevisvärdering och bevisteorier.40 Utöver boken har Kolflaath 

                                                
31 Goldsmith, Robert W.; Andersson, Sven Ingmar: ”Bevisvärdemetoden versus temametoden 
vid juridisk bevisvärdering”. (Citeras, Goldsmith 1978) se även, Stening, Anders: ”Konflikt 
mellan två bevismodeller”. (Citeras, Stening 1979). 
32 Bolding, Per Olof: ”Går det att bevisa?: perspektiv på domstolsprocessen”. (Citeras, 
Bolding 1989) se också Bolding, Per Olof: ”Bevisbördan och den juridiska tekniken”. 
(Citeras, Bolding, 1951). 
33 Ekelöf 2009, s. 170. Det finns en omfattande litteratur vilken jämför bevisvärdemetoden 
och bevistemametoden. Framställningens omfång tillåter för en ingående redogörelse 
angående skillnader mellan bevistemametoden och bevisvärdemetoden. För den intresserade 
läsaren hänvisas därför till Goldsmith 1978, s. 72ff. Stening 1979, samt Ekelöf, Per Olof: 
”Bevisvärdemodellen kontra bevistemamodellen”. (Citeras, Ekelöf 1989). 
34 Se Dahlman, Christian: ”Beviskraft - metod för bevisvärdering i brottmål” (Citeras, 
Dahlman 2016) se även Dahlman, Christian: ”Belastningsparadoxen – när kriminell 
belastning talar för den tilltalades fördel”.  
35 Dahlman 2016, s. 12. Tidigare har framkommit att framställningen fokuserar på bayes 
teorem, varför en redogörelse för bayes teorem sker senare i framställningen, se kapitel fem. 
36 Andersson, Simon: ”Skälig misstanke”, (Citeras, Andersson 2016). 
37 Diesen 2015, s. 197. För mer om hypotesmetoden se Diesen 2015, avsnitt 7.  
38 Eckhoff, Torstein: ”Temametode eller verdimetode i bevisvurderingen”. (Citeras, Eckhoff 
1988) Eckhoff, Torstein:”Tvilsrisikoen: (bevisbyrden)”. (Citeras, Eckhoff 1943). 
39 Zahle, Henrik: ”Om det juridiske bevis”. (Citeras, Zahle 1976). 
40 Kolflaath, Eivind: ”Bevisbedømmelse i praksis”. (Citeras, Kolflaath 2013).  
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författat ett antal artiklar vilka behandlar bevisteori.41 Forskningen ifrån 
Kolflaath behandlas mer ingående i uppsatsen, varför bara en kortare 
presentation görs i detta avsnitt. I relation till bevisteorier vill jag mena att 
Kolflaath tycks förespråka en holistisk bevisteori där berättelsemodellen 
utgör en normativ grund.42  

Jerkø har också forskat om bevisteorier. I sin avhandling Rettslig be-
visvurdering – om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse, 
redogör författaren bland annat för bevisteorier.43 Författaren diskuterar också 
holism och atomism relativt ingående.44 I avhandlingen presenterar Jerkø en 
bevisteori. Jerkø menar att bedömaren bör använda sig av vad författaren 
benämner ”bevisbedømmarens verktøykasse”.45 Jerkø menar att en bevisteori 
inte bör föreskriva att bedömaren ska värdera bevis på ett speciellt sätt. En 
bevisteori bör istället ge bedömaren redskap till att förstå bevisen på bästa 
sätt. Redskapen i ”bevisbedømmarens verktøykasse” ska samlas ifrån 
kunskap hämtade ifrån logiken, matematiken, vetenskapsteorin och empirisk 
vetenskap.46 

Forskning om bevisteorier har naturligtvis också bedrivits internation-
ellt. Forskningen genomförd av Pennington och Hastie är betydelsefull.47 
Författarna har bedrivit deskriptiv forskning gällande hur bevisvärdering 
faktiskt utförs, och de har visat på hur bedömare antar sig och värderar 
bevisning.48 Författarna menar att bedömare värderar bevis genom att skapa 
berättelser. Om fler än en berättelse skapas, väljer bedömaren den bästa efter 
olika kriterier. Författarna benämner denna bevisteori för the story model, 
berättelsemodellen.49 Pennington och Hasties bevisteori är en holistisk modell 
för bevisvärdering.50 Pardo förespråkar också en holistisk syn på bevisvärde-
ring. Pardo menar att värdet av det enskilda beviset bara kan förstås mot 
bakgrund av resterande bevisning.51 En del av Pardos forskning har varit 
inriktad mot den tidigare presenterade berättelsemodellen, vilken redogörs för 
senare i framställningen.52   

                                                
41 Kolflaath, 2004, 2007.  
42 Kolflaath 2004, s. 303.  
43 Jerkø, Markus: ”Rettslig bevisvurdering- om dens rammer, redskaper og  
grenserne for vår erkjennelse”. (Citeras Jerkø, 2014).  
44 Jerkø 2014, avsnitt 8.3.1. 
45 Jerkø 2014, s. 377. 
46 Jerkø 2014, s. 381. 
47 Se exempelvis, Pennington, Nancy; Hastie, Reid: ”A Cognitive Theory of Juror decision 
making: The Story Model”. (Citeras, Pennington 1991).  
48 Se Pennington 1991. 
49 Pennington 1991, s. 519, se också s. 527. Berättelsemodellen är en fri översättning av 
Pennington och Hasties benämning the story model.  
50 Kaptein 2009, s. 115. 
51 Pardo 2000, s. 401. 
52 Se exempelvis Allen, Ronald J; Pardo, Michael S: ”Juridical proof and the best expla-
nation”. (Citeras, Allen 2008). 
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Robertson och Vignaux har likt Dahlman diskuterat bayes teorem och 
bevisvärdering. De har författat boken Interpreting evidence: evaluating 
forensic science in the courtroom.53 Finkelstein och Fairely har även de 
skrivit om bayes teorem. Författarna har bland annat skrivit om hur bayes 
teorem kan användas vid identifikationsbevisning.54 Därutöver har även 
Lempert diskuterat bayes teorem som bevisteori.55  

Min förhoppning är att läsaren i och med denna korta presentation fått 
en uppfattning om dels vilka författare som är aktiva på området, dels 
forskningen som bedrivits i svensk, nordisk och internationell litteratur. Som 
uppmärksammats finns det en del skrivit om bevisteorier. Det finns dock 
frågor kvar att besvara. Vad gäller denna framställnings valda frågeställningar 
har jag inte funnit någon forskning som jämfört holistisk och atomistisk 
bevisvärdering med närmare inriktning mot berättelsemodellen och bayes 
teorem. Min förhoppning är därför att denna framställning bidrar med att fylla 
denna lucka. Jag menar att det finns ett behov av att fylla denna lucka då 
frågor om bevisvärdering är viktiga och ofta komplicerade, varför forskning 
på området är viktig. 

 
 

                                                
53 Robertson, Bernard; Vignaux, G. Tony; Berger, E. H. Charles: ”Interpreting evidence: 
evaluating forensic science in the courtroom”. (Citeras, Robertson 2016). 
54 Finkelstein O. Michael; Fairley B.William: ”A Bayesian Approach to Identification 
Evidence” (Citeras, Finkelstein 1970). 
55 Lempert, Richard: ”The new evidence scholarship: analyzing the process of proof”. 
(Citeras, Lempert 1986). 
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2 Allmänt om bevisning  

2.1 Inledande kommentar 
Innan framställningen behandlar bevisteorier redogör detta kapitel för 
bevisning i allmänhet, på ett övergripande plan. Kapitlet inbegriper dels 
processuella begrepp, dels den bevisrättsliga processramen. Det är enligt min 
uppfattning fördelaktigt för läsaren att förstå grunderna i bevisrätten innan 
framställningen redogör för olika bevisteorier. Jag anser också att den 
bevisrättsliga processramen stadgar ramarna för bevisvärderingen. Den 
bevisrättsliga processramen svarar på den viktiga frågan vad det är som ska 
bevisas. Den svarar också på frågorna hur en omständighet bevisas och när en 
omständighet ska anses bevisad. Frågorna och dess svar är viktiga för att 
förstå bevisvärdering och bevisteorier. Kapitlet inleder med att diskutera 
processuella begrepp, för att därefter gå vidare och diskutera den bevisrätts-
liga processramen.  

2.2 Processuella begrepp  

2.2.1 Rättsfakta och bevistema  
Inom bevisrätten kategoriseras olika omständigheter in under olika process-
rättsliga begrepp. De relevanta omständigheterna för en tillämpning av en 
rättsregel med en därtill knuten rättsföljd klassificeras som rättsfaktum. 
Rättsfaktum kan i sin tur delas in i rekvisit och konkreta rättsfaktum. Rekvisit 
är delar av en rättsregel, exempelvis skaderekvisitet i BrB 3 kapitel 5 §. 
Konkreta rättsfaktum är omständigheter på verklighetsplanet. Det är de 
faktiska omständigheterna som ligger till grund för ansvarstalan.56 Ett konkret 
rättsfakta kan också, i relation till vad parterna vill bevisa, klassificeras som 
ett slutligt bevistema.57 Ett slutligt bevistema är således en omständighet som 
parterna försöker bevis.  

2.2.2 Bevisfakta 
Bevisfakta är ett annat begrepp som används för att klassificera olika 
omständigheter. Bevisfakta är omständigheter som försöker bevisa ett 

                                                
56 Fitger, Peter; Sörbom, Monika; Eriksson, Tobias; Hall, Per; Palmkvist, 
Ragnar; Renfors, Cecilia: Rättegångsbalken (oktober 2016, Zeteo) kommentaren till 35 
kapitlet 1 §. (Citeras, Fitger 2016), Jfr också Schelin, Lena: ”Bevisvärdering av utsagor i 
brottmål”, s. 43 (Citeras, Schelin 2006). 
57 Lainpelto, Katrin: ”Stödbevisning i brottmål”, s. 194, (Citeras, Lainpelto 2012), se även 
Schelin 2006, s. 43.  
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bevistema. Bevisfakta är följaktligen omständigheter som kan öka eller 
minska sannolikheten av ett bevistema. 58 En person som vittnar om att denne 
såg X slå Y är exempelvis ett bevisfaktum. Vittnesmålet ökar sannolikheten 
för bevistemat.  

Enligt Diesen kan bevisfaktum, hädanefter bevis, delas in i direkta och 
indirekta bevis. Ett direkt bevis har ett kausalsamband till bevistemat. Det är 
således omständigheter som skapats på grund av brottet. Ett vittne som säger 
sig ha sett brottet är exempelvis ett direkt bevis. Vittnet hade inte existerat 
utan brottet. Indirekta bevis skiljer sig ifrån direkta bevis på så sätt att dessa 
inte är kausala till bevistemat. Indirekta bevis är omständigheter som existerar 
även utan brottet. Exempelvis är motiv ett indirekt bevis.59 Motivet existerar 
även utan brottet. Även Ekelöf gör skillnad mellan direkta och indirekta 
bevis. Ekelöf använder dock en annan terminologi. Ekelöf benämner direkta 
bevis som kausala bevis och indirekta bevis som icke-kausala bevis.60 

Det ska uppmärksammas att bevisfaktum i vissa fall kan utgöra både 
bevisfaktum och bevistema. Detta är fallet vid en beviskedja. I en beviskedja 
utgör bevisfaktumet dels bevistema, dels bevisfaktum. I relation till föregå-
ende led utgör bevisfaktumet ett bevistema. I relation till efterföljande led 
utgör bevisfaktumet ett bevisfaktum.61 

2.2.3 Hjälpfakta 
Den sista processuella kategoriseringen som här ska diskuteras är hjälpfakta.  
Hjälpfakta är omständigheter som kan vara till hjälp för att bestämma värdet 
av ett bevisfaktum. Ett hjälpfaktum är således inte en omständighet som kan 
tala för eller emot ett bevistema, utan enbart höja eller sänka värdet hos ett 
bevisfaktum.62 Exempelvis kan hjälpfakta vara information om på vilket 
avstånd ett vittne bevittande en misshandel eller vilka ljusförhållanden som 
rådde på platsen vid tiden för misshandeln.63 Lainpelto menar att hjälp-
faktumets funktion är ett ge kringinformation till bedömningen av ett 
bevisfaktum.64 Hjälpfaktum kan vidare delas in i positiva hjälpfaktum och 
negativa hjälpfaktum. Ett positivt hjälpfaktum påverkar bevisfaktumets värde 
i positiv riktning och ett negativt hjälpfaktum påverkar bevisfaktumets värde i 
negativ riktning.65 

För att avgöra om en omständighet är ett bevisfaktum eller ett hjälpfak-
tum, måste bedömaren avgöra om omständigheten står i relation till beviste-
mat eller till bevisfaktumet. Om omständigheten står i relation till bevistemat 
                                                
58 Ekelöf 2009, s. 19.  
59 Diesen 2015, s. 210. 
60 Ekelöf 2009, s. 24.  
61 Ekelöf 2009, s. 183.  
62 Ekelöf 2009, s. 19f, se även Lainpelto 2012, s. 194f, jfr även Diesen 2015, s. 211.  
63 Jfr Ekelöf 2009, s. 19, se även Lainpelto 2012, s. 195.  
64 Lainpelto 2012, s. 194. 
65 Jfr Lainpelto 2012, s. 194. 
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är det ett bevisfaktum. Om omständigheten står i relation till bevisfaktumet är 
det ett hjälpfaktum.66 För att bevisvärderingen ska bli riktig krävs att bedöma-
ren kategoriserar omständigheten korrekt. Om ett bevisfaktum felaktigt 
kategoriserar som ett hjälpfaktum, får omständigheten inget eget värde i 
relation till bevistemat. Om ett hjälpfaktum istället felaktigt kategoriseras som 
ett bevisfaktum, får omständigheten felaktigt ett värde i relation till beviste-
mat.67 Båda dessa fel kan leda till en felaktig bevisvärdering.68 

Det ska tilläggas att sett till sammanhanget kan en omständighet klassi-
ficeras olika. Som exempel nämner Lindell omständigheten dimma vid en 
talan om att en förare kört på en person. Dimman kan självständigt vara ett 
rättsfaktum som konstituerar vårdslöshet, men dimman kan också vara ett 
bevisfaktum till omständigheten att vägbanan var våt. Dimman kan också 
utgöra hjälpfaktum till att bedöma ett vittnesmål.69 

2.3 Bevisrättsliga processramen  

2.3.1 Fri bevisföring  
RB 35 kapitel 1 § innehåller principen om fri bevisföring.70 Principen om fri 
bevisföring innebär att part i huvudsak är fri att föra in all bevisning den 
önskar.71 Det finns dock vissa begränsningar. Rätten får exempelvis avvisa 
bevisning som inte behövs eller om beviset uppenbart skulle bli utan ver-
kan.72 Det finns också en begränsning gällande användandet av vittnesattes-
ter. Denna begränsning stadgas i RB 35 kapitel 14 §. Det ska dock nämnas att 
begränsningen mot användandet av vittnesattester inte är fullständigt, 
undantag kan göras.73 Vidare begränsar EKMR möjligheten att åberopa 
bevisning i vissa fall. Det går exempelvis inte att åberopa bevis som tillkom-
mit efter att tortyr använts.74 Huvudregeln är följaktligen fri bevisföring, även 
om vissa undantag finns.  

I samband med principen om fri bevisföring ska två andra bevisrättsli-
gaprinciper nämnas, principerna om bevisomedelbarhet och det bästa 
bevismaterialet. Båda principerna bestämmer ramarna angående hur bevis ska 

                                                
66 Lainpelto 2012, s. 196f.  
67 Lainpelto 2012, s. 196f.   
68 Jfr Lainpelto 2012, s. 196.  
69 Lindell, Bengt: ”Sakfrågor och rättsfrågor - En studie av gränser, skillnader och 
förhållanden mellan faktum och rätt”, s. 31. (Citeras: Lindell 1987). 
70 Principen går inte att finna explicit RB 35 kapitlet 1 §. I NJA 2015 s. 702 p. 18 skriver HD 
att RB 35 kapitlet 1 § innehåller nämnda princip. Se även Ekelöf 2009, s. 21.  
71 Jfr NJA II 1943, s. 444f., se även Ekelöf 2009, s. 26, se också Diesen 2015, s. 119. 
72 Rätten kan även vid andra tillfällen avvisa bevisning, se RB 35 kapitlet 7 § för fler 
möjligheter för rätten att avvisa bevisning. Se även Ekelöf 2009, s. 37ff. för mer om 
avvisning av bevisning.   
73 RB 35 kapitlet 14 §, se också Diesen 2015, s. 119. 
74 Diesen 2015, s. 120.  
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presenteras. Principen om bevisomedelbarhet sätter ramarna för hur bevis-
ningen ska förebringas. Principen innebär att beviset ska läggas fram i sin 
mest omedelbara form. Gällande exempelvis vittnen innebär denna princip att 
de ska höras muntligen inför rätten.75 Det ska tillägas att detta enbart är en 
huvudregel. Som ovan nämnts kan vittnesattester enligt RB 35 kapitlet 14 § 
användas i undantagsfall.76 Den andra principen, principen om det bästa 
bevismaterialet, tar sikte på vilket bevismedel som ska användas. Om en 
kunskapskälla kan användas på flera olika sätt, ska det bevismedel som 
medför den säkraste bevisningen användas.77   

Avslutningsvis ska nämnas vem som ska förebringa bevisning i målet. 
Principen om den fria bevisföringen besvarar inte denna fråga. Enligt RB 35 
kapitlet 6 § är det parterna som svarar för bevisning i målet. I brottmål som 
hör under allmänt åtal får dock även rätten inhämta bevisning.78 Efter att 
parterna presenterat bevisning i målet, är det rätten som genomför en 
bevisvärdering. Rätten tillämpar regler om beviskrav och bevisbörda, vilket 
framställningen återkommer till nedan, för att avgöra om de konkreta 
rättsfaktumen utgör rekvisit. Rätten avgör sedan om de bevisade konkreta 
rättsfaktumen kan subsumerar under rekvisiten i en rättsregel.79  

2.3.2 Fri bevisvärdering      
Principen om fri bevisvärdering härleds även den ifrån RB 35 kapitel 1 §.80 
Principen stadgar att det står rätten fritt att värdera bevisningen i målet.81 
Bevisvärderingen är dock inte helt fri, vissa restriktioner finns. Bevisvärde-
ringen måste vara objektivt grundad. Värderingen av bevisen måste således 
stödjas i skäl som kan godtas av normalt förståndiga personer.82 Det finns 
också ett krav på att rätten redovisar skälen för sin bedömning och domen får 
inte grundas på ett helhetsintryck av den framlagda bevisningen.83 

Den sista begränsningen i domstolens fria bevisvärdering gäller vilka 
omständigheter som får ligga till grund för dom. Huvudregeln är att enbart 
omständigheter som framkommit vid huvudförhandlingen får ligga till grund 
för dom.84 Detta innebär att det är vad som sagts och vad som visats som får 

                                                
75 Ekelöf 2009, s. 42f., se även Eklund 2009, s. 381f.  
76 För mer om vittnesattester, se Eklund 2005, s. 381.  
77 Ekelöf 2009, s. 43f.  
78 RB 35 kapitel 6 §.  
79 Fitger 2016, se även Ekelöf 2009, s. 14f.  
80 Principen stadgas inte explicit RB 35 kapitlet 1 §. I NJA 2015 s. 702 p. 18 framgår dock att 
RB 35 kapitel 1 § innehåller nämnda princip. Se även Ekelöf 2009, s. 21. 
81 Diesen 2015, s. 52f.  
82 Fitger 2016 samt NJA II 1943, s. 444 f., se även Eklund 2005, s. 398.     
83 Eklund 2005, s. 398, se även Diesen 2015, s. 53. För mer om domsskrivningen se Ekelöf, 
Per Olof; Edelstam, Henrik; Pauli, Mikael: ”Rättegång häfte 5”, s. 268ff. (Citeras, Ekelöf 
2011).  
84 Eklund 2005, s. 398.  
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utgöra underlag vid avgörandet.85  Dom får således inte grundas på omstän-
digheter som enbart framkommer i exempelvis förundersökningen. Att det 
enbart är omständigheter som framkommit under huvudförhandlingen som får 
ligga till grund för dom är ett uttryck för omedelbarhetsprincipen, vilken 
återfinns i RB 30 kapitel 2 §.86 

Omedelbarhetsprincipen som återfinns i RB 30 kapitlet 2 § är huvud-
regeln. Den är följaktligen inte absolut. Omständigheter som kan klassificeras 
som notoriska fakta får ligga till grund för dom, även om dessa inte fram-
kommit under huvudförhandlingen.87 Notoriska fakta är omständigheter som 
är allmänt veterliga. Notoriska fakta är således fakta som alla känner till.88 
För att exemplifiera är antagligen omständigheten att Finland ligger öster om 
Sverige notorisk fakta.89 Vad som utgör notoriska fakta är dock inte själv-
klart. Tid och rum är exempel på faktorer som avgör vad som är notorisk 
fakta och vad som inte är det. Att rum är en bedömningspunkt innebär att vad 
som utgör notorisk fakta i Lunds tingsrätt, måste inte utgöra notoriska fakta i 
Sundsvalls tingsrätt.90  

Sammanfattningsvis innebär principen om fri bevisvärdering att rätten 
får värdera bevisningen fritt, även om vissa restriktioner finns. Paragrafen 
svarar dock inte på frågan hur bevis ska värderas.91 Enligt Kolflaath öppnar 
avsaknaden av regler upp för möjligheten att bevisteorier utvecklas vilka gör 
anspråk på att förklara hur bevisvärdering bör utföras.92  

2.3.3 Bevisbörda och beviskrav 
Bevisbörda och beviskrav är två termer inom processrätten. Bevisbördan 
gäller vem av parterna som ska bära risken beträffande ovissheten av ett 
rättsfaktums existens. Beviskravet tar sikte på hur stark bevisning som krävs 
för att ett rättsfaktum ska anses bevisat.93 Regler om bevisbörda och bevis-
krav är hänförligt till bevisteman. Det är enbart ett slutligt bevistema som kan 
påföras regler om bevisbörda och beviskrav.94 Således finns det inga regler 
om bevisbörda eller beviskrav gällande bevisfakta.95  

                                                
85 Mellqvist, Mikael: ”Om tro tyckande och vetande, högsta domstolens värdering av 
utsagor”, s. 754. (Citeras, Mellqvist 2013). 
86 Ekelöf 2009, s. 27 ff.  
87 RB 35 kapitel 2 §. 
88 Ekelöf 2009, s. 59.  
89 Jfr Ekelöf 2009, s 59.  
90 Jfr Ekelöf 2009, s 59.  
91 Jfr 35 kapitlet 1 § RB, se även Diesen 2015, s. 53. 
92 Kolflaath 2007, s. 279f. Författaren skriver med norsk rätt i beaktning. Jag vill dock mena 
att det samma gäller inom svensk rätt. Avsaknaden av metoder för bevisvärdering i lag och 
praxis ger tillfälle för en diskussion och utvecklande av bevisteorier.   
93 Lindell 2012, s. 535.  
94 Fitger 2016. 
95 Nordh, Roberth:”Bevisrätt B: bevisbörda och beviskrav”, s. 22. (Citeras, Nordh 2011). 
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Vad gäller bevisbördan i brottmål är det åklagaren som bär denna.96 
Bevisbördan gäller både de objektiva och de subjektiva momenten.97 
Bevisbördan bärs av åklagaren då risken för felaktiga domar vill undvikas.98 
Att bevisbördan åläggs åklagaren innebär att vid tvivel ska domstolen hellre 
fria än fälla.99   

Angående beviskravet stadgar RB 35 kapitel 1 § att rätten ska avgöra 
vad som är bevisat.100 Paragrafen ger dock ingen ledning om när något ska 
anses bevisat. Det finns således inget uttryckligt beviskrav i RB 35 kapitel 1 
§.101 Beviskravet har istället preciserats genom praxis. Beviskravet vid 
brottmål brukar definieras som att det ska vara ställt utom/bortom rimligt 
tvivel.102 Om detta beviskrav ska preciseras med siffror, menar Diesen och 
Lambertz att ställt bortom rimligt tvivel motsvarar 98 procent.103 Det ska 
uppmärksammas att i den rättsvetenskapliga litteraturen förs en diskussion 
om ett differentierat beviskrav. Ett differentierat beviskrav betyder att 
beviskravet inte alltid skulle vara lika högt ställt.104 Diesen menar att vissa 
faktorer skulle kunna påverka hur högt beviskravet är. Exempel på dessa 
faktorer är brottets grovhet och den tilltalades inställning.105 Ekelöf tycks 
också mena att beviskravet kan differentiera. Ekelöf menar att HD sänkt 
beviskravet i vissa fall, exempelvis vid vissa nödvärnsinvändningar. Författa-
ren menar också att beviskravet kan sänkas indirekt, exempelvis vid erkän-
nande av lindrigare brott.106 

2.3.4 Robusthet 
Inom bevisrätten diskuteras också ett robusthetskrav.107 Kravet definieras på 
olika sätt och det finns skilda åsikter angående vad som menas med robust-
het.108 Ekelöf menar att bevisningen är robust om ”det inte, såvitt man kunnat 
finna, existerar ytterligare bevisning som kan påverka bevisvärdet”.109 Detta 
får till följd att om undersökningen inte är tillräckligt väl genomförd påverkar 

                                                
96 NJA 2015 s. 702 p. 28. Se också Ekelöf 2009, s. 150. För fullständighetens skull ska 
poängteras att även målsäganden kan bära bevisbördan, NJA 2015 s. 702 p. 28.  
97 Ekelöf 2009, s. 158. 
98 Jfr Ekelöf 2009, s. 150.   
99 Jfr Ekelöf 2009, s. 150.  
100 Se RB 35 kapitlet 1 §. 
101 Diesen 2015, s. 53. 
102 NJA 1980 s. 725. Se även, Lambertz, Göran: ”Kvalitetssäkring i brottmål”, s. 2. (Citeras, 
Lambertz 2009).  I den fortsatta framställningen används, ”bortom rimligt tvivel”. 
103 Diesen 2015, s. 146. Lambertz 2009, s. 4. Det faller utanför framställningen att ingående 
redogöra för hur beviskravet ska tolkas och förstås. För den är intresserade hänvisas till 
Lambertz 2009 i dess helhet samt till Diesen 2015, s. 137-170.  
104 Jfr Diesen 2015, avsnitt 5.4, samt Ekelöf 2009, s. 150ff.  
105 Diesen 2015, s. 148ff.  
106 Ekelöf 2009, s. 156f.  
107 Jfr Diesen 2015, s. 223.  
108 För olika uppfattningar i litteraturen se Diesen 2015, s. 176ff. samt Ekelöf 2009, s. 187ff. 
109 Ekelöf 2009, s. 187. 
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det bevisvärdet negativt. Om rätten ska fälla den tilltalade, måste utredningen 
vara robust och ytterligare undersökning skulle inte ändra bevisvärdet.110  

Diesen menar inte som Ekelöf att utredningens robusthet påverkar be-
visvärdet. Diesen menar istället att det finns ett utredningskrav. Utrednings-
kravet betyder att bevisningen måste nå en viss omfattning innan bevisvärde-
ring kan ske. Detta innebär att innan bevisvärdering genomförs måste rätten 
avgöra om den framlagda bevisningen når upp till utredningskravet. För att 
utredningskravet ska anses uppfyllt måste det uppnå en viss utredningsstan-
dard. Om bevisningen når upp till utredningsstandarden, kan bevisvärdering-
en genomföras.111 

Dahlman menar också att det finns ett krav på utredningen. Författaren 
menar dock att prövningen om utredningens robusthet ska göras efter 
bevisvärderingen. Efter att bevisen värderats ska bedömaren avgöra hur 
ytterligare utredning hade kunnat påverka den befintliga utredningen.112   

Det går således att konstatera att det finns ett krav på utredningens ro-
busthet. Det råder dock olika meningar om hur robusthetskravet påverkar 
bevisningen och när denna prövning ska ske.  

2.4 Sammanfattning 
Avsnitt två har diskuterat processuella begrepp och den bevisrättsliga 
processramen. Sammanfattningsvis konstateras att det som ska bevisas är 
bevisteman. Bevisteman är konkreta rättsfaktum, exempelvis X slog Y. 
Bevisteman bevisas genom framförande av bevisfaktum. Bevisfaktum är 
omständigheter som kan höja eller sänka sannolikheten för ett bevistema. Ett 
bevistema är bevisat när beviskravet ställt bortom rimligt tvivel är uppfyllt.  
Efter denna bevisrättsliga inledning övergår uppsatsen till att diskutera 
bevisteorier. 

                                                
110 Ekelöf 2009, s. 187ff. 
111 Diesen 2015, s. 179ff.  
112 Dahlman 2016, s. 99f. 
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3 Bevisteori  

3.1 Inledning 
Innan uppsatsen övergår till att diskutera holism, atomism och olika bevisteo-
rier inleds med att diskutera vad en bevisteori är samt vilka svårigheter som 
finns vid forskning gällande bevisteorier. Inom ramen för denna uppsats är 
det särskilt svårigheter kopplade till den holistiska metoden berättelsemo-
dellen som berörs.113  

Bevisteorier delas in i normativa bevisteorier och deskriptiva bevisteo-
rier. Normativ bevisteori stadgar hur bevisvärdering bör utföras. Deskriptiv 
bevisteori beskriver hur bevisvärdering faktisk sker.114 Skillnaden mellan 
normativ och deskriptiv bevisteori är således tydlig. Trots den klara distinkt-
ionen är det inte alltid klart om en specifik bevisteori är normativ eller 
deskriptiv. Detta för att det inte alltid är tydligt om författare placerar en 
specifik bevisteori till att vara normativ eller deskriptiv. Strandbaaken menar 
att det i litteraturen inte finns någon tydlig linje mellan normativa och 
deskriptiva bevisteorier.115 Jag instämmer med Strandbaaken. Att författare 
inte tydligt placerar en bevisteori till att vara normativ eller deskriptiv, leder 
till att det ibland uppstår oklarheter angående om en författare menar att en 
specifik bevisteori är normativ eller deskriptiv. Denna sammanblandning får 
till följd att det även inom ramen för denna uppsats blir svårt att skilja på 
vilka författare som placerar en specifik bevisteori till att vara normativ, och 
vilka som placerar en specifik bevisteori till att vara deskriptiv. För forsk-
ningen är det olyckligt att författarna inte är tydliga med huruvida de menar 
att en specifik bevisteori är normativ eller deskriptiv. Det skapar oklarheter 
dels när forskningen tillgodogörs, dels när forskningen redogörs. Vad gäller 
den holistiska metoden berättelsemodellen, menar jag att det är tydligt att det 
inte finns någon tydligt skiljelinje mellan vilka författare som placerar denna 
teori som normativ och vilka placerar den som deskriptiv.   

Jag menar att Pennington och Hastie är de enda som placerar berättel-
semodellen som en deskriptiv bevisteori, uttalar sig om hur bevisvärdering 
faktiskt utförs.116 Anledningen till detta är att författarna bedrivit forskning 
och testat hur bedömare värderar bevis, vilket enligt mig leder till att de 
uttalar sig deskriptivt.  

                                                
113 Berättelsemodellen redogörs för i kapitel 4. 
114 Kolflaath 2004, s. 279f.  
115 Strandbakken, Asbjørn: ”Uskyldspresumsjonen: ”in dubio pro reo””, s. 215. (Citeras, 
Strandbakken 2001). 
116 Se exempelvis Pennington 1991.  



 23 

Kolflaath menar att berättelsemodellen varit diskutabel som normativ 
bevisteori.117 Författaren menar dock att berättelseperspektivet utgör en bättre 
normativ grund för en bevisteori, eftersom bedömare faktiskt använder sig av 
berättelsemodellen när de värderar bevis.118 Jag tolkar Kolflaath som om 
denne menar att det finns delar av berättelsemodellen som går att placera som 
normativ bevisteori. Vad gäller exempelvis Allen menar jag att denne också 
placerar berättelsemodellen som normativ bevisteori.119 Diesen förefaller 
dock mena att all forskning gällande berättelsemodellen är deskriptiv.120 Det 
måste förstås som om Diesen menar att berättelsemodellen ska placerar till att 
vara deskriptiv bevisteori. Jag instämmer inte med Diesen. Jag menar att 
Kolflaaths uttalande motsäger Diesen uppfattning.   

 Min uppfattning, och på det sätt jag förhåller mig till författarna, är att 
Pennington och Hastie placerar berättelsemodellen till att vara en deskriptiv 
bevisteori, medan de andra författarna placerar bevisteorin till att vara både 
normativ och deskriptiv.121  

Det ska också lyftas fram att många av de författare vilka utvecklat och 
diskuterat bevisteorier studerat dessa utifrån andra rättsordningar än svensk 
rättsordning. Detta medför att forskarna haft andra processrättsliga ramar och 
regler att förhålla sig till. Exempelvis har de författare som skrivit om 
bevisteorier utifrån amerikansk rättsordning haft jurysystemet att förhålla sig 
till. Detta är viktigt gällande den deskriptiva forskningen. Ett argument för att 
denna forskning är relevant även i svensk kontext är att svenska domstolar 
har nämndemän.122 Att det förekommer skillnader mellan rättsordningarna är 
något jag haft i åtanke när jag tillgodogjort och redogör för forskningen. Efter 
att dessa inledande utgångspunkter diskuterats övergår framställningen till att 
diskutera de två övergripande sätten att värdera bevis på, holism och atom-
ism.    

3.2 Holism och Atomism  
Holism och atomism är de två övergripande metoderna för att värdera 
bevis.123 Utmärkande för holistisk bevisvärderingen är att bedömaren ser till 

                                                
117 Kolflaath 2013, s. 157. 
118 Kolflaath 2004, s. 303.  
119 Se exempelvis, Allen, Ronald J: ”Rationality, algorithms and juridical proof: a 
preliminary inquiry”,  s. 274. (Citeras, Allen 1997) ”What I think is occurring at trials, and 
should occur, is that parties identify their stories and try to support them with evidence, 
although not always in that order.” 
120 Diesen 2015, s. 33. 
121 Se exempelvis Wagenaar, Willem A.; Koppen, Peter J. Van; Crombag, Hans F.M: 
”Anchored narratives: the psychology of criminal evidence”, s. 18. (Citeras, Wagenaar 1993). 
Se även, Kolflaath 2004, s. 303. 
122 Ekelöf 2009, s. 161, se också Granhag 2008, s. 413.  
123 Kaptein 2009, s. 117.  
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helheten.124 Bedömaren ser till helheten dels gällande bevismaterialet, dels 
gällande händelseförloppet.125 Händelseförloppet är de händelser vilka påstås 
hänt och som ligger till grund för åtalet.126  

Vad gäller helheten av bevismaterialet är det centralt inom holistisk be-
visvärdering att bevisen i en rättegång värderas mot bakgrund av all annan 
bevisning i målet. Förespråkare för holistisk bevisvärdering menar att värdet 
av det enskilda beviset, enbart kan fastställas med beaktning av resterande 
bevisning.127 Så förhåller det sig inte inom atomistisk bevisvärderingen. Inom 
atomistisk bevisvärderingen värderas all bevisning självständigt.128 Efter att 
varje enskilt bevis värderats summeras värdet av de enskilda bevisen 
samman.129 

Som ovan nämnts är även helheten av händelseförloppet en viktig del 
inom holistisk bevisvärdering. Händelseförloppet behandlas som en berät-
telse, i vilken kronologi och sammanhang är viktiga beståndsdelar. Vissa 
delar av händelseförloppet är direkt relevanta för rättsföljden, medan andra 
delar bara ger delarna i händelseförloppet ett sammanhang.130 De delar som 
anses vara direkt relevanta för rättsföljden får antas vara de delar som utgör 
konkreta rättsfaktum.131 Delarna i händelseförloppet kan ställas upp som F1 
à F2 à F3 à … à Fn. Det finns således ett kronologiskt samband mellan 
delarna i händelseförloppet.132 Inom atomistisk bevisvärdering ses händelse-
förloppet inte som ett sammanhang. Om ett händelseförlopp sätts in i ett 
atomistiskt perspektiv kan delarna ses som F1 & F2 & F3 & … & Fn. Berättel-
sens delar blir bara relevanta om de utgör konkreta rättsfaktum. Genom att 
betrakta berättelsen på detta sätt förlorar delarna i händelseförloppet sitt 
sammanhang. Delarna delas upp och tas ställning till var för sig.133 

 
För att exemplifiera kan läsaren anta att ett bankrån skett. Aktuella bevis är en 
övervakningsfilm som visar X innan denna går in på banken, ett vittne som 
hävdar att X hotade personalen samt ett vittne som sett X med en påse pengar. 
Om delarna granskas ur ett holistiskt perspektiv kan händelseförloppet ställas 
upp enligt F1, X går in på banken à F2, X hotar personalen à F3, X stjäl 
pengar à F4, X springer ifrån banken med en påse pengar. Ur ett atomistiskt 
perspektiv kan delarna ställas upp enligt F4, X springer ifrån banken med en 

                                                
124 Kaptein 2009, s. 117, se också Kolflaath 2007, s. 210f. 
125 Andersson, Simon; Lainpelto, Katrin: ”Festskrift till Christian Diesen”, s. 410ff. (Citeras, 
Andersson 2014). 
126 När Kolflaath, i Andersson 2014 s. 405-426, använder begreppet ”hendelsesforløpet” 
tolkar jag det som om han menar händelserna som ligger till grund för åtalet.  
127 Pardo 2000, s. 401. Jfr också Allen 2008, s. 242f. 
128 Kolflaath 2007, s. 210f. 
129 Schweizer 2014, s. 65. 
130 Andersson 2014, s. 412. 
131 Eget resonemang. I Andersson 2014, s. 405-426, skriver Kolflaath relevanta delar för 
rättsföljden. De relevanta delarna för rättsföljden måste enligt min mening antas vara de delar 
som också utgör konkreta rättsfakta.    
132 Andersson 2014, s. 412. 
133 Andersson 2014, s. 412. 
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påse pengar & F1, X går in på banken & F3, X stjäl pengar & F2, X hotar per-
sonalen. Relevanta delar i detta händelseförlopp är F2 och F3, eftersom de utgör 
konkreta rättsfakta.134  
 
Holism och atomism skiljer sig inte bara i frågan hur bedömaren antar 

sig bevismaterialet och händelseförloppet. De skiljer sig också i frågan om 
hur det ska avgöras om bevistemat är bevisat eller inte. Inom holistisk 
bevisvärdering är koherens en viktig del vid fastställande av om ett bevistema 
är bevisat.135 Uppsatsen återkommer nedan till vikten av koherens inom 
holistisk bevisvärdering.136 Vid tillämpning av bayes teorem inom atomistisk 
bevisvärdering, är sannolikheten av en viss omständighet viktig för att avgöra 
när ett bevistema ska anses bevisat.137  

Kolflaath menar att det finns en annan skillnad mellan holistisk och 
atomistisk bevisvärdering. Skillnaden är att när bevis värderas holistiskt, finns 
det inte någon definitiv startpunkt för bedömaren. Oavsett vart bedömaren 
startar sin bevisvärdering kan denne starta vid ett tidigare tillfälle. Detta 
eftersom varje bevis tolkas i ljuset av annan bevisning. Inom holistisk 
bevisvärdering finns således en växelverkan mellan bevisen. Denna växelver-
kan finns inte inom atomistisk bevisvärdering. Inom atomistisk bevisvärde-
ring värderas bevisen oavhängigt varandra. Bedömaren börjar med ett bevis 
och fastställer värdet av detta. Efter att bevisvärdet av det första beviset är 
fastställt, går bedömaren vidare till nästa bevis.138 Kolflaath framför att, 

 
”[e]n atomistisk tilnærming til bevisbedømmelse innebærer […]at det enkelte 
bevis vurderes uavhengig av sakens øvrige bevis, i motsetning til en holistisk 
tilnærming hvor bevisene også vurderes i lys av hverandre.” 139 
 

Jerkø instämmer inte med Kolflaath. Jerkø menar att det är en sak att värdera 
bevisen var för sig och en annan sak att värdera bevisen oavhängigt varandra. 
Jerkø menar att inom atomistisk bevisvärdering värderas bevisen var för sig, 
men att det är omöjligt att värdera bevisen oavhängigt varandra.140 

Jag instämmer med Jerkø. Anledningen till detta är att jag också menar 
att bevis inte värderas oavhängigt varandra. För att gå händelserna i förväg 
kan framhållas att vid en tillämpning av bayes teorem tas hänsyn till beroen-
deförhållanden. Detta innebär att vid värdering av ett bevisfaktum beaktas om 
beviset är beroende till något annat bevisfaktum. Om det finns ett beroende-

                                                
134 Jfr Andersson 2014, s. 412 ff., samt BrB 8 kapitel 5 §. 
135 Jfr Andersson 2014, s. 413. 
136 Se kapitel 4.  
137 Se kapitel 5.  
138 Kolflaath 2007, s. 210f.  
139 Kolflaath 2007, s. 210.  
140 Jerkø 2014, s. 357. 
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förhållande, värderas beviset med beaktande av beroendeförhållandet. Således 
värderas bevis inte oavhängigt varandra inom atomistisk bevisvärdering.141   

                                                
141 Se avsnitt 5.2.2.2 för mer om beroendeförhållanden. 
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4 Holistisk bevisvärdering  

4.1 Inledande kommentar 
I avsnitt två redogjordes för processuella begrepp och den bevisrättsliga 
processramen. Förra avsnittet lyfte fram skillnader mellan holistisk och 
atomistisk bevisvärdering. För att tydliggöra skillnaderna och belysa problem 
med holistisk och atomistisk bevisvärdering övergår uppsatsen nu till att 
diskutera specifika bevisteorier, uppmaningar till hur bevis bör värderas.142   

Avsnittet redogör för berättelsemodellen och teorin om förankrade be-
rättelser. Berättelsemetoden går att finna under många benämningar i den 
bevisteoretiska forskningen.143 Inom ramen för denna uppsats benämns teorin 
berättelsemodellen. På ett övergripande plan liknar berättelsemodellen och 
teorin om förankrade berättelser varandra. I vissa delar skiljer sig dock 
teorierna åt. Av denna anledning redogörs teorierna för i olika avsnitt. 

Berättelsemodellen behandlas av ett antal författare. I denna uppsats 
presenteras de författare som diskuterar teorin under samma avsnitt. Ett annat 
sätt hade varit att redogöra för författarna separat. Jag menar dock att en 
redogörelse av författarna i samma avsnitt möjliggör för en bättre helhetsbild.  
I kapitlet används begreppen, förklaring, berättelse, och hypotes som 
synonymer om inte annat anges. 

4.2 Berättelsemodellen 

4.2.1 Inledning  
I korthet innebär berättelsemodellen att bedömaren värderar bevis genom att 
skapa berättelser.144 Bedömaren ska finna den berättelse som bäst förklarar 
bevisen. Om bedömaren finner flera berättelser, måste den bästa av de 
presenterade berättelserna väljas.145 Domen grundas sedan på den bästa 
berättelsen.146 Idén bakom berättelsemodellen är att en händelse orsakar en 
följd. Följden kan komma att bli ett bevis. Om beviset finns, kan bedömaren 
förklara beviset med en berättelse.147 Detta kan också förklaras med att B är 

                                                
142 Se avsnitt 3.1.  
143 Pennington 1991, använder begreppet, story model, berättelsemodellen. Bex, Floris J: 
”Arguments, stories and criminal evidence: a formal hybrid theory”. (Citeras, Bex 2011), 
använder begreppet, stories, berättelser. 
144 Kaptein 2009, s. 117. 
145 Kaptein 2009, s. 69.  
146 Allen 2008, s. 235.  
147 Bex, Floris J; Verheij, Bart: ”Story schemes for argumentation about the facts of a 
crime”, s. 8. (Citeras, Bex 2010). Se också Kolflaath 2004, s. 297. 
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de samlade bevisen. H förklarar de samlade bevisen. H är således antagligen 
sann.148  

 
Bevis – B1, B2 och B3.  
Hypotes H1 förklarar B1, B2 och B3.    
H1 är antagligen sann. 

 
Om hypotesen H1 är ett händelseförlopp innehållandes konkreta rättsfakta 
som kan subsumeras under rekvisit i ett straffstadgande, ska den tilltalade 
dömas.149  

Att resonera på detta sätt är dock inte oproblematiskt.150 Faran är att 
hypotesen H1 inte är den korrekta förklaringen och således inte motsvarar vad 
som faktiskt hänt. Anta att det finns DNA ifrån Y på en brottsplats. Detta kan 
förklaras med hypotesen att Y varit på platsen, men det kan också förklaras 
med hypotesen att DNA ifrån Y kommit dit på annat sätt. Förekomsten av A, 
DNA-bevisning, måste således inte betyda B, att Y varit på platsen. Bex 
menar dock att det kan vara ändamålsenligt att resonera på detta sätt. Om det 
inte finns någon bättre förklaring, kan det vara rationellt att acceptera den 
bästa förklaringen.151 Efter denna inledning till berättelsemodellen diskuterar 
nästa avsnitt vad en berättelse är och hur skapandet av berättelsen sker.  

4.2.2 Skapandet av förklaringen 
Som nämndes inledningsvis skapar bedömaren en berättelse för att förklara 
bevisen.152 Berättelsen skapas med information ifrån olika källor. Dessa 
källor är bevis ifrån rättegången, allmän information ifrån liknande händelser 
och allmänna förväntningar på berättelsen.153 Pardon och Allen menar att det 
bara är bedömarens fantasi som begränsar vilka berättelser som kan tänkas 
förklara bevisen. Den tillämpliga lagen kommer dock ge vägledning till 
vilken förklaring som är möjlig. Om åtalet gäller mord, måste berättelsen 
givetvis innehålla att den tilltalade bragt någon om livet.154 

Berättelsen som bedömaren skapar kan definieras som en serie händel-
ser vilka har ett kronologiskt och kausalt samband. Dessa kausala samband 
kan vara mer eller mindre preciserade.155 De kausala sambanden kan förklaras 
som, om A så B. Anta att X hotar Y och säger till Y att överlämna pengar. 
Anta också att Y överlämnar pengar till X. Dessa händelser har ett kronolo-

                                                
148 Bex 2011, s. 25. 
149 Jfr Allen 2008, s. 235. 
150 Jfr Bex 2011, s. 72. 
151 Bex 2010, s. 8, jfr även Goldman, Alvin: ”Quasi-objective bayesianism and legal 
evidence”, s. 239f. (Citeras, Goldman 2002). 
152 Kolflaath 2004, s. 297. 
153 Granhag 2008, s. 410.  
154 Jfr Allen 2008, s. 229f.  
155 Bex 2011, s. 59. 
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giskt och kausalt samband. Detta kan förklaras som, om X hotar Y, kommer 
Y överlämna pengarna. Denna berättelse kan bli mer preciserad. Detta genom 
att lägga till händelsen, Y blir rädd för X. Om X hotar Y, kommer Y blir rädd. 
Om Y blir rädd, kommer Y överlämna pengar till X.156 I det senare fallet är 
berättelsen mer preciserad.157 Pardo menar att genom att skapa berättelser 
placerar bedömaren bevisen i en holistisk teori.158  

Att skapa berättelser som förklarar bevisen är dock inte oproblematiskt. 
Griffin menar det kan vara svårt att skapa berättelser då vår fantasi om vad 
som skett kan vara begränsad. Om det är en extrem händelse som skapat 
bevisen kan det vara svårt att föreställa sig denna.159 Amya menar också att 
skapandet av berättelsen inte är enkelt. Författaren framför att när vi väljer 
berättelser spelar vår uppfattning om hur händelser utspelar sig stor roll. Det 
är å ena sidan bra då det hjälper bedömaren att begränsa sig till ett hanterbart 
antal berättelser. Å andra sidan finns risken att bedömarens allmänna 
uppfattning om händelser leder till att ovanliga händelser inte beaktas. Detta 
för att bedömaren inte väljer berättelser som inte stämmer överens med hens 
allmänna uppfattning.160 

Innan framställningen går vidare till val av bästa förklaringen ska ett 
problem med berättelsemodellen nämnas. Problemet har ett samband med 
både skapandet av berättelserna och val av den bästa förklaringen. Problemet 
är vad som på engelska benämns, the argument from the bad lot. Problemet är 
att om ett antal hypoteser väljs för att förklara bevisen, kommer den bästa 
väljas av någon av de tidigare valda.161 Detta innebär således att om alla valda 
hypoteser är dåliga, kommer en dålig hypotes väljas.162     

I relation till berättelsemodellen innebär detta problem att enbart de be-
rättelser som är påtänkta kan bli valda till att bli den bästa förklaringen. Om 
ingen av de skapade berättelserna är bra, kommer bedömaren välja den bästa 
av flera mindre bra berättelser. Jag vill mena att detta är ett problem för 
berättelsemodellen eftersom det inte finns något som hindrar att enbart dåliga 
berättelser väljs. Amya menar att ett argument mot detta är att berättelserna 
som bedömaren skapar uppkommer mot bakgrund av våra kunskaper om 
världen. De uppkommer inte ur ett vakuum. Då berättelserna skapas mot 

                                                
156 Jfr Bex 2011, s. 61ff. 
157 I den första berättelsen finns två händelser, X hotar Y à Y överlämnar pengar. I den 
andra berättelsen finns tre händelser X hotar Y à Y blir rädd à Y överlämnar pengar till X. 
Den andra berättelsen är därför mer preciserad.   
158 Pardo 2000, s. 437.  
159 Griffin, Kern, Lisa: ”Narrative, Truth, and Trial”, s. 312. (Citeras, Griffin 2013). 
160 Amaya 2015, s.126f. 
161 Jfr Van Fraassen, Bas C.: ”Laws and symmetry”, s. 142f. (Citeras Van Fraassen 1989).  
162 Detta kan exemplifieras med att alla påtänkta berättelser läggs i en skål. En av berättelser-
na i skålen ska sedan väljas. Om alla berättelserna i skålen är mindre bra, kommer en mindre 
bra berättelse väljas. Detta eftersom det inte finns någon bra berättelse i skålen.  
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bakgrund av vår uppfattning om världen, är det rimligt att tro att den sanna 
förklaringen är en av de som valts som möjliga förklaringar.163 

Detta avsnitt har diskuterat hur bedömaren skapar berättelser och vad 
som kan vara faran med detta. Nästa kapitel behandlar hur bedömaren ska 
välja den bästa av flera förklaringar.  

4.2.3 Val av bästa förklaringen 
På något sätt måste bedömaren välja vilken av flera förklaringar som är den 
bästa. Innan uppsatsen förklarar hur val av den bästa förklaringen ska ske, 
återknyts till den ovan presenterade figuren. Denna gång infogas ett steg till. 
 

Bevis – B1,B2 och B3 
Hypotes H1 förklarar B1, B2 och B3   
Hypotes H2 eller H3 förklarar inte B1, B2 och B3 lika bra som H1  
H1 är antagligen sann. 

 
Som ovan nämnt innebär berättelsemodellen att bedömaren ska finna den 
berättelse, händelser med kronologiskt och kausala samband, som bäst 
förklarar bevisen.164 Med bäst ska inte förstås att det räcker för en fällande 
dom att den ena berättelsen är bättre än den andra. Även beviskravet måste 
beaktas, vilket redogörs för i avsnitt 4.2.4.165 

I det fall bedömaren finner flera möjliga förklaringar menar Bex att två 
bedömningsgrunder ska användas för att finna den bästa förklaringen, 
täckning och koherens. Täckning innebär hur väl berättelsen förklarar 
bevisen. Således om en av två berättelser förklarar fler bevis, är den berättel-
sen bättre. Bedömningspunkten koherens innebär att förklaringen ska vara 
följdriktig, rimlig och fullständig.166  

Följdriktighet innebär att berättelsens delar inte ska innehålla motsägel-
ser. En berättelse innehåller motsägelser om den stadgar att person X befann 
sig i Stockholm samtidigt som hen begick ett bankrån i Göteborg.167 Berättel-
sen är således inte följdriktig om den innehåller sekvenser som logiskt 
utesluter varandra.168 Berättelsens rimlighet innebär att de kausala sambanden 
mellan händelserna i berättelsen ska vara rimliga. Enligt Bex är exempelvis 
en berättelse som stadgar att utomjordingar rånade en bank inte rimlig.169 
Sista steget för att bedöma om berättelsen är koherent är dess fullständighet. 
En fullständig berättelse ska innehålla vissa delar. Dessa delar kan beskrivas i 

                                                
163 Kaptein 2009, s. 152ff. 
164 Bex 2011, s. 69. 
165 Det ska också tilläggas att även andra förutsättningar måste vara uppfyllda. Exempelvis 
måste uppsåt eller, i de fall de föreskrivs, vårdslöshet föreligga.  
166 Bex 2011, s. 73ff.  
167 Jfr Bex 2011, s. 75. 
168 Kolflaath 2004, s. 294.  
169 Jfr Bex 2011, s. 75. 
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nedanstående schema.170 Det ska dock uppmärksammas att denna modell 
gäller vid avsiktliga handlingar.171  

 
Psykologiska moment  

 
Inledande moment à Mål à Handling à Konsekvenser  
 

Fysiska moment 
 

Om en berättelse passar in i ovanstående schema är den fullständig.172 
Bedömaren måste således finna händelser i berättelsen som går att passa in i 
ovanstående modell.173 För att exemplifiera kan följande händelseförlopp 
ställas upp. X har stulit Y:s Volvo. Inledande moment är att X vill ha en 
Volvo samt att Y har en Volvo. Målet är således att X vill stjäla Y:s bil. Det 
fysiska momentet är att X får tillfälle att stjäla Y:s bil. Handlingen är att X 
stjäl bilen. Konsekvensen av detta händelseförlopp är att Y:s bil blir stulen. 
Det presenterade händelseförloppet var ett händelseförlopp med ett fåtal 
delar. I en komplex berättelse kan konsekvensen av det första händelseförlop-
pet utgöra inledande moment i ett efterföljande händelseförlopp.174 Nästa 
händelseförlopp skulle kunna vara att X stulit bilen och polisen kommer. 
Detta leder till det psykologiska momentet att X inte vill bli gripen. X åker 
därför därifrån, vilket blir handlingen. Konsekvensen i det första händelseför-
loppet, att X tar bilen, utgör således inledande moment i nästa händelseför-
lopp. På detta sätt kan bedömaren fortsätta sätta in en berättelses delar.  

Ovan beskrivna schema hjälper bedömaren att avgöra koherensen av en 
berättelse på så sätt att en berättelse som innehåller alla delar motsvarar vår 
uppfattning av världen. Uppfattningen är exempelvis att personer agerar efter 
mål. Om en berättelse saknar mål brister den i sin koherens.175 Om berättelsen 
ovan förändras, och det inledande momenten att X vill ha en Volvo samt 
målet att X vill stjäla Y:s Volvo tas bort, är det svårt att förstå berättelsen. Vår 
tanke om världen är att folk som stjäl bilar har ett mål med detta.176 Att 
bedöma en berättelse utefter vilka mål den tilltalade haft kan dock vara 
problematisk. Bedömarens uppfattning om vad som är rationella mål kan 
                                                
170 Bex 2011, s. 64. 
171 Jag har inte funnit någon författare som diskuterar hur berättelsemodellen förhåller sig till 
oaktsamhetsbrott. Ett alternativ vore att tillämpa modellen enbart vid uppsåtsbrott, vilket 
betyder att en annan bevisteori får användas vid oaktsamhetsbrott. Ett annat alternativ vore 
att förändra modellen så att den är tillämpbar även vid oaktsamhetsbrott. I avsnitt 4.3 
redogörs för ytterligare ett sätt att bedöma berättelser. Där bedöms berättelsen efter om den 
innehåller en central handling och övriga delar, vilket förklaras mer utförligt i avsnitt 4.3. 
Möjligtvis går det att använda de kriterierna vid en tillämpning av berättelsemodellen vid 
oaktsamhetsbrott.     
172 Bex 2011, s. 76. 
173 Kaptein 2009, avsnitt 3. 
174 Bex 2011, s. 65. 
175 Bex 2011, s. 65. 
176 Eget resonemang.  
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spela in. Detta kan leda till att bedömaren ställer sig tvivlande till en berät-
telse som innehåller ett mål denne inte anser vara rationellt. Det finns också 
en fara att bedömaren värderar berättelsen ”med alla omständigheter framför 
sig”. Bedömaren kan missa att den tilltalade inte hade full översikt på vad 
som hände eller inte hade tid att tänka klart.177    

Den skapade berättelsen måste inte bara vara fullständig på så sätt att 
den innehåller alla delar. Berättelsens delar måste också vara plausibla.178 
Anta följande,  

 
Det första händelseförloppet, framfört av åklagaren. X har misshandlat Y. X 
har sedan sprungit därifrån. X har då sprungit in i en polis. X vill undgå polisen 
och beslutar sig för att gömma sig i en gränd. Polisen finner X.  
 
Det andra händelseförloppet, framfört av den tilltalade. Det har uppstått en ar-
gumentation mellan X och Y. Y har tagit fram en kniv. X har känt sig hotad av 
Y och sprungit därifrån. X har då sprungit in i en polis. X gömmer sig i en 
gränd. Polisen finner X.  
 

I det andra händelseförloppet är det svårt att formulera ett plausibelt psykolo-
giskt moment eller mål. Det går att tänka sig att X hävdar att denne av någon 
anledning var rädd att bli gripen av polisen och därför gömt sig i gränden. 
Detta är dock inte plausibelt. Den kausala relationen mellan händelserna kan 
förklaras enligt följande. Om X känner sig hotad av Y, och springer in i en 
polis, gömmer sig X. Enligt Bex borde en person som känner sig hotad stanna 
vid polisen.179 Således är handlingen i relation till de psykologiska och 
fysiska momenten inte plausibel. Någon som känner sig hotad och springer in 
i en polis gömmer sig inte.180 Bedömaren måste således inte bara konstruera 
en fullständig berättelse för att den ska anses vara koherent, berättelsens delar 
måste också vara plausibla.181 

Jag vill dock mena att Bex förenklar uppgiften när han menar att det 
inte är plausibelt att X, i händelseförlopp två, gömmer sig. Om vi antar att X 
har en historia av att missbruka narkotika, blir det genast svårare att hävda att 
agerandet från X inte vore plausibelt. 

En berättelse måste inte alltid sättas in i ovanstående schema. Som 
nämndes inledningsvis kan en berättelse vara mer eller mindre detaljerad. 
Berättelsen kan presentera fler eller färre kausala samband, om A så B 

                                                
177 Aarli, Ragna; Hadlunf, Mary-Ann; Jebens, Sverre Erik: ”Bevis i straffesaker: utvalgte 
emner”, s. 521. (Citeras, Aarli 2015) se också Kolflaath 2013, s. 161. 
178 Bex 2011, s. 76. Det är inte helt tydligt hur berättelsen plausibilitet skiljer sig ifrån att 
berättelsen ska vara rimlig. Ovan beskrevs att en berättelse som stadgar att utomjordningar 
rånar en bank inte är rimlig. En möjlig tolkning kan vara att rimlighet tolkas som om 
berättelsen som helhet ska vara rimlig. Plausibel kan tolkas som att berättelsens inbördes 
delar ska vara plausibla.   
179 Kaptein 2009, s. 111. 
180 Eget förtydligande. 
181 Bex 2011, s. 76. 
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förhållanden. Bex menar att mindre detaljerad berättelse inte presenterar alla 
underförstådda relationer och kausala samband mellan de olika delarna i 
berättelsen. Bedömaren bör därför använda berättelseschemat som en 
helhetsstruktur, vilken visar på de generella delarna i berättelsen.182  

Vad gäller hur berättelsen ska bedömas är Bex inte den enda författare 
som har en åsikt om detta. Bex är dock den författare som tydligast redogjort 
för bedömningspunkterna, varför framställningen fokuserat på denna för-
fattare. 

Precis som Bex menar Pardo och Allen att antalet bevis en berättelse 
täcker är en bedömningspunkt. Författarna lyfter också fram en annan 
bedömningspunkt, berättelsen överensstämmelse. Om en berättelse är mer i 
överensstämmelse med allt vi vet, är den bättre än en berättelse som inte är i 
överensstämmelse med allt vi vet.183 Författarna förtydligar dock inte hur 
denna bedömningspunkt ska förstås eller tillämpas.184  

Allen har i två andra artiklar diskuterat hur en berättelse ska bedömas. I 
den ena artikeln nämner författaren flera bedömningspunkter, koherens, 
följdriktighet, fullständighet, ekonomi, sannolikhet samt hur unik berättelsen 
är.185 Dock saknas även denna gång en förklaring på hur dessa kriterier ska 
tolkas, tillämpas och hur de inbördes ska viktas mot varandra.186  I en senare 
publicerad artikel förefaller Allen och Stein mena att berättelsens plausibilitet 
är det övergripande kriteriet, och detta ska bedömas efter koherens, följdrik-
tighet, täckning av bevis, fullständighet och enkelhet.187  

Kolflaath har också uttalat sig om hur berättelsen ska bedömas. Förfat-
taren tycks precis som Allen och Stein använda plausibilitet som den 
övergripande bedömningspunkten. Kolflaath delar sedan in denna bedöm-
ningspunkt i generell plausibilitet och sakspecifik plausibilitet. Generell 
plausibilitet syftar på berättelsens struktur och innehåll. Sakspecifik plausibi-
litet avser berättelsens förhållande till bevisen.188 Det som Kolflaath benäm-
ner berättelsens generella plausibilitet, tycks vara det som Bex benämner 
berättelsens koherens.189  

Bedömningspunkten plausibilitet återkommer hos Allen, Kolflaath och 
Bex, dock i olika former. Enligt Kolflaath används benämningen plausibilitet 

                                                
182 Bex 2011, s. 69. 
183 Allen 2008, s. 245.  
184 Jfr Allen 2008, s. 245. 
185 Allen 1997, s. 274.  
186 Jfr Allen 1997, s. 274.  
187 Allen, Ronald J; Stein, Alex: ”Evidence, probability, and the burden of proof”, s. 568 
(Citeras Allen 2013). 
188 Kolflaath 2013, s. 119f. 
189 Kolflaath menar att berättelsens delar ska vara logiska, vilket tycks vara detsamma som 
berättelsens följdriktighet. Kolflaath menar också att berättelsens delar ska inte ska vara 
oklara och det ska vara en kontinuitet i händelseförloppet. Detta tycks likna berättelsens 
fullständighet och rimlighet. Hänvisning till Kolflaath, se Kolflaath 2013, s. 121ff. Hänvis-
ning till Bex, se avsnitt 4.2.3.  
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på olika sätt i forskningen som behandlar berättelsemodellen.190 Det kan vara 
närliggande att tänka att plausibelt och sannolikt är samma sak. Kolflaath 
verkar dock använda benämningen plausibilitet som synonymt med trovär-
dighet.191 Kolflaath tycks således mena att vid bedömning av berättelsens 
plausibilitet, är det berättelsens trovärdighet som bedöms. Kolflaath förefaller 
därför mena att plausibelt inte är samma sak som sannolikhet.192 Att Kolflaath 
inte likställer plausibilitet med sannolikhet innebär exempelvis att Kolflaath 
menar att det inte är mindre plausibelt att en person äger en kerry blue terrier 
än en schäferhund. Detta även om det finns fler schäferhundar än kerry blue 
terriers.193  

Det är enligt min uppfattning inte tydligt vad Allen och Stein menar när 
de säger att det är berättelsens plausibilitet som ska avgöras. Jag vill dock 
mena att författarna precis som Kolflaath tycks mena att plausibilitet handlar 
mer om trovärdighet än om sannolikhet.  

 
”To win the plausibility contest, evidence that a party relies upon must unfold a 
narrative that makes sense to a natural reasoner: a layperson. There is no algo-
rithm for "plausibility;" the variables that inform judgments of plausibility are 
all the things that convince people that some story may be true, including cohe-
rence, consistency, coverage of the evidence, completeness, causal articulation, 
simplicity, and consilience (understood as the breadth of the explanation).”194 

 
Som presenterades ovan framför dock Allen i en tidigare artikel att sannolik-
het är den del av bedömningen.195 Detta leder till frågan om Allen reviderat 
sin åsikt eller om han fortsatt menar att sannolikhet är en del av bedömning-
en. Nästa avsnitt diskuterar bevisfakta och hur beviskravet kommer till 
uttryck i berättelsemodellen.  

Jag vill mena att det som Allen och Stein ovan benämner ”plausibility” 
är, precis som med Kolflaath, det som Bex benämner berättelsens koherens. 
Jag vill således mena att forskarna till stora delar beskriver samma sak men 
använder olika begrepp. När framställningen fortsättningsvis diskuterar 
berättelsens koherens inkluderar detta därför berättelsens plausibilitet.196  
 

                                                
190 Kolflaath 2013, s. 120.  
191 Jfr Kolflaath 2013, s. 120. 
192 Kolflaath 2007, s. 205. Se även Jerkø 2014, s. 362. 
193 Kolflaath 2007, s. 205. 
194 Allen 2013, s. 568. 
195 Allen 1997, s. 274. 
196 Det ska dock tillägas att Allen och Stein använder täckning av bevis som ett underkrite-
rium till berättelsens plausibilitet, varför de inte är exakt samma sak. Jag vill dock mena att 
likheterna är så pass stora att det i detta sammanhang går att prata om de som synonymer.  
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4.2.4 Bevisfakta och beviskrav 
Gällande bevisfakta finns det alltid en viss osäkerhet gällande om beviset 
korresponderar med verkligheten.197 Anta ett vittnesmål där vittnet uppger att 
X misshandlat Y. Anledningen till detta vittnesmål kan vara flera. Det kan 
vara att X misshandlat Y. Det kan även vara någon som liknar X som 
misshandlat Y. Vittnet kan också ljuga om att X misshandlat Y. I detta fall 
måste bedömaren välja vilken förklaring som är mest trolig. Idén bakom 
berättelsemodellen är att bevis som inte stämmer överens med verkligheten, 
följer inte av den berättelse som senare bedöms vara den bästa.198 Om ett 
bevis inte passar in i den valda berättelsen måste detta bevis förklaras med en 
annan berättelse. Om X inte misshandlat Y, måste vittnesmålet förklaras av 
en annan berättelse. Denna berättelse måste förklara varför personen vittnar 
om att X slagit Y, exempelvis att någon som liknar X misshandlat Y.199 
 

Om vittnet var det enda beviset skulle åtminstone tre berättelser kunna förklara 
vittnesmålet.200 Om det dock också finns DNA ifrån X på Y, måste berättelser-
na även inkludera detta. I en sådan situation blir det förmodligen svårt att for-
mulera en koherent berättelse som förklarar dels att någon som liknar X miss-
handlat Y, dels DNA-bevisningen.201  
 
Beviskravet måste också beaktas. Pardo och Allen menar att en berät-

telse som leder till skuld kan bara accepteras om det inte finns någon annan 
plausibel förklarning som leder till oskuld. Författarna menar också att en 
plausibel förklaring som leder till oskuld har en inneboende sannolikhet till 
att vara sann.202 Författarna menar att det inte är tydligt när en berättelse som 
leder till skuld ska bli accepterad och när beviskravet ska anses vara uppfyllt. 
De menar dock att problemet inte är berättelsemodellen som metod för 
bevisvärdering. Problemet är att beviskravet inte är tillräckligt tydligt 
definierat.203 

                                                
197 Jfr Bex 2011, s. 72. 
198 Jfr Bex 2011, s. 72. 
199 Jfr Bex 2011, s. 72. 
200 Det går antagligen att formulera fler än tre anledningar till varför vittnet uppger att X 
slagit Y. Här presenteras dock bara tre, dessa är, I. att X faktiskt slagit Y, II. att någon som 
liknar X slagit Y, III. vittnet ljuger om att X slagit Y.  
201 Eget resonemang.  
202 Allen 2008, s. 238f. 
203 Allen 2008, s. 240f.  
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4.3 Något ytterligare om 
berättelsemodellen och holistisk 
bevisvärdering 

4.3.1 Berättelsemodellen 
Som nämnts ovan är berättelsemodellen inte helt utan problem.204 Utöver de 
redan nämnda svårigheterna med berättelsemodellen, exempelvis att det kan 
vara problematiskt att bedöma berättelsen utefter vilka mål den tilltalade haft, 
är bedömningspunkten koherens ett problem. Forskning visar att vi är 
benägna att tro på en koherent berättelse, oavsett om den är sann eller inte.205  

Bex menar dock att denna fara kan motverkas genom att bedömaren 
måste beakta hur väl berättelsen täcker bevisen.206 Om Bex menar att en 
berättelse som inte täcker bevisen men som är koherent inte bedömas vara 
den bästa, instämmer jag med Bex. Enligt min mening förutsätter detta 
resonemang att antalet bevis en berättelse täcker ges större betydelse än 
berättelsen koherens. Om det inte förhåller sig på detta sätt, hade en koherent 
berättelse kunnat bedömas vara den bästa även om den inte täcker bevisen. 
Anta att det finns två berättelser, en som täcker bevisen men som inte är 
koherent och en som inte täcker bevisen men som är koherent. Om antalet 
bevis en berättelse täcker inte ges större betydelse, hade dessa berättelser 
kunnat bedömas som likvärdiga. Det förefaller vara en orimlig ordning att 
välja en berättelse som inte täcker bevisen. Jag instämmer därför med Bex. 
Problemet att vi är benägna att tro på en koherent berättelse kan motverkas 
genom att bedömaren måste ta i beaktning hur väl berättelsen täcker bevisen. 
Det finns dock andra problem med detta synsätt, att täckning av bevis skulle 
väga tyngre. Om en berättelse täcker sju av tio bevisfakta och en annan nio av 
tio men den tidigare berättelsen bedöms vara mer koherent, uppstår enligt min 
mening frågan vilken av dessa som ska anses vara den bästa förklaringen.      

I sin avhandling kritiserar Jerkø berättelsemodellen på flera punkter, 
bland annat på grund av kravet på koherens. Författaren menar att kravet på 
koherens inte är tillräckligt utvecklat. Om koherens ska vara en avgörande 
faktor för när ett bevistema ska läggas till grund för dom måste det vara 
precist. Kravet på koherens måste utvecklas och det måste bli tydligt när en 
berättelse ska anses vara mer koherent än en annan berättelse.207  

Som den observanta läsaren redan förstått finns det ett annat problem 
med bedömningspunkterna och hur det ska avgöras vilken berättelse som är 
den bästa. Problemet är att två eller flera berättelser kan anses vara likvärdiga. 

                                                
204 Se exempelvis problemet med skapandet av hypoteserna i avsnitt 4.2.2. 
205 Bex 2011, s. 75.  
206 Bex 2011, s. 79. 
207 Jerkø 2014, s. 362. 
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I ett sådant fall uppstår frågan vilken berättelse som ska anses vara den bästa. 
Amya menar att om flera historier i en brottmålsrättegång är likvärdiga, ger 
oskyldighetspresumtionen företräde till den förklaring som leder till 
oskuld.208 

Kritik har också riktats mot berättelsemodellen som metod för bevis-
värdering eftersom bedömaren kan komma att utvärdera bevis partiskt. Detta 
på grund av koherenspartiskhet. Koherenspartiskhet kan leda till att bedöma-
ren försöker anpassa bevisen för att nå koherens. Bevis som bekräftar den 
valda berättelsen accepteras medan bevis som motsäger berättelsen granskas 
kritiskt. Det finns också en risk att bedömaren tolkar bevis som skapar 
inkoherens med den valda berättelsen felaktigt. Detta för att bibehålla 
koherens i berättelsen.209  

Koherenspartiskhet är närbesläktat med konfirmeringsbias. Konfirme-
ringsbias är en term inom kognitiv psykologi som innebär att bedömaren låter 
den valda hypotesen eller uppfattningen styra när bevis letas efter och tolkas. 
Detta kan leda till att bedömaren inte lika effektivt letar efter bevis som inte 
stödjer den redan valda uppfattningen.210 I relation till berättelsemodellen kan 
konfirmeringsbias leda till att bevis ignoreras eller att bevis som inte passar 
med den valda berättelsen väljs bort. Konfirmeringsbias kan också leda till att 
bedömaren letar efter bevis som passar den valda berättelsen.211   

Berättelsemodellen kan också komma att leda till kognitiva felslut och 
the narrative fallacy.212 The narrative fallacy innebär att vid bristfällig 
information kan bedömaren komma att fylla ut berättelsen. Bedömaren kan 
komma att fylla ut berättelsen med en berättelse denna känner igen sen innan. 
Detta kan leda till att bedömaren fyller ut berättelsen på ett sätt vilket inte 
motsvarar vad som verkligen hänt.213   

Även om berättelsemodellen till viss del är problematisk, anser Allen 
att bedömare måste värdera bevis genom att tillämpa berättelsemodellen. 
Författaren menar att bedömaren redan bär med sig berättelser i sitt sinne. 
Bedömaren bär inte med sig frekvenstabeller. Bevisen i rättegång måste 
därför sättas in i ett sammanhang av berättelser.214 Här ska nämnas det som 
framfördes i avsnitt 4.2.3 där Allen menar att sannolikhet ska vara en del av 
bedömningen av berättelsen, även om det med beaktande av den senare 
artikeln kan ifrågasättas om Allen fortfarande menar detta. Men förutsatt att 

                                                
208 Amalia, Amaya: ”Coherence, evidence, and legal proof”, s. 37. (Citeras, Amalia 2008) 
209 Amaya 2015, s. 126f. Jfr Kolflaath 2013, s. 163. 
210 Gräns, Minna: ”Decisio juris”, 71f. (Citeras, Gräns 2013) 
211 Amalia 2008, s. 19.  
212 Jerkø 2014, s. 364.  
213 Menashe, Doron; Shamash, Mutal E: "The Narrative Fallacy", s. 15f. (Citeras, Menashe 
2005) se också Aarli 2015, s. 522. 
214 Allen, Ronald J: ”Factual Ambiguity and a Theory of Evidence”, s. 629ff. (Citeras, Allen 
1993). Kritiken mot frekvenstabeller antar jag är en kritik mot bayes teorem. Till stöd för 
detta antagande är att frekvenstabeller kan användas inom bayes teorem. Uppsatsen 
återkommer till bayes teorem i kapitel 5. 
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Allen fortfarande menar att sannolikhet ska vara del av bedömningen, 
förefaller det inte vara helt konsekvent att hävda att berättelsemodellen ska 
användas för att människor inte bär med sig frekvenstabeller, och sedan 
hävda att sannolikhet ska vara en del av bedömandet av berättelsen.     

Även Kolflaath tycks mena att bevisvärderingen inte klarar sig utan be-
rättelser. Författaren menar dock att berättelser kan komma att användas på 
ett mindre bra sätt. Berättelsemodellen fyller då en funktion eftersom den 
strukturerar bedömarens användning av berättelser i rättegången.215 Ett annat 
skäl som förts fram till stöd för en tillämpning av berättelsemodellen är ett 
argument med stöd i deskriptiv forskning. Deskriptiv forskning visar 
nämligen att bedömare använder sig av berättelsemodellen när bevis värderas. 
Argumentet är således att det faktum att bedömare använder sig av berättel-
semodellen stödjer en fortsatt tillämpning.216 Detta argument har likheter med 
Kolflaaths argument om att berättelsemodellen skulle utgöra en bättre 
normativ grund för bevisvärdering då bedömare använder sig av berättelse-
modellen.217 Jag vill dock mena att detta argument inte stödjer berättelsemo-
dellen i någon nämnvärd grad. Om berättelsemodellen ska användas som 
normativ grund borde fördelarna med berättelsemodellen vara argument för 
en fortsatt användning, inte enbart det faktum att bevisteorin används.  

4.3.2 Holistisk bevisvärdering  
Det finns ytterligare problem med berättelsemodellen. Detta problem är dock 
inte specifikt för en tillämpning av berättelsemodellen, utan för holistisk 
bevisvärdering. Problemet är att forskning visar på att när bedömare värderar 
bevis holistisk, kan ett starkt bevis påverka andra bevis.218 Ett experiment 
gjordes där det skulle testas hur två grupper värderade bevis. Grupperna fick 
ett antal bevisfaktum presenterade för sig. Alla bevis var desamma förutom 
ett. Den första gruppen presenterades med DNA-bevisning som talade för 
skuld. Den andra gruppen presenterades med DNA-bevisning som talade för 

                                                
215 Kolflaath 2013, s. 157f.  
216 Pennington och Hastie har genom sin deskriptiva forskning, Pennington 1991, visat hur 
bedömare tänker när de får bevis presenterat för sig. Författarna har visat på att bedömare 
värderar bevis genom att skapa berättelser. En av studierna författarna genomförde för att 
visa detta var att undersöka om bedömning förändrades om sättet att presentera bevisen på 
förändrades. När åklagarens bevis presenterades i kronologiskordning (i samma ordning som 
det påstådda händelseförloppet) och försvarens i vittnesordning (utan att beakta i vilken 
ordning vittnena bevittnat händelsen), menade 78 procent att den tilltalade vad skyldig. När 
åklagarens bevis presenterades i vittnesordning och försvararens i en kronologiskordning, 
menade 31 procent att den tilltalade var skyldig. Pennington och Hastie menar således att 
berättelsemodellen används när bevis värderas. Bex framför att en av anledningarna till 
använda berättelsemodellen, är för att deskriptiv forskning menar att berättelsemodellen 
används, se Bex 2011 s. 78f. Detta argument har även förts fram av Pardo, Pardo 2000, s. 417 
fotnot 123.  
217 Kolflaath 2004, s. 303.  
218 Simon, Dan: "A Third View of the Black Box: Cognitive Coherence in Legal Decision 
Making", s. 567. (Citeras, Simon 2004). 
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oskuld. När grupperna sedan skulle värdera bevisen kom de att värdera även 
de bevis som var likadana olika.219 Exempelvis värderade grupperna tillförlit-
ligheten av ett vittne olika.220   

Det ska tillägas att det nödvändigtvis inte måste vara fel att två grupper 
värderar även de bevis som är likadana olika. Detta kan åskådliggöras med 
Lindells exempel med dimman som presenterades i avsnitt 2.2.3. Anta att den 
ena gruppen får veta att det var dimmigt på platsen och den andra att det inte 
var dimmigt. I detta fall hade dimman kunnat utgöra ett bevisfaktum till att 
vägbanan var våt. Dimman hade också kunnat utgöra ett hjälpfaktum till ett 
vittne som bevittnat händelsen. Omständigheten dimma hade således kunnat 
utgöra både bevisfaktum och hjälpfaktum. Eftersom dimman kan utgöra 
hjälpfaktum finns möjligheten att den påverkar bevisvärdet av olika bevisfak-
tum. 

I de fall DNA-bevisningen kan utgöra ett hjälpfaktum till ett bevisfak-
tum är det således inte fel att bevisvärdet varierar i de olika grupperna. Vad 
jag menar är ett problem med ovanstående studie och holistisk bevisvärdering 
är att enligt min mening kan DNA-bevisningen inte utgöra ett hjälpfaktum till 
att bedöma vittnesmålet. Det är således felaktigt att DNA-beviset påverkar 
vittnesmålet. 

Vad gäller holistisk bevisvärdering framför Kolflaath att ett vanligt ar-
gument för holistisk bevisvärdering är att det vore bättre att tolka det enskilda 
beviset mot bakgrund av de andra bevisen. 
 

”En holistisk tilnærming til juridisk bevisbedømmelse er gjerne motivert av en 
antagelse om at det enkelte bevis bedre kan vurderes i lys av sakens øvrige be-
vis enn i lys av f.eks. generelle erfaringssetninger. For selv om oppfatninger 
om hvordan man vanligvis opptrer i bestemte situasjoner, er et uunnværlig 
element i juridisk bevisbedømmelse, blir det i prinsippet alltid et spørsmål om 
denne saken representerer et unntak – og her kan bevissituasjonen som helhet 
ofte gi en viss pekepinn.”221 

       
Kolflaath motiverar dock inte vad antagandet om att det skulle vara bättre att 
värdera bevis mot bakgrund av varandra bygger på. Jag vill mena att det är ett 
problem för holistisk bevisvärdering att ett sådant antagande inte underbyggs 
med forskning. Jag skulle vilja lyfta fram forskning som enligt mig skapar 
tvivel över antagandet att det skulle vara bättre att värdera bevis holistisk. 
Forskningen visar på att vid holistisk bevisvärdering, när bedömaren ska 
lägga samman värdet av ett stort antal bevis, finns risken att bedömaren 
åsätter de enskilda bevisen ett för lågt bevisvärde. Enligt studien finns också 
risken att bedömaren fokuserar på ett antal viktiga bevis eller bara på de bevis 

                                                
219 Simon 2004, s. 538. 
220 Simon 2004, s. 567.  
221 Kolflaath 2007, s. 211. 
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som överensstämmer med förväntningarna.222 Jag vill mena att ett argument 
för holistisk bevisvärdering vore det Kolflaath lyfter fram, att bevisvärdering-
en utförs bättre om bevis värderas mot bakgrund av varandra. Enligt min 
mening skapar dock den presenterade forskningen tvivel över detta anta-
gande. 

I sin avhandling framför Jerkø att holistisk bevisvärdering förenklar be-
visvärderingens komplexitet. I kapitel två framfördes att parterna ska bevisa 
ett bevistema och att bevisvärdering tar sikte på att utifrån bevisfakta avgöra 
om beviskravet för bevistemat är uppfyllt. Författaren menar att holistisk 
bevisvärdering reducerar svårigheten i att avgöra om bevisfaktumen bevisar 
bevistemat till att avgöra vilken av flera berättelser som är mest koherent.223 
Nästa avsnitt behandlar teorin om förankrade berättelser, vilken är en teori 
som har många likheter med den nu presenterade bevisteorin. 

4.4 Teorin om förankrande berättelser 
Wagenner med kollegor föreslår att bevis ska värderas enligt teorin om 
förankrade berättelser. Teorin har likheter med den ovan presenterade 
berättelsemodellen. Denna teori menar också att bevis bedöms med hjälp av 
berättelser.224 Vad som skiljer denna modell åt är bland annat att den inte 
utgår ifrån att flera berättelser presenteras. Det är oftast åklagarens berättelse 
som ska bedömas.225 Teorin skiljer sig också i fråga om hur berättelsen ska 
bedömas. Enligt författarna bedöms berättelsen efter två bedömningspunkter. 
Dessa är hur plausibel berättelsen är samt om berättelsen är tillräckligt 
förankrad i allmän kunskap.226 

Den första bedömningspunkten, hur plausibel en berättelse är, liknar 
den ovan presenterade bedömningspunkt om koherens. Wagenner med 
kollegor framför att en plausibel berättelse ska innehålla dels en central 
handling, dels övriga delar. Övriga delar är de delar i berättelsen som 
förklarar varför den centrala handlingen skedde.227 En central handling kan 
exempelvis vara att A skjutit B. De övriga delarna ska sedan förklara varför A 
skjutit B.228 Om berättelsen övriga delar inte förklarar den centrala handling-
en, innehåller berättelsen oklarheter. En berättelse kan innehålla två sorters 
oklarheter. Det ena är att berättelsen inte innehåller alla delar, vilket är fallet 
om den centrala handlingen inte är förklarad. Den andra är att det finns 

                                                
222 David, A. Schum; Anne, W. Martin: ”Formal and Empirical Research on Cascaded 
Inference in Jurisprudence”, s. 134f., samt s. 144f. (Citeras, David 1982).  
223 Jerkø 2014, s. 375.  
224 Wagenaar 1993, s.10 författarna använder benämner teorin som Anchored Narratives. 
225 Amaya 2015, s. 107 fotnot 131, se också Wagenaar, 1993, s. 210. 
226 Wagenaar 1993, s. 10. 
227 Wagenaar 1993, s. 36. 
228 Jfr Kaptein 2009, s. 164. 
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motsättningar i berättelsen.229 Således krävs för att en berättelse ska vara 
plausibel att den innehåller alla delar och inte några motsättningar.230  

Den andra bedömningspunkten, om berättelsen är tillräckligt förankrad, 
innebär att berättelsen ska vara förankrad i allmän kunskap.231 Allmän 
kunskap kan exempelvis vara att en tilltalads erkännande vanligtvis är sant 
och korresponderar med verkligheten.232 Detta innebär att om berättelsen 
innehåller att X stulit Y plånbok och X erkänner detta, är den delen av 
berättelsen förankrad.233  

Berättelsen kan vara förankrad direkt i allmän kunskap eller via under-
berättelser.234 Detta kan illustreras med följande modell.235 

 
  

Det finns således en kedja mellan berättelsen, bevis och allmän vetskap. Ett 
bevis är förankrat om det kan härledas till allmän kunskap som på ett 
förnuftigt sätt inte går att ifrågasätta.236Att erkännande oftast är sanna är en 
typ av allmän kunskap. En annan är att vittnen som ser förövare under goda 
förhållanden vanligtvis lämnar sanna vittnesmål.237 En person som lämnar ett 
vittnesmål om något denne sett under goda förhållanden, är således förankrat 

                                                
229 Wagenaar 1993, s. 36. 
230 jfr Wagenaar 1993, s. 36. 
231 Författarna till Wagenaar 1993 använder begreppet general rules, vilket i denna uppsats är 
översatt till allmän kunskap. 
232 jfr Wagenaar 1993, s. 36. Även om denna punkt kan ifrågasättas, uppsatsen återkommer 
till det i det avslutande kapitlet.  
233 Eget resonemang. 
234 Wagenaar 1993, s. 39.  
235 Jfr Wagenaar 1993, s. 39, samt Kaptein 2009, s. 166.  
236 Wagenaar 1993, s. 40. 
237 Wagenaar 1993, s. 36, se också nyss nämnda referens för fler exempel på vad författarna 
menar är allmän kunskap. Vad gäller allmän kunskap kan det ifrågasättas vad som kan 
klassificeras som allmän kunskap. Jag vill mena att det givetvis krävs mer än att vittnet 
observerade brottet under goda förhållanden för att det ska anses vara förankrat i allmän 
kunskap. 

 
Berättelse som förklarar vad som hänt (Övergripande berättelse). 

Underberättelse  

Förankring i allmän kunskap 
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om bedömaren accepterar att vittnen som sett något under goda förhållanden 
vanligtvis lämnar sanna vittnesmål.238 

Wagenner menar vidare att förankringen kan vara mer eller mindre ge-
nerell. För att exemplifiera kan två förankringar kopplade till vittnesmål 
ställas upp. Anta en berättelse som är baserad på ett vittnesmål som vittnat 
om att denne såg X råna en bank. Detta vittnesmål kan förankras i två 
allmänna kunskaper, där den första är mer generell och den andra är mer 
specifik.239   
 

Ett vittne som ser rånaren under goda förhållanden talar vanligtvis sanning. 
Detta eftersom att vittnen som ser något under goda förhållanden vanligtvis ta-
lar sanning.    
 
Ett vittne som ser rånaren under goda förhållanden och förhörs under rättssäkra 
former talar vanligtvis sanning. Detta eftersom att vittnen som ser något under 
goda förhållanden och förhörs under rättssäkra former vanligtvis talar sanning.    

 
Förankringar kan alltid göras mer specifika. Wagenner menar dock att vidare 
förankring inte är nödvändig vid fyra tillfällen. Dessa är när beviset som ska 
förankras tycks vara falskt, när en säker förankring skett, när parterna är 
överens om att beviset inte behöver ytterligare förankring eller när rätten 
anser att beviset är tillräckligt förankrat.240  

En relevant fråga är vilka delar av berättelsen som måste vara förank-
rade för att den tilltalade ska kunna dömas. Alla delar av berättelsen måste 
inte vara förankrade. De delar som måste vara förankrande är de delar som är 
nödvändiga för åtalet. Dessa är förövarens identitet, den brottsliga handlingen 
samt uppsåt. Om tillräckligt förankring för någon av dessa delar saknas, ska 
den tilltalade frikännas.241 En svag förankring i någon av dessa delar kan inte 
vägas upp mot en stark förankring i en annan del.242  

Wagenner med kollegor presenterar instruktioner gällande bevisvärde-
ring med tillämpning av förankrade berättelser. Dessa är att åklagaren ska 
presentera minst en bestämd berättelse. Om åklagaren presenterar flera 
berättelser, ska alla vara bestämda. Med en bestämd berättelse menas att de 
ska vara ett bestämt händelseförlopp. Händelseförloppet ska stadga vad den 
tilltalade gjort och när detta skulle skett.243  Alla nödvändiga delar av åtalet 

                                                
238 Wagenaar 1993, s. 37ff.  
239 Wagenaar 1993, s. 67f. 
240 Wagenaar 1993, s. 67f. 
241 Jfr Wagenaar 1993, s. 62. 
242 Wagenaar 1993, s. 73.  
243 Även om det till viss del faller utanför framställningens forskningsområde vill jag 
kommentera teorin om förankrade berättelser som normativ bevisteori i svensk rätt. Om 
teorin om förankrade berättelser ska användas som normativ bevisteori i svenska domstolar, 
måste det diskuteras om kravet på att åklagaren ska presentera en berättelse är förenlig med 
svensk rätt. När åklagaren väcker talan måste hen enligt RB 45 kapitel 4 § st. 1 p. 3 uppge 
gärningens tid, plats samt övriga omständigheter som behövs för gärningens kännetecknade. 
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ska vara förankrade. De nödvändiga delarna för åtalet ska vara förankrade 
med olika bevis. Således ska inte samma bevis användas för att förankra alla 
nödvändiga delar. Ett exempel på när samma bevis används för att förankra 
alla nödvändiga delar är om ett erkännande används för att förankra identitet 
på gärningsmannen, den brottsliga handlingen samt uppsåtet. Det ska inte 
finnas någon berättelse som är förankrad lika väl som den som åklagaren 
presenterat. Detta är ett uttryck för beviskravet, ställt bortom rimligt tvivel.244  

Den presenterade teorin har likheter med berättelsemodellen men skiljer 
sig åt i frågan hur en berättelse ska bedömas och hur många historier som ska 
presenteras. Nu när dessa två holistiska teorier är presenterade övergår 
framställningen till att diskutera bayes teorem. 

                                                                                                                          
Exempelvis måste åklagaren vid en misshandel precisera hur misshandeln ägde rum samt 
vilka skador som uppkom, se Ekelöf 2011, s. 176ff. Utöver detta ska åklagaren under 
huvudförhandlingen hålla en sakframställan. Under sakframställan ska åklagaren uppge vad 
denne menar har skett. Detta innebär att åklagaren ska uppge det händelseförlopp i vilken 
gärningen är en del av, se RB 46 kapitel 6 §, se även Ekelöf 2011, s. 194. Med detta i 
beaktning vill jag mena att det inte är helt säkert att det finns ett krav på att åklagaren måste 
framställa en berättelse som är så precis som denne bevisteori antagligen kräver, att åklagaren 
presenterar en berättelse med en central handling och övriga delar.  
244 Wagenaar 1993, s. 231ff. 
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5 Atomistisk bevisvärdeing 

5.1 Inledande kommentar 
Förra avsnittet redogjorde för holistisk bevisvärdering, berättelsemodellen 
samt teorin om förankrade berättelser. Detta avsnitt redogör för atomistisk 
bevisvärdering och bayes teorem. Som läsaren kommer uppmärksamma 
förlorar berättelser och koherens sin betydelse i takt med att uppsatsen 
övergår till atomistisk bevisvärdering. I denna del är det istället fokus på varje 
enskilt bevis och sannolikheter.   

För att inte skapa begreppsförvirring ska inledningsvis nämnas att be-
greppen används på följande sätt. Begreppet huvudhypotes används som 
benämning för hypotesen som ska bevisas. Andra, alternativa hypoteser, 
benämns alternativhypoteser.245 Inom ramen för denna uppsats används 
följande modell för att ställa upp bayes teorem.246 
 

𝑃 𝑇
𝑃 −𝑇 𝑥

𝑃 𝐹 𝑇
𝑃 𝐹 −𝑇 =

𝑃(𝑇|𝐹)
𝑃(−𝑇|𝐹) 

 
Bayes teorem är en matematiskmodell vilken hjälper bedömaren att be-
stämma sannolikheten för A givet B,  𝑃 𝐴 𝐵 . 247 Exempelvis sannolikheten 
för att Z skjutit X givet att DNA ifrån Z finns på vapnet. Idén bakom bayes 
teorem är att bedömaren fastställer ett förhållande mellan huvudhypotesen 
och alternativhypotesen, ursprungssannolikheten.248 Sannolikheten ex ante 
uppdateras sedan med beaktande av ny information, varje enskilt bevis.249 
Bevisning kan antingen tala för eller emot huvudhypotesen. Om slutsannolik-
heten för huvudhypotesen möter beviskravet, används huvudhypotesen till 
grund för dom.250 Sannolikheten för huvudhypotesen efter att varje bevis 
tagits i beaktning benämns sannolikheten ex post. Nästkommande kapitel 
redogör mer ingående för de olika delarna i bayes teorem.  

                                                
245 Anta att C uppger att A rånat B och åklagaren väljer att väcka åtal. Huvudhypotesen, 
hypotesen som åklagaren vill bevisa, är i detta fall att A rånat B. Alternativa hypoteser i detta 
fall kan exempelvis vara att D, som liknar A, rånat B.   
246 Denna modell används av Dahlman, Dahlman 2016, för att tillämpa bayes teorem.  
247 Dahlman 2016, s. 8.  
248  Amaya 2015, s. 78.  
249 Robertson 2016, s. 15. 
250 Amaya 2015, s. 80. 
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5.2 Bayes teorem 

5.2.1 Ursprungssannolikhet 
Ursprungssannolikheten är sannolikheten för att bevistemat är sant innan 
något bevis tagits i beaktning. Förhållandet fastställs genom sannolikheten för 
att bevistemat är sant dividerat med sannolikheten för att bevistemat inte är 
sant, 𝑃(𝑇)/𝑃(−𝑇). Det är således sannolikheten för att något skett som 
fastställs. Bevistemat, 𝑇, kan exempelvis vara att X dödade Y. Negationen av 
𝑇, −𝑇, är således att X inte dödade Y.251  

Vilken ursprungssannolikhet som ska användas finns det olika uppfatt-
ningar om. Det går att argumentera för att ursprungssannolikheten ska utgå 
ifrån alla de personer som hade möjlighet att begå brottet. Svårigheten med 
detta är givetvis att få information över hur många som hade möjligheten att 
begå brottet i fråga. En ursprungssannolikhet baserat på antal personer som 
hade möjlighet att begå brottet hade också lett till att sannolikheten hade varit 
högre på ställen där det befann sig färre personer. Ursprungssannolikheten 
hade följaktligen oftast varit högre om inbrottet skedde i Lysekil istället för i 
Stockholm.252 

Ett annat alternativ är att använda en normativ ursprungssannolikhet om 
1 %. I en brottmålsrättegång ska oskyldighetspresumtionen beaktas.253 Med 
beaktande av oskyldighetspresumtionen går det att argumentera för att en 
normativ ursprungssannolikhet om 1 % ska användas. En ursprungssannolik-
het om 1 % innebär att det på förhand, a priori, är 1 % sannolikhet att den 
tilltalade är skyldig.254 Med oskyldighetspresumtionen i beaktning går det 
också att argumentera för att startssannolikheten ska vara 0 %, vilket skulle 
innebära att den tilltalade betraktades som oskyldig. Detta är dock inte 
möjligt. Det följer av att bayes teorem är en matematiskformel, i vilken 
sannolikheten ex ante multipliceras med värdet av varje bevis. Om ursprungs-
sannolikheten bestäms till 0 blir också produkten 0. Teoremet går följaktligen 
inte att använda om ursprungssannolikheten bestäms till 0.255  

5.2.2 Beviskraft 
Inledningsvis nämndes att vid tillämpning av bayes teorem uppdateras 
sannolikheten ex ante av varje enskilt bevis. Det är också granskningen av 
varje enskilt bevis som är utmärkande för atomistisk bevisvärdering.256 För att 

                                                
251 Jfr Dahlman 2016, s. 32ff.   
252 Dahlman 2016, s. 51ff.  
253 Oskuldspresumtionen kommer till uttryck i EKMR artikel 6.2. 
254 jfr Dahlman 2016, s. 54. 
255 Jfr Eide, Erling: ”Bevisvurdering: usikkerhet og sannsynlighet”, s. 104. (Citeras, Eide 
2016) se även Dahlman 2016, s. 54. 
256 Se avsnitt 3.2. 



 46 

uppdatera sannolikheten ex ante måste ett bevisvärde fastställas. Detta 
bevisvärde kommer fortsättningsvis benämnas beviskraft. Sannolikheten ex 
ante uppdateras således med beviskraften av varje bevis.257  

För att bestämma beviskraften fastställs ett sannolikhetsförhållande. 
Sannolikförhållandet som fastställs är det som råder mellan sannolikheten för 
beviset givet att bevistemat är sant, dividerat med sannolikheten för beviset 
givet att bevistemat är falskt, 𝑃(𝐹|𝑇) 𝑃(𝐹|− 𝑇).258 Illustration kan ske med 
följande exempel. X och Y har haft en diskussion. Under diskussionen slår X  
Y. Vittnet, F1, bevittnar detta. Bevistemat, 𝑇, är i detta fall att X slagit Y. Icke 
𝑇,−𝑇, ska förstås som om X inte slagit Y. För att fastställa beviskraften i 
vittnesmålet hos F kan följande modell ställas upp.  

 

 
 
 
Det relevanta är 𝑃(𝐹|𝑇), sann positiv och 𝑃(𝐹|− 𝑇), falsk positiv.259 
Beviskraften räknas ut genom att dividera sann positiv med falsk positiv, 
𝑃(𝐹|𝑇) 𝑃(𝐹|− 𝑇). För att fastställa sann positiv går det att fråga hur 
sannolik är F givet T. För att fastställa falsk positiv går det att fråga hur 

                                                
257 Jfr Dahlman 2016, s. 32.ff, se även Dahlman 2016, s. 34. Där författaren använder sig av 
begreppet beviskraft för att beskriva ett bevisfaktums styrka. 
258 Goldman 2002, s. 242. 
259 𝑃(−𝐹|𝑇) benämns falsk negativ. 𝑃 −𝐹 −𝑇  benämns sann negativ. 

 

𝑇 

−𝑇 

X slog Y, och F1 säger att X 
slog Y, 𝑃(𝐹|𝑇) 

X Slog Y, men F1 säger 
att X inte slog Y, 
𝑃(−𝐹|𝑇) 

X slog inte Y, men F1 
säger att X slog Y, 
𝑃(𝐹| − 𝑇) 

X slog inte Y, och F1 
säger att X inte slog Y, 
𝑃(−𝐹| − 𝑇)  
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sannolikt är F givet –T. Anta att vittnet, F, i 97 av 100 fall uppger att X slog Z 
givet att så skedde. Anta också att vittnen i 2 av 100 fall uppger att X slog Z 
givet att så inte skedde.260 Beviskraften i detta vittnesmål räknas då fram 
genom att dividera  0,97 med 0,02, vilket blir 48,5. Beviskraften i detta 
vittnesmål är följaktligen 48,5.261 Vad gäller siffrorna som används är det en 
förändring av falsk positiv som får störst förändring på beviskraften.262 En 
förändring av sann positiv till 0,98 ger en beviskraft om 49. En förändring av 
falsk positiv till 0,03 ger en beviskraft om cirka 32.263 

Det ska uppmärksammas att siffrorna ovan inte är absolut vetskap. Det 
går inte att avgöra om vittnet i 2 eller 3 fall av 100 säger att X slog Y även om 
så inte skedde. Siffrorna kan snarare användas som verktyg för att visa på hur 
bedömare kan resonera kring bevis.264 Nästkommande avsnitt diskuterar hur 
olika bevis förhåller sig till varandra och till bevistemat.  

5.2.2.1 Samverkande bevisning 
När bedömaren tillämpar bayes teorem måste bevisen kategoriseras. Detta 
dels för att möjliggöra en korrekt beviskraft, dels för att möjliggöra en korrekt 
sannolikhet ex post. Om bedömaren har flera bevis måste denne exempelvis 
avgöra om bevisen samverkar.  

Att bevis samverkar innebär att bevisen stödjer samma bevistema.265 
Detta skulle exempelvis vara fallet om åklagaren åberopar dels ett vittne som 
sett X skjuta Y, F1, dels att DNA ifrån X finns på vapnet, F2. Om två eller 
flera bevis samverkar uppdateras sannolikheten ex ante med beviskraften av 
båda bevisen. Följande formel används för att beräkna sannolikheten ex post 
med beaktande av samverkande bevisning.  
 

𝑃 𝑇
𝑃 −𝑇 𝑥

𝑃 𝐹1 𝑇
𝑃 𝐹1 −𝑇   𝑥

𝑃  (𝐹2|𝑇)
𝑃  (𝐹2|− 𝑇)   =

𝑃(𝑇|𝐹1&𝐹2)
𝑃(−𝑇|𝐹1&𝐹2) 

 
Det första beviset multipliceras med ursprungssannolikheten. Resultatet av 
ursprungssannolikheten multiplicerat med det första bevisfaktumet multipli-
ceras med efterföljande bevis. Denna uppdatering sker med alla bevis som 
talar för bevistemat.    
                                                
260 Sann positiv avgörs genom att bedöma sannolikheten av att vittnet F uppger att X slog Z 
givet att så skedde. Falsk positiv avgörs genom att avgöra sannolikheten av att vittnet uppger 
att X slog Z givet att så inte skedde. I båda fallen är det viktigt att beakta all den information 
som kan påverka vittnesmålet. Exempel på detta är hur vittnet var placerad och vilka 
ljusförhållanden som rådde på platsen. Anledning till att vittnet inte uppger att X slagit Y 
även som så skett kan vara att vittnet glömt bort händelsen eller inte vill uppge att X slagit Y. 
Anledningen till att vittnet säger att X slagit Y även om så inte skett kan vara att den 
falskeligen vill uppge att X slagit Y eller att denne misstagit sig. 
261 Jfr Dahlman 2016, s. 28 ff. 
262 Jfr Andersson 2016, s. 465.  
263 (0,98 0,02 = 49) (0,98/0,03 ≈ 32). 
264 Jfr Andersson 2016, s. 471. 
265 Dahlman 2016, s. 67. 
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5.2.2.2 Icke Oberoende bevisning  
Bedömaren måste inte enbart avgöra om bevisen samverkar. Bedömaren 
måste också avgöra om bevisen är icke beroende till varandra. Att två bevis är 
icke oberoende innebär att beviset inte är oberoende i förhållande till ett annat 
bevis som stödjer samma bevistema. Två vittnen som bevittnat samma brott 
kan vara icke oberoende bevis till varandra. Detta kan exempelvis vara fallet 
om två vittnen bevittnat en misshandel och sedan pratat om vad som hände.  
För att avgöra hur två icke oberoende bevisfakta påverkar sannolikheten ex 
ante används följande formel.266 
 

𝑃 𝑇
𝑃 −𝑇 𝑥

𝑃 𝐹1 𝑇
𝑃 𝐹1 −𝑇   𝑥

𝑃  (𝐹2|𝑇&𝐹1)
𝑃  (𝐹2|− 𝑇&𝐹1)   =

𝑃(𝑇|𝐹1&𝐹2)
𝑃(−𝑇|𝐹1&𝐹2) 

 
Jämfört med formeln som presenterades i föregående kapitel har en föränd-
ring skett i hur beviskraften av bevis 𝐹2 fastställas. Om bevisen är icke 
oberoende måste bedömaren ta bevis 𝐹1 i beaktning när beviskraften av bevis 
𝐹2 fastställs. Formeln stadgar att beviskraften av bevis 𝐹2 fastställs genom 
att bedömaren avgör sannolikheten av bevis 𝐹2 givet att bevistemat är sant 
samt bevis 𝐹1. Detta divideras med sannolikheten av bevis 𝐹2 givet att 
bevistemat inte är sant samt bevis 𝐹1.267   

5.2.2.3 Motverkande bevisning  
I en rättegång behöver inte alla bevisfakta stödja bevistemat, 𝑇. Bevisfakta 
som inte stödjer bevistemat benämns motverkande bevisning. Exempelvis kan 
ett vittne som stadgar att den tilltalade var på någon annan plats än platsen för 
gärningen vara motverkande bevisning. För att avgöra hur motverkande 
bevisning påverkar sannolikheten för huvudhypotesen används följande 
formell.268 
 

    
𝑃 𝐹1 𝑇
𝑃 𝐹1 −𝑇

𝑃 𝐹2 −𝑇
𝑃 𝐹2 𝑇

 

Beviskraften hos bevisfaktum 𝐹1 divideras med beviskraften hos det 
motverkande bevisfaktumet. Om bevis 𝐹1 har en beviskraft om 100 och 
motverkande bevis 𝐹2 har en beviskraft om 20, blir beviskraften hos 𝐹1 efter 
att motverkande bevisning tagits i beaktning 5.269 

                                                
266 Dahlman 2016, s. 80f.  
267 För den intresserade läsaren hänvisas till Dahlman 2016, s. 80ff. för mer om icke 
oberoende bevisning.  
268 Dahlman 2016, s. 73ff. 
269 100 20 = 5. 
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5.2.3 Slutsannolikhet  
Inledningsvis konstaterades att om sannolikheten för huvudhypotesen ex post 
är tillräckligt hög läggs denna till grund för dom.270 En viktig fråga att 
besvara i detta sammanhang är hur hög sannolikheten för huvudhypotesen ex 
post ska vara för att den ska ligga till grund för dom. Fråga kan besvaras 
genom att fastställa hur stark den samlade beviskraften i bevisfaktumen som 
stödjer huvudhypotesen måste vara. För att fastställa vilken beviskraft som 
krävs kan följande formell tillämpas.271  
 

𝑃𝑜𝑠𝑝/(1−   𝑃𝑜𝑠𝑝)        ×  B*  𝑃𝑏𝑟𝑡/(1− 𝑃𝑏𝑟𝑡) 
 
I denna ekvation motsvarar B* beviskraften som måste uppnås. Posp 
motsvarar ursprungssannolikheten. I avsnitt 5.2.1 konstaterades att en 
normativ ursprungssannolikhet om 1 % kan användas. Pbrt motsvarar 
beviskravet ställt bortom rimligt tvivel. I avsnitt 2.3.3 framfördes att om 
beviskravet anges i siffror finns förslag på att det är 98 %. Om dessa siffror 
sätts in i formeln, motsvarar B* 4851.272 Detta betyder att den samlade 
beviskraften ska vara närmare 5000 för att huvudhypotesen ska ligga till 
grund för dom.  För tydlighetens skull ska poängteras att den samlade 
beviskraften ska vara närmare 5000 efter att domstolen tagit hänsyn till 
motverkande bevisning.  

5.3 Något ytterligare om bayes teorem och 
atomistisk bevisvärdering 

5.3.1 Bayes teorem 
Precis som för berättelsemodellen har det riktats kritik mot bayes teorem. 
Allen menar att vid en tillämpning av bayes teorem är sannolikhetsförhållan-
dena som måste fastställas ett problem. Författaren anser att bedömaren inte 
kan veta vilket sannolikhetsförhållande som ska användas.  Allen ger ett 
exempel på en person som vittnar om att den tilltalade hade en otrohetsaffär 
med offret. Författaren ifrågasätter hur bedömaren ska värdera detta bevis och 
om det talar för eller emot skuld. Han menar också att bedömaren aldrig 
kommer få svar på dessa frågor, vilket visar på obestämdheten i bayes 
teorem. 273 

                                                
270 Se avsnitt 5.1. 
271 Dahlman 2016, s. 55ff. 
272 0,01 1 − 0,01 ∗ 4851 = 0,98 (1 − 0,98). 
273 Allen 1997, s. 262f. Även Amya, Amaya 2015, s. 83. har framfört att det är problematiskt 
att bedömaren inte vet vilken data som ska användas vid fastställande av sannolikhets-
förhållandena.  
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Ett annat problem med bayes teorem skulle kunna vara att Allen och 
Kolflaath menar att bevisen måste sättas in i ett sammanhang av berättel-
ser.274 Här måste dock respektive författares argument till varför bevisen 
måste sättas in berättelser beaktas. Allen menar att de måste ske för att 
bedömaren bär med sig berättelser i sitt sinne och inte frekvenstabeller.275 
Allen tycks således mena att det är ett problem att bayes teorem använder sig 
av frekvenser.  

Kolflaaths argumentation är inte lika utförligt som Allens. Kolflaats 
slutsats är densamma som Allens, att bevisen måste sättas in i ett samman-
hang av berättelser.276 Kolflaath motiverar dock inte varför så måste ske. Jag 
vill dock lyfta fram att även om en atomistisk bevisvärdering och bayes 
teorem tillämpas, värderas bevisen inte i ett vakuum. Exempelvis kommer 
åklagarens gärningsbeskrivning till viss del bestå av en berättelse om vad som 
hänt.277     

5.3.2 Atomistisk bevisvärdering 
I avsnitt 5.1 framfördes att inom atomistisk bevisvärdering värderas all 
bevisning separat och vägs efter det samman. Jerkø menar att genom en 
tillämpning av bayes teorem byter bedömaren ut en osäker överordnad 
bedömning mot många osäkra underordnade bedömningar. Jerkø framför 
också att bevisvärderingen begränsas till hur säker modellen för bevisvärde-
ring är och att osäkerheten vid bayes teorem i många fall leder till en 
oacceptabelt stor osäkerhet.278 Författaren förtydligar dock inte varför bayes 
teorem skulle leda till en oacceptabelt stor osäkerhet. Jerkø kan mena att 
osäkerheten ligger i att varje enskilt bevis granskas, vilket leder till att många 
bedömningar görs. Som framhölls inledningsvis menar Jerkø att atomistisk 
bevisvärdering byter ut en osäker överordnad bedömning mot många osäkra 
underordnande bedömningar. Om detta argument ska tala mot atomistisk 
bevisvärdering måste det förstås som att det är mer osäkert att göra många 
osäkra bedömningar än en osäker bedömning. Så skulle kunna vara fallet om 
en bedömare är benägen att göra lite fel varje gång en värdering görs. Om så 
är fallet får det stor betydelse vid atomistisk och holistisk bevisvärdering.  
 

Anta att det finns ett fyra bevis som har en samlad beviskraft om 6561.279 Anta 
också att bedömaren vid en holistisk bevisvärdering uppskattar den samlade 
beviskraften till 6232. Det är en felbedömning med cirka fem procent. Om 

                                                
274 Se avsnitt 4.3.1.  
275 Allen 1993, s. 629ff.  
276 Kolflaath 2013, s. 157ff.  
277 Se fotnot 243.  
278 Jerkø 2014, s. 377. Jerkø föreslår en egen modell för bevisvärdering. Denna har redogjorts 
för i korthet under avsnitt 1.6, forskningsläge. För den intresserade hänvisas till Jerkø 2014, 
s. 375ff.  
279 Anta att det finns fyra bevis där varje bevis har en beviskraft om 9, 9𝑥9𝑥9𝑥9 = 6561. 
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samma felbedömning om fem procent görs inom atomistisk bevisvärdering, 
blir den samlade beviskraften istället 5343. Detta för att bedömaren gör en fel-
aktig uppskattning om fem procent på varje bevis. I enlighet med bayes teorem 
kommer dessa felaktigheter sedan multipliceras för att fastställa den samlade 
beviskraften. 280 

 
Detta exempel förutsätter dock att bedömaren alltid gör en felbedömning som 
resulterar i en lägre beviskraft. Det går att tänka sig att bedömaren gör 
felbedömningar åt båda hållen, att beviskraften ibland blir högre och ibland 
lägre. I ett sådant fall är det inte säkert att flera underordnande bedömningar 
är mer osäkert än en överordnad bedömning. Om bedömaren ibland överskat-
tar beviskraften, och ibland underskattar beviskraften, finns möjligheten att 
den uppskattade samlade beviskraften kommer närmre sanningen än vad en 
överordnad bedömning gör. Jag vill således mena att Jerkøs argument mot 
atomistisk bevisvärdering är ett bra argument enbart om det visas att bedö-
mare ofta gör samma fel när beviskraften avgörs.       

Vad gäller atomistisk bevisvärdering menar Jerkø att bevisvärdering 
kan bli för atomistisk. Jerkø jämför atomistisk bevisvärdering med att mäta 
upp ett kilo ris och att väga varje riskorn enskilt. Enligt matematikens regler 
är summan av alla riskorn lika med vikten av de enskilda riskornen. Att det 
förhåller sig på detta sätt måste dock inte betyda att det är rationellt att väga 
varje riskorn separat.281 Således att det går att ifrågasätta om en alltför 
atomistisk bevisvärdering är rationell. Frågan är varför Jerkø menar att det 
inte skulle vara rationellt att göra på detta sätt. Det går att tänka sig att 
författaren menar att det skulle krävas för mycket tid att göra en atomistisk 
bevisvärdering och att det därför inte vore rationellt. Med ett processekono-
miskt synsätt går det att tänka sig att författaren tänker att det blir för 
kostsamt att göra en atomistisk bevisvärdering. Om forskning visar att 
bedömare kommer till samma resultat oavsett om de värderar holistiskt eller 
atomistiskt, menar jag att tid och ekonomi kan tala för en holistisk bevisvär-
dering.   

Som framgick i avsnitt 4.3.2 tycks ett av argumenteten för holistisk be-
visvärdering vara att det är bättre att värdera bevis mot bakgrund av varandra. 
Kolflaath tycks mena att detta inte kan göras inom atomistisk bevisvärdering, 
eftersom bevisen där värderas oavhängigt varandra.282 Jag vill inte tillskriva 
Pardo denna tolkning av atomistisk bevisvärdering. Som framförts i avsnitt 
4.3.2 menar dock Pardo att holistisk bevisvärdering innebär att bevisen tolkas 
mot bakgrund av varandra. Både Kolflaath och Pardo tycks således mena att 
holistisk bevisvärdering innebär att bevisen värderas mot bakgrund av 
varandra. En fråga är på vilket sätt författarna menar att detta inte görs inom 
atomistisk bevisvärdering.  Jag vill mena att detta görs även inom atomistisk 
                                                
280 9𝑥0,95 = 8,55. 8,55𝑥8,55𝑥8,55𝑥8,55 ≈ 5343. 
281 Jerkø 2014, s. 376.  
282 Se avsnitt 4.2.5. 
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bevisvärdering och bayes teorem. Bayes teorem visar att atomistisk bevisvär-
dering utgår ifrån att varje bevis värderas enskilt, dock inte att bevisen 
värderas oavhängigt varandra. 

  
Anta att ett mord har skett och den tilltalade är offrets partner samt att den till-
talades telefon har positionerats till mordplatsen. Med beaktande av det som 
tidigare presenterats i kapitel fem, går det att fastställa hur omständigheten att 
den tilltalades telefon positionerats till mordplatsen förändrar sannolikheten ex 
ante. För att avgöra sann positiv går det att fråga hur sannolikt är det att den 
tilltalades telefon positionerades till mordplatsen givet att denne är 
dig,  𝑃 𝐹   𝑇). 283 Sannolikheten att den tilltalades telefon positionerades till 
mordplatsen givet att denne är skyldig är relativt hög, 0,9. Sannolikheten för 
falsk positiv, 𝑃 𝐹 − 𝑇), hade varit låg. Sannolikheten att en slumpvis vald 
persons telefon positionerats till platsen där mordet skedde är låg. Beräknat på 
detta sätt hade beviset fått en stark beviskraft. Denna beräkning kan sägas vara 
oavhängig andra bevis. Jag vill dock mena att det är felaktigt att fastställa be-
viskraften på detta sätt. När beviskraften fastställs måste bedömaren också be-
akta att den tilltalade var offrets partner. Om det beaktas blir falsk positiv 
högre. Sannolikheten för att den tilltalades telefon positionerats till mord-
platsen givet att denne inte är skyldig blir högre om det beaktas att den tillta-
lade var offrets partner, 𝑃 𝐹 −𝑇 < 𝑃  (𝐹| − 𝑇  &  𝑑𝑒𝑛  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑒  ä𝑟  𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒𝑡𝑠  𝑝𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑟)  
 

Frågan är om Kolflaath och Pardo menar att det faktum att den tilltalade 
var offrets partner inte kan beaktas inom bayes teorem och atomistisk 
bevisvärdering. Om Kolflaath och Pardo menar att det inte kan beaktas inom 
atomistisk bevisvärdering, menar jag att författarna förefaller tycka att det 
inte går att värdera bevis atomistiskt. Eller att de menar att all bevisvärdering 
som strävar efter att bli så korrekt som möjligt är holistisk. 
 
 

 
 
 
 

                                                
283 𝐹 = Bevisfaktumet att den tilltalades telefon positionerats till platsen. 
     𝑇 = Att den tilltalade är gärningsman. 
   −𝑇 =Att den tilltalade inte är gärningsman. 
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6 Tillämpning av bevisteorierna  
 

6.1 Inlending 
Framställningen har nu redogjort för holism, atomism och olika bevisteorier. 
Framställningen har också diskuterat skillnader och problem med de nyss 
nämnda företeelserna. För att tydligare visa på teoriernas problem tillämpas 
bevisteorierna i detta kapitel. Avgörandet som här analyseras är bakgrunden 
till hovrättens dom B 5575-11. Avsnittet disponeras enligt följande. Inled-
ningsvis presenteras bakgrunden och bevisen. Efter det görs en bevisvärde-
ring enligt den holistiska metoden berättelsemodellen. Efter att en holistisk 
bevisvärdering är gjord övergår framställningen till att genomföra en 
atomistisk bevisvärdering genom en tillämpning av bayes teorem.      

6.2 Bakgrund och bevisning  
Bakgrunden till avgörandet var att en person, Sallinen, blev mördad i sin 
bostad. Mordet skedde vid nio på morgonen den 24 juni 2010. Personen blev 
mördad efter att gärningsmannen knackat på dörren och när offret öppnade 
dörren avlossade gärningsmannen tre skott. Efter detta slog gärningsmannen 
offret med sitt vapen. Offret dödförklarades när denne kom till sjukhuset. Vid 
tiden för mordet befann sig offrets fyra barn samt en kompis till ett av barnen 
i lägenheten. I lägenheten där mordet skedde påträffades en blueraykartong 
och vapnet. I en papperskorg en bit ifrån platsen hittades keps, tröja och 
arbetshandskar. Tröjan som hittades var en tröja ifrån postföretaget Bring. 

 Angående vem som utfört mordet menade åklagaren att det var Goran 
som var gärningsman. Goran menade att det var en person vid namn Adam 
som var gärningsman. Utöver dessa personer är även Aboras intressant. 
Aboras var tidigare tillsammans med Sallinen. Aboras och Sallinen hade 
också ett barn tillsammans.  

Åklagaren åberopade en del omständigheter till stöd för sin talan. Åkla-
garen åberopade telefonlistor mellan Goran och Aboras, vilka visade att de 
två haft kontakt med varandra. Båda hade också införskaffat nya mobiltelefo-
ner. Dessa användes mellan den 19 till 24 juni 2010. Det fanns fingeravtryck 
ifrån Goran på den blueraykartong som hittades i lägenheten. Det fanns också 
blod ifrån Sallinen på de kläder som hittades en bit ifrån lägenheten. På den 
vänstra arbetshandsken, som också hittades en bit ifrån lägenheten, hittades 
DNA ifrån Goran. Det fanns också information angående vilken mast Gorans 
telefon var uppkopplad mot vid morddagen. Bland annat var telefonen 
uppkopplad mot masten handen 90 grader, vilken täcker mordplatsen. Det 
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fanns vittnesmål ifrån barnen angående hur gärningsmannen såg ut. Barnen 
uppgav att gärningsmannen hade ljust hår. I samband med detta ska nämnas 
att Goran har väldigt mörkt hår. Sist åberopade åklagaren sökningar som var 
gjorde på datorer som åklagaren menade disponerades av Goran. Sökningarna 
vad gjorda på orden ”mord” och ”vapen”.  

6.2.1 Berättelsemodellen  

6.2.1.1 Första berättelsen  
I korthet menar denna berättelse att det var Goran som dödade Sallinen. 
Goran har via Aboras motiv till att döda Sallinen. Aboras motiv grundar sig i 
att Aboras och Sallinen låg i vårdnadstvist om deras gemensamma barn. 
Aboras ville genom sin son få anknytning till Sverige och därigenom få rätt 
att stanna i Sverige. Han ville därför att Sallinen skulle dö.  

Aboras har därför haft kontakt med Goran under våren 2010 för att dis-
kutera om Goran ska utföra mordet på Sallinen, vilket förklarar telefonkon-
takterna. Goran och Aboras har införskaffat nya mobiltelefoner några dagar 
före mordet. Telefonerna har införskaffats för att de inte ville bli påkomna.  
Telefonlistorna visar också att Goran och Aboras haft kontakt med varandra 
på morddagen. De har haft kontakt med varandra för att planera de sista 
detaljerna innan mordet. Goran har gjort sökningar på orden ”mord” och 
”pistol”. Goran har gjort dessa sökningar för att skaffa sig information om 
vapen samt om begångna mord. 

På morddagen klädde Goran sig i bring-tröjan, keps och arbetshandskar. 
Goran bar bring-tröjan för att personer skulle tro att han jobbade på Bring. Att 
dessa kläder bars vid tiden för mordet förklarar varför Sallinens blod hittades 
på tröjan och arbetshandskarna. Det förklarar också varför DNA från Goran 
hittades på insidan av vänster arbetshandske. Blueraykartongen bar Goran 
med sig för att övertyga förbipasserande och Sallinen om att han jobbade på 
Bring. Blueraykartongen togs inte med ifrån lägenheten, vilket förklarar 
varför kartongen återfanns i lägenheten. Denna berättelse förklarar också 
varför Gorans telefon var uppkopplad mot telefonmasten handen 90.  

Vad gäller barnens vittnesmål kan dessa inte förklaras av den nyligen 
presenterade berättelsen. Detta för att Goran har mörkt hår. Ingen av barnen 
uppgav att gärningsmannen hade mörkt hår. I avsnitt 4.2.4 redogjordes för att 
om ett bevis inte passar in i den valda berättelsen, måste det förklaras av en 
annan berättelse. Jag vill mena att dessa vittnesmål kan förklaras av två 
berättelser. Det ena är att barnen sett fel. Den andra är att någon annan är 
gärningsman. En gärningsman som har ljust hår.  

6.2.1.1.1 Bedömning av berättelsen  
Vad gäller täckning av bevis täcker berättelsen alla bevis förutom barnens 
vittnesmål. Vittnesmålen kan inte förklaras med den valda berättelsen. För att 



 55 

bedöma koherensen av berättelsen måste det avgöras om berättelsen är 
följdriktig, rimlig och fullständig. Berättelsen innehåller inga motsägelser och 
är således följdriktig. Berättelsen som helhet är plausibel. Berättelsen är 
därför också rimlig.284  

Vad gäller berättelsens fullständighet bedöms den enligt schemat vilket 
presenterades i avsnitt 4.2.3. Som Bex menar måste inte alla delar i berättel-
sen passas in i ett schema, utan schemat kan användas som övergripande 
mall.285 Berättelsen skulle kunna brytas ner för att på så sätt passas in i 
schemat. Jag menar dock att det kan bli svårt att göra då det är utsträckt 
tidsförlopp. Jag bedömer därför berättelsen ur ett övergripande perspektiv. Ur 
ett övergripande perspektiv vill mena jag att berättelsen inte saknar någon del. 
Delarna är också plausibla. Berättelsen är därför fullständig.   

6.2.1.2 Andra berättelsen  
I avgörandet har den tilltalad, Goran, fört fram en alternativ berättelse för att 
förklara bevisen. Goran menar att det var en person vid namn Adam som 
dödade Sallinen. Goran förklarar telefonsamtalen mellan honom och Aboras 
med att de gjorde narkotikaaffärer. De köpte nya telefoner då de ville undvika 
polisen, vilket förklarar inköpet av nya telefoner.  

Narkotikaaffärerna ledde till att Aboras fick en skuld till Goran. Aboras 
betalade inte denna skuld, varför Goran kontaktade indrivaren Adam. Adam 
skulle kontakta Aboras och meddela att han övertagit skulden. Adam skulle 
visa att han menade allvar och skulle därför skjuta Aboras i benet. 

Goran och Aboras bestämde att de skulle träffas den 24 juni för att re-
glera delar av skulden. Aboras ringde till Goran 06:39 den 24 juni och sade 
att han inte kunde möta Goran. Goran ringde då Adam och efter samtalet åkte 
Goran hem till Adam. Adam tog med sig en pistol och satte sig i bilen med 
Goran. De åkte mot Aboras arbetsplats. Under färden dit, klockan 08:30, 
ringde Aboras till Goran. Aboras sade att han inte var på sin arbetsplats, utan 
hemma hos Sallinen och tog hand om sitt barn. Goran och Adam åkte dit. Väl 
där visade Goran Adam vart Sallinen bodde. Adam gick ur bilen och tog på 
sig bring-tröjan och arbetshandskarna. Han tog också med sig blueray-
kartongen. Efter en stund kom Adam tillbaka och tecknade åt Goran att han 
skulle åka därifrån. Goran åkte därför därifrån. 

Vad gäller barnens vittnesmål är det svårt att ta ställning till om denna 
berättelse täcker de bevisen. Givet att Adam hade ljust hår kan denna 
berättelse täcka bevisen.  

6.2.1.2.1 Bedömning av berättelsen      
Denna berättelse täcker telefonkontakterna, inköpen av nya mobiltelefoner 
samt uppkopplingen mot telefonmasten handen 90. Berättelsen täcker också 
                                                
284 Se avsnitt 4.2.3 för mer om följdriktighet och rimlighet.  
285 Se avsnitt 4.2.3 för mer om berättelsen fullständighet. 
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att bring-tröjan användes vid mordet. Likaså täcker den fingeravtrycken på 
blueraykartongen och DNA spåren på vänster arbetshandske. Den täcker dock 
inte datorsökningarna som är gjorda. Som ovan nämnts, går det inte att säga 
om berättelsen täcker vittnesmålen. Detta eftersom det inte är klarlagt vilken 
hårfärg gärningsmannen i den andra berättelsen har.  

Vad gäller berättelsens följdriktighet menar jag att den är följdriktig. 
Berättelsen innehåller inga motsägelser. Berättelsen är också rimlig. Detta för 
att berättelsen på ett övergripande plan är plausibel. Det sista att bedöma är 
berättelsens fullständighet. Precis som ovan görs detta på ett övergripande 
plan. Jag vill mena att berättelsen innehåller alla delar och delarna är plau-
sibla. Berättelsen är därför fullständig.  

6.2.1.3 Något ytterligare om berättelserna  
För att avgöra vilken av dessa berättelser som bäst förklarar bevisen måste de 
viktas mot varandra. Vid beaktande av hur många bevis berättelserna täcker 
vill jag mena att ingen berättelse är bättre än den andra. Den första berättelsen 
täcker inte gärningsmannens hårfärg och den andra täcker inte sökningarna 
som gjorts på datorn. Det är inte säkert att den andra berättelsen täcker vilken 
hårfärg gärningsmannen har. Detta är dock svårt att ta ställning till, då det inte 
finns någon kunskap om vilken hårfärg gärningsmannen i berättelse två har. 
Det går således inte att avgöra om det beviset täcks eller inte. Utöver täckning 
av bevis måste också kravet på koherens bedömas. 

Beträffande kravet på koherensen vill jag mena att ovanstående till-
lämpning styrker Jerkøs ståndpunkt angående att kravet på koherens inte är 
tillräckligt utvecklat.286 Följdriktighet, rimlighet och fullständighet, är inte 
tillräckligt precisa för att kunna avgöra vilken av berättelserna som är mest 
koherent. Jag vill mena att kraven inte tillåter att på ett underbyggt sätt 
argumentera för att den ena berättelsen skulle vara mer koherent än den 
andra, och i förlängningen också att den ena berättelsen skulle vara bättre än 
den andra. Att val av bästa förklaring och bedömningspunkterna inte tydligt 
preciserats menar jag är ett av berättelsemodellens stora problem. 

Vad gäller den andra berättelsen är det en berättelse som talar för 
oskuld. Enligt Pardo och Allen ska denna berättelse ges en inneboende 
sannolikhet till att vara sann.287 I och med oskuldspresumtionen förfaller det 
vara rimligt att ge en berättelse som leder till oskuld en inneboende sannolik-
het till att vara sann. Detta skapar dock ytterligare problem vid avgörandet av 
vilken berättelse som är bäst.   

                                                
286 Se avsnitt 4.3.1. 
287 Se avsnitt 4.2.4. 
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6.2.2 Bayes teorem  
I avsnitt 5.2.2 poängterades att siffrorna som används i bayes teorem inte är 
absolut vetskap.288 Siffrorna som presenteras här ska därför inte uppfattas 
som det. I detta avsnitt demonstrerar framställningen hur bevisen kan 
värderas enligt atomistisk bevisvärdering med en tillämpning av bayes 
teorem. Bevisen presenteras i följande ordning, sökningarna gjorda på datorn, 
Gorans DNA på arbetshandsken, fingeravtrycken på blueraykartongen, 
uppkopplingen mot masten handen 90 grader samt barnens vittnesmål. Vad 
gäller 𝑇 i nedanstående beräkningar ska detta förstås som att Goran är 
gärningsman. Icke 𝑇 innebär således att Goran inte är gärningsman.  

Sannolikheten av ett sant positivt utfall, 𝑃 𝐹 𝑇 , vad gäller sökningarna 
gjorda på datorn bedöms till 0,6. Det är antagligen inte så ovanligt att 
personer som begår brott söker information på internet. Sannolikheten för 
falsk positiv, 𝑃 𝐹 −𝑇 , bedöms till 0,15. Jag vill mena att det finns två 
scenarios för falsk positiv som måste beaktas. Antingen var det Adam som 
mördade Sallinen och då är Goran medveten om det. Jag menar att det höjer 
sannolikheten för falsk positiv. Det andra scenariot är att någon annan gjorde 
det och Goran är omedveten. Goran är dock kriminell. Han gjorde narkotika-
affärer med Aboras. Att han av intresse gjort dessa sökningar på internet är 
därför inte osannolikt. Beviskraften i detta bevis blir således 4.289 

Att Gorans DNA finns på vänster arbetshandske som användes vid 
mordet måste anses vara väldigt sannolikt. Sannolikheten för ett sant positivt 
utfall är nära 1. Vid avgörandet av falsk positiv är det viktigt att beakta att det 
finns två händelseförlopp. I det fall Adam är gärningsman har han använt 
Gorans handske. Det är således sannolikt att Gorans DNA finns på dessa. I 
det andra händelseförloppet, är det mycket osannolikt att Gorans DNA finns i 
handsken. Sannolikheten för att Gorans DNA finns på arbetshandsken givet 
att det är en för Goran okänd person som utfört mordet måste anses vara 
väldigt liten. Jag bedömer sannolikheten för falskt positiv till 0,1. Den 
samlade beviskraften i detta bevis blir således 9,9.290 

Att fingeravtrycken finns på blueraykartongen givet att Goran är gär-
ningsman måste anses vara nära ett. Uppskattningsvis är sannolikheten för 
sann positiv 0,95. Vad gäller falsk positiv är det även här viktigt att uppmärk-
samma det finns två alternativa hypoteser. I det fall Adam är gärningsman får 
det antas sannolikt att Gorans fingeravtryck finns på blueraykartongen. Om 
det inte är Goran som är gärningsman, får det antas vara väldigt osannolikt att 

                                                
288 Med detta sagt inte att det är omöjligt att uppnå en viss säkerhet av siffrorna. Om det finns 
statistiskt underlag skulle en viss säkerhet kunnat nås.  
289 0,6 0,15 = 4. 
290 0,99 0,1 = 9,9. 
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finna Gorans fingeravtryck på blueraykartongen. Låt uppskatta falsk positiv 
till 0,1. Beviskraften i detta bevis blir 9,5.291 

Det sista samverkande beviset är att Gorans telefon kopplats upp mot en 
mast som ligger i närheten i brottsplatsen. Sannolikheten att telefonen kopplas 
upp mot denna mast givet att han är gärningsman, måste antas vara hög. 
Sannolikheten för sann positiv kan uppskattas till 0,9. Om det är Adam som 
är gärningsman är sannolikheten för falsk positiv också hög. Goran har i detta 
fall befunnit sig vid mordplatsen. Om det inte är Adam som är gärningsman 
är sannolikheten för falsk positiv låg. Sannolikheten av falsk positiv kan 
bestämmas till 0,1. Den samlade beviskraften blir således 9.292 

Beviskraften i den samverkande bevisningen blir cirka 3385.293 Detta 
utan att den motverkande bevisningen tagits i beaktning. Som framfördes 
under avsnitt 5.2.3 måste den samlade beviskraften vara cirka 5000 efter att 
den motverkande bevisningen tagits i beaktning, för att huvudhypotesen ska 
läggas till grund för dom.  I detta fall ska således huvudhypotesen inte ligga 
till grund för dom. För tydighetens skull och för att göra en fullstädning 
tillämpning av bayes teorem beaktas dock den motverkande bevisningen. 

Den motverkande bevisningen består av barnens vittnesmål. Inget av 
barnen har uppgett gärningsmannen hade mörkt hår, vilket Goran har. Ett av 
barnen sade att gärningsmannen var ljusgrå eller blond. Det andra barnet sade 
att gärningsmannen var gråhårig och det tredje barnet uppgav att gärnings-
mannen var blond. Det finns olika parametrar som måste beaktas för att 
värdera dessa vittnesmål. Inledningsvis att det är barn som lämnat vittnesmå-
len. Situationen när de uppmärksammade gärningsmannen måste också varit 
väldigt stressad för barnen. Det är också så att vittnesmålen antagligen är icke 
oberoende till varandra. Barnen har förmodligen pratat med varandra. 
Angående beviskraften i den motverkande bevisningen vill jag mena att den 
är i storleksordningen mellan ett och två.294  
 
 
 

                                                
291 0,95 0,1 = 9,5. 
292 0,9/0,1 = 9. 
293 4×9,9×9,5×9 ≈ 3385. 
294 F1 – 𝑃 𝐹1 −𝑇 = 0,8  𝑃 𝐹1 𝑇 = 0,6, 0,8 0,6 = 1,33. 
     F2 – 𝑃 𝐹2 −𝑇&𝐹1 = 0,9  𝑃 𝐹1 𝑇&𝐹1 = 0,8, 0,9 0,8 = 1,12. 
     F3 – 𝑃 𝐹3 −𝑇&𝐹1&𝐹2 = 0,9  𝑃 𝐹3 𝑇&𝐹1&𝐹2 = 0,8, 0,9 0,8 = 1,12. 
     Den samlade beviskraften hos den motverkande bevisningen, 1,33×1,12×1,12 = 1,66. 
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7 Avslutande analys 
I avsnittet besvaras frågeställningarna som presenterades inledningsvis. 
Frågeställningarna denna framställning avsåg besvara var, 
 

• Vilka skillnader finns det mellan holistisk och atomistisk bevisvärde-
ring? 

• Finns det några problem med holistisk och atomistisk bevisvärdering? 
• Finns det några problem med holistiska och atomistiska bevisteorier? 

 
 Det finns en del skillnader mellan holistisk och atomistisk bevisvärde-

ring. Enligt holistisk bevisvärdering ska händelseförloppet ses som en helhet. 
Avsnitt sex, i vilket berättelsemodellen tillämpas, visar tydligt på hur 
händelseförloppet ses som ett sammanhang. Atomistisk bevisvärdering 
behandlar händelseförloppet på ett annat sätt. Händelseförloppet ses inte som 
ett sammanhang. Det är bara de delar som anses relevanta för rättsföljden som 
är viktiga. 

Holistisk och atomistisk bevisvärdering skiljer sig också åt ifråga hur 
bevis ska värderas. Inom holistisk bevisvärdering värderas bevisen mot 
bakgrund av varandra. Enligt Kolflaath och Pardo sker detta inte inom 
atomistisk bevisvärdering. Jag instämmer inte med Kolflaath och Pardo i 
denna fråga. Jag ifrågasätter deras ståndpunkt om att bevisen inte värderas 
mot bakgrund av varandra inom atomistisk bevisvärdering, vilket redogjordes 
för vid exemplet om personen som stod åtalad för att ha mördat sin partner. 

Jag menar dock inte att bevisvärderingen sker på samma sätt vid holist-
isk och atomistisk bevisvärdering. Jag menar att det förekommer en viss 
skillnad gällande hur bevis värderas. Vid holistisk bevisvärdering värderas all 
bevisningen mot bakgrund av varandra, vilket tillämpningen av berättelsemo-
dellen tydligt visar. Inom atomistisk bevisvärdering vill jag mena att enbart 
bevis som är relevanta för varandra värderas med beaktande av varandra. I 
exemplet ovan, med personen som var åtalad för mordet på sin partner, 
beaktas att den tilltalade var partner med offret. Dock beaktas ingen annan 
bevisning. Att personerna var partners menar jag är relevant bevisning att 
beakta. Enligt min mening är skillnaden mellan holistisk och atomistisk 
bevisvärdering inte lika tydlig som Kolflaath och Pardo tycks mena. 

Holistisk och atomistisk bevisvärdering skiljer sig också åt ifråga hur 
det ska fastställas om ett bevistema är bevisat. Inom holistisk bevisvärdering 
är sammanhang och koherens viktigt. Inom atomistisk bevisvärdering, vid en 
tillämpning av bayes teorem, är sannolikhet viktigt.  

I uppsatsen har ett antal problem med holistisk och atomistisk bevisvär-
dering lyfts fram. Framställningen har lyft fram tre problem med holistisk 
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bevisvärdering. Det ena är att det inte tycks finnas någon forskning som 
stödjer att det vore bättre att värdera bevis mot bakgrund av varandra. Det 
andra är att forskning visar att bedömare kan ha svårt att värdera bevis 
holistiskt. Det tredje är att Jerkø menar att holistisk bevisvärdering förenklar 
bevisvärderingens komplexitet. Jag är delvis beredd att hålla med Jerkø. Jag 
vill tilläga att det inte finns något självändamål i att bevisvärderingen ska vara 
komplicerad. Om det finns en bevisteori som är mindre komplicerad och 
kommer fram till korrekta slutsatser är det enligt min mening inget problem 
att den är enkel. 

Atomistisk bevisvärdering är inte utan problem. Exempelvis har i upp-
satsen lyft fram att det inte behöver vara rationellt att värdera bevis atomist-
iskt. Det har också lyfts fram att det kan vara problematiskt att byta ut en 
överordnad bedömning mot flera underordnande bedömningar. Jag har dock 
till viss del motsatt mig att det skulle förhålla sig på detta sätt. Antagandet 
måste grunda sig i att bedömaren alltid gör samma fel under bevisvärdering-
en, vilket jag menar inte är säkert.  

Framställningen har också lyfta fram problem med holistiska och atom-
istiska bevisteorier. Jag vill mena att det finns fyra problem med den holist-
iska bevisteorin berättelsemodellen. Det första är att berättelsemodellen 
skapar risker för bedömaren. Det andra är val av bästa förklaring, framförallt 
bedömningen av koherensen. Det tredje problemet är argumenten som förts 
fram för en normativ tillämpning av berättelsemodellen. Det sista problemet 
är otydligheten angående om författare anser att berättelsemodellen är 
deskriptiv eller normativ.  

I kapitel fyra belystes ett antal risker med berättelsemodellen. Dessa är 
exempelvis att det kan vara svårt att bedöma en berättelse efter vilka mål den 
tilltalade kan haft och att bedömningen kan komma att bli partisk.  

Problemet med kravet på koherens är enligt mig att det inte är tydligt 
definierat, vilket leder till att det är svårtillämpat. Jerkø lyfter också fram 
problemet med att kravet på koherens inte är tillräckligt definierat. Kapitel 
sex, i vilket berättelsemodellen tillämpas, visar på hur svårtillämpat kravet är. 
I detta sammanhang vill jag dock nämna teorin om förankrade berättelser. 
Teorin om förankrade berättelser använder inte koherens för att bedöma 
berättelsen, utan förankringar. Vid användande av teorin om förankrade 
berättelser försvinner således problemet med den svårbedömda koherensen. 
Teorin om förankrade berättelser leder dock till att bedömaren måste avgöra 
vad som är att anse som en säker förankring. Jag är inte säker på att det är en 
lättare uppgift än att utreda hur koherensen av en berättelse ska avgöras.  

Det tredje problemet är argumenten som förts fram till stöd för en nor-
mativ tillämpning av berättelsemodellen. Enligt min mening går det att 
ifrågasätta alla argumenten. Det första argumentet är Allens argument om att 
bedömare inte bär med sig frekvenstabeller i sitt huvud och att berättelsemo-
dellen därför är bättre. Detta argument går att ifrågasätta givet att Allen inte 
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omvärderat sin ståndpunkt om att sannolikhet ska vara en del av val av bästa 
förklaring. Om bedömare inte bär med sig frekvenstabeller, förefaller det inte 
vara logiskt att göra sannolikhet till en del av bedömningen. Det andra 
argumentet är Kolflaaths argument om att bevisen måste sättas in i ett 
sammanhang av berättelser. Som tidigare framkommit argumenterar författa-
ren inte om varför så måste ske. Det är också så att bevisen inte bedöms i ett 
vakuum i bayes teorem. Det sista argumentet är att det hävdas att berättelse-
modellens deskriptiva styrka stödjer en normativ tillämpning. Jag menar att 
det inte är den deskriptiva styrkan som borde vara ett argument, utan förde-
larna med berättelsemodellen. 

Som ovan nämnts är det sista problemet att det inte är tydligt i litteratu-
ren huruvida berättelsemodellen är deskriptiv eller normativ. Jag tror att om 
berättelsemodellen ska fortsätta utvecklas måste författare vara tydliga med 
om det som framförs är deskriptiva eller normativa åsikter. En sammanbland-
ning av dessa kan leda till att det är svårt att föra forskningen framåt. Detta 
eftersom det kan vara svårt att utveckla tidigare forskning som är otydlig 
gällande om den är deskriptiv eller normativ.  

Bayes teorem är inte heller helt utan problem. Allen framför att kan fin-
nas problem i att avgöra sannolikhetsförhållandena och att bedömaren inte vet 
om beviset talar för eller mot skuld. Jag är delvis beredd att hålla med Allen. 
Mot Allens argument vill jag lyfta att det finns ett tredje alternativ och det är 
att beviset har en beviskraft om ett. Således att det inte talar för eller mot 
skuld. Jag vill också mena att om en bedömare inte kan avgöra om ett bevis 
talar för eller mot skuld vid tillämpning av bayes teorem, kommer då en 
annan bevisvärderingsmodell kunna besvara frågan. Anta att det bara finns 
sådana bevis som Allen menar inte kan avgöras om de talar för eller mot 
skuld, hade dessa bevis kunnat leda till en fällande dom vid en tillämpning av 
berättelsemodellen.  

Jag hoppas och tror att jag med denna framställning på ett begripligt sätt 
introducerat läsaren för holism, atomism och olika bevisteorier. Jag hoppas 
också att jag lyckats belysa skillnader och problem med holistisk och 
atomistisk bevisvärdering samt problem med holistiska och atomistiska 
bevisteorier. Förhoppningsvis framförs i framställningen en del nya inlägg i 
debatten. Jag hoppas att de nya inläggen kan hjälpa till att föra diskussionen 
om bevisvärdering och bevisteorier framåt. Framställningen har förhopp-
ningsvis lyckats med sitt syfte att skapa ett bättre teoretisk underlag för 
bevisvärdering. 
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