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Summary 

The purpose of this study is to discuss probability threshold and the burden 

of proof in dispositive litigation in Swedish law de lege feranda. The current 

evidentiary requirement in civil cases is considered to be styrkt or visat, which 

means a relatively high probability requirement. Within the doctrine there is 

disagreement regarding what is the prevailing main rule for the burden of 

proof, where many different theories abound. The study proposes a new type 

of probability threshold and burden of proof, namely Edward K. Cheng's 

reconceptualized burden of proof. This probability threshold is based on 

viewing how the parties' versions relate to each other, where the version that 

is more probable compared to the other version is the one that the court must 

follow in its sentencing proceedings. The theories behind this proof 

requirement are the Bayesian method and the decision method, both of which 

are mathematical probability theories. 

 

By looking at basic principles of the dispositive dispute, such as the principle 

of the adversarial procedure, the disposition principle, the principle of free 

trial and the principle of immediacy, it is concluded that its purpose is that the 

dispositive dispute is a strongly party-dominated dispute and that the question 

of evidence consists entirely of how the parties have jointly defined it. The 

study argues that Cheng's reconceptualized burden of proof are much better 

adapted to this purpose and basic idea, than the prevailing probability 

threshold. Finally, it is argued that the reconceptualized burden of proof 

makes other theories regarding burden of proof completely irrelevant, but that 

there are times when these theories can be used arrive at modifications of the 

burden of proof. 



 2 

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att kritiskt diskutera beviskrav och bevisbörda i 

dispositiva tvistemål i svensk rätt de lege feranda. Det nu rådande beviskravet 

i tvistemål anses vara styrkt eller visat, vilket innebär ett relativt högt 

sannolikhetskrav. Gällande vad som är den rådande huvudregeln för 

bevisbörda, råder oenighet inom doktrinen där många olika teorier florerar. I 

arbetet föreslås en ny typ av beviskrav, nämligen Edward K. Chengs 

rekonceptualicerade beviskrav. Detta beviskrav går ut på att man ser till hur 

partsversionerna förhåller sig till varandra, där den version som är mer 

sannolik jämfört med den andra versionen är den som domstolen ska utgå 

efter i sin dömande verksamhet. Teorierna bakom detta beviskrav är den 

bayesianska metoden och beslutsmetoden, som båda är matematiska sanno-

likhetsteorier.  

 

Genom att se till grundläggande principer hos det dispositiva tvistemålet, så 

som principen om det kontradiktoriska förfarandet, dispositionsprincipen, 

principen om fri processföring och omedelbarhetsprincipen, dras slutsatsen 

att dess syfte och grundläggande idé går ut på att det dispositiva tvistemål är 

en starkt partsdominerad tvist, där bevisfrågan helt utgörs efter hur parterna 

tillsammans har definierat den. I arbetet argumenteras för hur Chengs rekon-

ceptualiserade beviskrav är mycket bättre anpassat till detta syfte och 

grundläggande idé, än vad rådande beviskrav är. Slutligen argumenteras för 

att det rekonceptualiserade beviskravet gör bevisbördan helt ovidkommande, 

men att det finns tillfällen då nu rådande bevisbördeteorier kan implementeras 

för att komma fram till modifikationer av beviskravet. 
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Förord 

Med detta arbete avslutas en fem och ett halvt års tid av utbildning vid Lunds 

universitet. Att den skulle avslutas i Borås under mitten av en pandemi, får 

jag erkänna att jag inte hade väntat mig då jag, under vårterminen 2015, för 

första gången stegade in i SoL för att läsa en grundkurs i retorik. Då kunde 

jag visserligen inte ens föreställa mig att jag någon gång i framtiden skulle 

klara av att skriva ett examensarbete. Livet tar oväntade vändningar, helt 

enkelt. Jag har vissa att tacka, för att jag nu äntligen har ett färdigt 

examensarbete. 

 

Till att börja med vill jag tacka Christian Dahlman, som introducerade mig 

till bevisteorin och den bayesianska metoden, och som har varit till stor hjälp 

i processen att arbeta fram ett uppsatsämne. Det har varit en spännande och 

lärorik (samt, får jag erkänna, förvirrande) väg att sätta mig in i detta 

mångfacetterade ämne. Mitt arbete blev inte vad jag hade förväntat mig i 

augusti, vilket jag är otroligt glad över och har dig att tacka för.  

 

Jag vill också tacka mamma, för att hon inte sa ”Nej, det är för tråkigt.” när 

jag frågade om hon kunde läsa igenom mitt arbete. Jag uppskattar den hjälp 

jag fick och kan hålla med om att det ibland är ”för tråkigt”. 

 

Tack, Sara, för goda insikter och inflikningar. Utan din hjälp hade mitt arbete 

varit bra mycket krångligare och ostrukturerat. 

 

Sen vill jag tacka Karin, som stöttat mig genom hela processen och tillfört liv 

och rörelse i en annars väldigt sluten och monoton tillvaro.  

 

Sist vill jag tacka pappa, för alla turer mellan Lund och Göteborg som har 

blivit genom åren. De har uppskattats storligen av din körkortslöse son. 

 

/Joel Birkaskog – 2012-01-07. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

I de flesta tvistemål är parterna oense kring hur händelseförloppet som ska 

läggas till grund för rättsfrågornas bedömning ser ut.1 Det blir därför upp till 

domaren att värdera bevisen och, utifrån beviskravs- och bevisbördeteorier, 

avgöra vilken flesta tvistemål är parterna oense kring hur händelseförloppet 

som ska läggas till grund för rättsfrågornas bedömning ser ut.  Det blir därför 

upp till domaren att värdera bevisen och, utifrån beviskravs- och 

bevisbördeteorier, avgöra vilken version som ska användas som grund. Det 

finns många teorier gällande hur bevisbördan bör fördelas, däremot är det 

desto färre gällande hur beviskravet bör utformas. I modern svensk och norsk 

doktrin, har vissa bevisrättsliga studier gjorts, bland annat Magnus Jerkø med 

boken Bevisvurderingens rettslige rammer (2017) och Lars Heuman med 

boken Bevisbörda och beviskrav i tvistemål (2005 och 2020). Magne 

Strandbergs bevisteoretiska studie, Beviskrav i sivilie saker (2012) är dock 

det närmaste som har kommit till en studie de lege feranda som helt inriktats 

på beviskravet.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att kritiskt diskutera beviskrav och bevisbörda i 

dispositiva tvistemål i svensk rätt de lege feranda, mot bakgrund av Kaplans 

beslutsteori och Chengs rekonceptualisering av beviskravsbegreppet.  

 

För att uppnå detta syfte kommer jag att svara på följande frågor: 

- Vad utgör syftet med dispositiva tvistemål? 

- Krockar beviskravets uppbyggnad med detta syfte? 

 
1Se Nordh, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 781. 
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- Finns det ett beviskrav som bättre stämmer överens med det 

dispositiva tvistemålets syfte? 

1.3 Avgränsningar 

Bevisrätten är ett mångfacetterat ämne som berör många olika vetenskaper. 

För att kunna föra en diskurs kring ämnet behöver man till att börja med 

presentera den rättsliga ramen som bevisteorierna har att förhålla sig till, samt 

presentera många andra relevanta vetenskapliga discipliner. Dessa kan, inte 

uteslutande, innebära: epistemologi, sannolikhetslära, juridik, moral/etik, 

naturvetenskap osv. Med så många områden som behöver beröras, går det 

inte att på ett uttömmande sätt presentera dem alla. Detta arbete kommer 

således avgränsas på så sätt att då jag beskriver den civilrättsliga 

processrätten, är det endast med fokus på vad som är relevant ur ett 

bevisrättsligt perspektiv och likaså då jag beskriver sannolikhetslära.  

 

Vidare har jag valt att undvika en diskussion kring vilken bevisvärderings-

metod som är mest lämplig, utan utgår endast ifrån den bayesianska metoden 

som är matematiskt sannolikhetsbaserad. Jag kommer alltså inte att föra 

argument kring metodens sundhet eller hur den förhåller sig till andra 

metoder, utan kommer att nöja mig med att förklara hur den fungerar och 

vilka principer den bygger på.  

1.4 Material och metod 

Fokus i detta arbete ligger kring vad Lambertz kallar för konstruktiv 

rättsdogmatik de lege feranda. Något som han definierar som en metod med 

i första hand fokus på att presentera noga övervägda rekommendationer om 

hur ett visst regelsystem bör ändras, men som också i andra hand innebär en 

analytisk och konstruktiv studie av detta regelsystem.2 Mitt mål med arbetet 

är att med en rättspolitisk inriktning tillföra en analys de lege feranda av 

beviskravet och bevisbördan i dispositiva tvistemål. Denna diskussion och 

 
2 Se, Lambertz, Nyttig och onyttig rättsvetenskap, s. 265. 
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analys kommer att föras inom den svenska rättsliga kontexten, med vilket 

menas att frågeställningen ställs utifrån vissa grundläggande principer i den 

svenska rätten. Således är det i min mening nödvändigt att först ge en 

framställning de lege lata av den rättsliga kontext som analysen görs inom, 

dvs. de processrättsliga regler och principer som är relevanta för 

bevisteorierna i fråga. För denna framställning har jag använt mig av vad som 

framgår genom doktrin, lagkommentarer och förarbeten, samt till viss del 

praxis. Gällande denna del ligger fokus på att visa på rättslig struktur och 

generella principer. Praxis kommer därför få en väldigt liten plats här. Vidare 

utgår jag från svensk och internationell doktrin då jag presenterar bevisteorier 

som den bayesianska metoden, beslutsteori, samt Chengs rekonceptualisering 

av beviskravsbegreppet. Fokus vid denna del ligger alltså inte på hur 

bevisteorier faktiskt används i domstolar, utan på att presentera förslag på hur 

de kan användas. I sluttampen av arbetet kommer jag att föra en rättspolitisk 

argumentation, där jag föreslår en ändring av beviskravet, som baseras på vad 

som presenterats i framställningen av den rättsliga kontexten, samt de 

bevisrättsliga teorierna.  

 

1.5 Disposition 

Som ovan nämnts börjar arbetet med en de lege lata beskrivning av den 

rättsliga kontexten som arbetet rör sig inom. Detta för att dels bereda större 

förståelse för principerna som en bevisteoretisk argumentation måste förhålla 

sig till, dels för att de processrättsliga principer som presenteras i denna del 

kommer att spela en stor roll i min argumentation för det beviskrav som jag 

kommer att presentera. De principer som kommer att tas upp kan alla kopplas 

till principen om det kontradiktoriska förfarandet, och är principen om fri 

processföring, dispositionsprincipen, samt omedelbarhetsprincipen. Alla 

dessa tre går att hitta i Rättegångsbalken. Jag kommer därför i denna del att 

till stor del utgå från vad som dels står i förarbetena till de relevanta 

lagrummen, dels från vad som framkommer ur doktrinen kring dessa.  
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Nästa del fokuserar på den svenska bevisrätten, och mot slutet även den 

norska. Här börjar jag med att definiera vad som är bevisrätt, samt vad som 

skiljer legala och icke-legala sannolikhetsbedömningar, detta för att ge en god 

grund till den fortsatta diskursen i arbetet. Jag anser att det är något som 

kommer att hjälpa med förståelsen både i de mer informativa delarna av 

arbetet och i de mer argumenterande delarna. Likadan är motiveringen bakom 

avsnittet som tar upp och förklarar centrala begrepp i bevisrätten. Efter detta 

går jag vidare med att presentera vissa grundläggande områden och principer 

inom bevisrätten. Denna del börjar med en presentation av principen om fri 

bevisvärdering och avslutas med en starkt doktrinskoncentrerad presentation 

av beviskrav och bevisbörda. Till att börja med definieras och förklaras 

begreppen, och slutligen presenteras en överblick av den bevisbördeteoretiska 

diskursen. Tanken bakom den sistnämnda delen är att ge en övergripande 

inblick i debatten, samt att presentera en bild av förslag på vilka teorier som 

kan fungera som huvudregler. Den som har fått störst fokus är Magne Jerkøs 

bevisrättsliga teori, då denna får rollen som en konkurrerande (eller 

alternativ) bevisteori i arbetets argumenterande del. Genom Jerkøs teori 

medföljer även en presentation (och sedan en analys de lege feranda i arbetets 

argumenterande del) av det norska beviskravet. 

 

Efter detta presenteras den bayesianska metoden och Kaplans beslutsteori, 

som är relevanta för Chengs beviskravsteori då det är dessa han utgår från i 

sin argumentation. Jag börjar med den bayesianska bevisteorin, som är en 

sannolikhetsbaserad bevisvärderingsmetod som går ut på att teoretisera hur 

sannolikheten för ett bevistema ändras i takt med att bevis tillförs i 

rättegången. Denna aspekt går jag in på i introduktionen av teorin, för att 

sedan gå vidare med att förklara teorin steg för steg med ett mer tekniskt 

fokus. Med sin beslutsteori ämnar Kaplan förklara hur beslutandeprocessen 

av beviskrav går till. Min framställning av teorin börjar med en kort inledning, 

följt av en genomgång av teorins grundbegrepp och avslutas med att visa på 

hur teorin appliceras i en rättslig kontext.  
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Nästföljande del fokuserar på Chengs rekonceptualiserade beviskrav, som jag 

har valt att kalla för ett förhållandebaserat beviskrav; då det fokuserar på hur 

parternas berättelser förhåller sig till varandra, men börjar med att presentera 

konjunktionsproblemet, som är problemet Cheng ämnar lösa med hjälp av sitt 

beviskrav. Delen avslutas med att jag sammanfattar Chengs beviskravsteori, 

samt visar på hur den kan användas även till det svenska beviskravet. 

 

I arbetets sista del siktar jag på att svara på frågorna som presenterats i 1.2. 

Jag besvarar däremot inte frågorna i den ordning som de ställs, utan börjar 

med att identifiera ett av sätten som det nuvarande svenska beviskravet 

krockar med det dispositiva tvistemålets grundläggande principer. Efter detta 

går jag in för att identifiera vilka dessa principer är, samt vad jag ser som dess 

syfte, för att sedan gå djupare in på varför det nuvarande beviskravet går emot 

dem. I samma avsnitt vänder jag mig till Jerkøs bevisteori för att ge en 

jämförelse med en annan bevisteori än bara det svenska beviskravet (samt 

mångfalden av tillhörande bevisbördeteorier), och se vilka andra grunder som 

en bevisrättslig teori kan vila på. I nästa avsnitt reflekterar jag över hur snårig 

och mångfaldig den svenska bevisrätten är, och visar sedan på hur det 

förhållandebaserade beviskravet kan bereda ett enklare och mer greppbart 

rättsligt läge. Jag visar även på hur det fortfarande är möjligt att, med det 

förhållandebaserade beviskravet, ta vara på rådande svenska bevisbörde-

teorier, samt på hur detta kan implementeras, rent sannolikhetsteoretiskt, med 

Chengs beviskravsformel. I slutet av denna del presenterar jag en kort 

sammanfattning, efter vilken jag kommer med en slutsats som är menad att 

visa på hur jag har nått upp till arbetets syfte. 
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2 Den processrättsliga ramen 

för svensk bevisteori 

2.1 Den juridiska tvisten 

Att tvistemålet är centrerat kring en tvist mellan två parter kan visserligen ses 

som en självklarhet, men det är ett påstående som fordrar mer granskning än 

vad man vid första anblick kan tro. Till att börja med bör man fundera över 

vad som skiljer en juridisk tvist från t.ex. ett personligt gräl eller en politisk 

meningsskiljaktighet. Det brukar, övergripande, skiljas mellan två typer av 

tvister då man talar om vad som utmärker den juridiska tvisten. Den första 

typen är konflikter som rör vem som ska få tillgång till en knapp och värdefull 

resurs. Till exempel då två personer är oense kring äganderätten av ett visst 

föremål. Den andra typen rör konflikter som centrerar kring huruvida någon 

har brutit mot en norm eller inte. Exempel på sådana konflikter är tvister som 

rör skadestånd till följd av kontraktsbrott eller fordran på prisavdrag på grund 

av bristande kvalitet på en vara. Den juridiska konflikten rör således, i stora 

drag, meningsmotsättningar som har sitt ursprung i att någon har handlat mot 

rättsligt sanktionerade regler.3 

 

2.2 Det kontradiktoriska förfarandet 

Detta för oss vidare till hur relationen parterna emellan, samt den mellan 

parterna och domstolen, påverkar tvistemålets ramverk. Vad jag syftar på är 

tvistemålets kontradiktoriska karaktär.  

 

Den moderna rättegången brukar beskrivas som ett kontradiktoriskt 

förfarande. Det innebär att rättegången blir en förhandling mellan två 

 
3 Se Westberg, Civilrättsskipning, s. 23 – 24. 
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tvistande parter inför en opartisk domare.4 Parterna ska vara verksamma i 

rättegången och måste få ta del av allt material som tillförs processen, samt 

ges skälig tid att yttra sig över och åberopa motbevisning mot sagda material. 

De två sistnämnda kraven kommer av principen att ingen får dömas ohörd.5 

Syftet med förhandlingen, för parternas del, är att övertyga domaren om att 

just de själva, och inte motparten, har juridiskt rätt. Det blir alltså mot 

domaren som de riktar sin argumentation, trots att det är mot varandra som 

parterna argumenterar.6 

 

Från det kontradiktoriska förfarandet går det att utröna en ambition om att 

skapa en tydlig fördelning mellan individen (parten) och det offentliga 

samhället (domaren). Fördelningen ska se ut som så, att det är individen som 

bestämmer över tvisten genom att fastställa vad den ska röra sig om, samt 

vilka fakta- och bevisunderlag som ska prövas av domaren. Det offentligas 

befogenhet ligger i att domaren bestämmer över hur rättsreglerna ska 

användas, samt vilka slutsatser som kan dras av den bevisning som har lagts 

fram av parterna under rättegången. Denna fördelning bygger på en 

ideologisk och politisk övertygelse om att en rättegång till stor del ska vara 

partsdominerad, för att på bästa sätt kunna skipa rätt.7 Det kommer att synas 

hur många av de principer som presenteras längre ner i arbetet går att koppla 

till denna ambition. 

2.3 Parternas påverkan på tvisten 

Enligt Peter Westberg består parternas inflytande över rättegången av två 

sidor. Den första sidan handlar om frihet att välja, som gör att rättegången 

präglas av principen om fri processföring. Denna frihet tar sig form i tre 

aspekter: (1) Det är upp till endera parten att välja om denne vill dra tvisten 

inför domstol eller inte. (2) Parterna är fria att lägga upp och framföra sin 

talan så som de finner det gott. (3) Slutligen är det upp till parterna själva att 

 
4 Ibid, s. 134. 
5 Se Ekelöf et al., Rättegång I, s. 74 – 75.  
6 Se Westberg, Civilrättsskipning, s. 133. 
7 Ibid, s. 134 
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bestämma om de vill föra sin talan på egen hand, eller om de vill anlita ett 

ombud som gör det åt dem. Den andra sidan rör rättighet att välja, vilket 

medför att rättegången präglas av dispositionsprincipen (principen om 

parternas förfoganderätt). Rättigheten innebär ett mandat för parterna att 

binda domaren till vilka utgångspunkter denne ska hålla sig till, vid utförandet 

av den dömande verksamheten i målet. Dessa utgångspunkter kommer fram 

genom s.k. processhandlingar i rättegången, till vilka domaren är bunden att 

förhålla sig. Särskilt centrala bland dessa processhandlingar är kärandens 

yrkande och grund, samt svarandens invändningar mot dessa.8 

 

2.3.1 Principen om fri processföring 

 Den av de tre tidigare uppräknade aspekterna hos principen om fri 

processföring som är av störst relevans för detta arbete, är den andra i 

ordningen. Alltså den som rör parternas frihet till att själva välja hur de lägger 

upp och framför sin talan. Jag kommer därför uteslutande att skriva om denna 

aspekt.  

 

Varje part får själv välja vad denne ska yrka, vad grunden för detta ska vara, 

vilka invändningar som ska riktas mot motpartens påståenden och mycket 

annat. Denna frihet i processföringen är särskilt betonad när det gäller 

åberopande av bevis. Detta möjliggörs genom principen om fri bevisföring.9  

Det finns alltså inte någon begränsning för vilken bevisning som får läggas 

fram i en rättegång. Detta slås fast i 35 kap 1 § 1 st. Rättegångsbalken 

(1942:740) (RB), där det framkommer att ”allt som förekommit” under 

huvudförhandlingen ingår i processmaterialet.10 Tanken bakom lagrummet är 

att det vid fri bevisföring inte finns någon rättsregel som definierar och 

bestämmer vad som kan ses som bevis. Av detta följer alltså att allt som kan 

fungera som bevis, får användas som bevis.11  

 
8 Ibid, s. 143-144.  
9 Ibid, s. 144-145. 
10 Se Ekelöf et al., Rättegång IV (2009), s. 34. 
11 Se Westberg, Civilrättsskipning, s. 357. 
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Huruvida denna princip även gäller för bevis som införskaffats på sätt som 

strider mot en regel i till exempel RB eller inte, har prövats av Högsta 

domstolen (HD). Bland annat vid NJA 1986 s. 489 och NJA 2003 s. 323.12 

Det första rättsfallet rörde ett åtal gällande rattfylleri, där man som bevisning 

lämnat in ett blodprov som tagits i strid med 28 kap. 13 § RB. HD kom fram 

till att det varken fanns bestämmelser i RB eller allmänna rättsprinciper som 

hindrade att analysen åberopades som bevisning, men ansåg däremot att det 

fanns skäl att höja beviskravet vid bedömandet av bevisningen.13 Det andra 

rättsfallet rörde s.k. överskottsinformation. Vid ett åtal gällande grovt 

vapenbrott åberopade åklagaren bevisning som erhållits genom hemlig 

telefon-övervakning på grund av misstanke om grovt narkotikabrott. Då grovt 

vapenbrott inte leder till tillräckligt höga straff för att hemlig telefon-

avlyssning ska få användas, yrkade de åtalade på att bevisningen inte skulle 

få åberopas. HD fann att det inte fanns något hinder mot att använda sådan 

information som bevis, och ansåg det därför tillåtet av åklagaren att åberopa 

sagda bevis.14 Dessa fall är några exempel på att principen om fri bevisföring 

är etablerad i svensk rätt.  

 

Trots principens starka position i svensk rätt, finns det tillfällen då det går att 

frångå den. Det finns två bestämmelser i RB där domaren har möjlighet att 

stoppa bevis från att användas i en rättegång. Den ena är allmänt gällande, 

medan den andra är specifik:15 

 

Den första bestämmelsen är 35 kap. 7 § RB. Den räknar upp fem tillfällen då 

domaren har rätt att avvisa viss bevisning.16 De första tre punkterna 

överlappar varandra till stor del och möjliggör avvisning av bevis (1) om 

omständigheten som ska bevisas är utan betydelse för målet, (2) om beviset 

inte behövs eller (3) om beviset uppenbarligen blir utan verkan. För att 

 
12 Se Ekelöf et al., Rättegång IV (2009), s. 35 - 36. 
13 Se NJA 1986 s. 489. 
14 Se NJA 2003 s. 323. 
15 Se Westberg, Civilrättsskipning, s. 358. 
16 Ibid. 
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domaren ska kunna tillämpa lagregeln, krävs det att denne har gjort sig 

noggrant underrättad om vad parterna vill åberopa och vad de vill styrka med 

varje bevis.17 Detta visar, enligt min uppfattning, ytterligare på vikten som 

lagstiftaren har lagt på att parterna i så stor utsträckning som möjligt ska 

kunna utforma sin talan som de finner bäst. Fjärde punkten av bestämmelsen 

tillåter domaren att avvisa bevisning om det finns ett enklare och billigare sätt 

att framföra bevisning för den aktuella omständigheten. Enligt femte och sista 

punkten kan bevis avvisas om det, trots rimliga ansträngningar, inte kan tas 

upp och avgörandet inte kan fördröjas ytterligare.18  

 

Den andra bestämmelsen är 35 kap. 14 § RB som huvudsakligen tar sikte på 

s.k. vittnesattest, alltså skriftlig vittnesberättelse. Enligt bestämmelsen ska 

sådan bevisning som huvudregel avvisas. Detta beror på att det anses som 

bättre form av bevisning att ett vittne kan förhöras muntligen vid själva 

rättegången.19  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att parternas fria processföring är 

starkt skyddad i svensk rätt, från vilket få undantag görs. Jag tycker mig ana 

att dessa undantag har gjorts till stor del av processekonomiska skäl. Det är 

endast undantaget som gäller vittnesattest som går ifrån denna tendens, då 

denna styrs av tanken om det bästa bevismedlet. Denna bestämmelse frångår 

således linjen att det är upp till parterna att bestämma vad som är den bästa 

formen av bevisning för dem själva. Den sticker därför i mina ögon ut från 

mängden, med tanke på att det, som Westberg påpekar, finns andra former av 

”sämre bevisning” som inte kan avvisas av domaren.20 

 

 
17 Se Sörbom et al., Rättegångsbalk (2020-05-27, JUNO), kommentar till 35 kap. 7 §. 
18 Ibid.  
19 Se Westberg, Civilrättsskipning, s. 359. 
20 Jfr. Ibid, s. 360. 
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2.3.2 Dispositionsprincipen 

Fokuset hos detta arbete ligger på dispositiva tvistemål. Jag vill därför börja 

denna del med att definiera vad som särskiljer ett dispositivt tvistemål från 

dess motpart, indispositiva tvistemål. Med dispositiva tvistemål menar man 

tvister där parterna fritt kan träffa en förlikning om saken. Att uppgörelsen 

skulle skilja i innehållet från en förväntad dom eller vara oförenlig med vad 

som följer av en korrekt tillämpning av de civilrättsliga reglerna gör 

ingenting, det är helt upp till parterna hur de tillsammans vill utforma den. 

Indispositiva tvistemål är, uteslutningsvis, mål där parterna inte är fria i att 

träffa en förlikning i saken. Vid tvist rörande tillämpningen av civilrättsliga 

regler som finns för att skydda viktiga enskilda eller allmänna intressen, är 

tillämpningen av dessa ofta indispositiva. Vanliga förmögenhetsrättsliga mål 

är istället dispositiva.21 Nedan kommer jag endast att fokusera på 

dispositionsprincipen i relation till dispositiva tvistemål. 

 

Som ovan har nämnts 2.1.3, innebär dispositionsprincipen en rättighet för 

parterna att binda domaren till vissa utgångspunkter, som denne måste hålla 

sig till under tvistens gång. Principen uttrycks och fastställs i svensk rätt i 17 

kap. 3 § RB. Paragrafens första mening hindrar domaren från att döma över 

annat eller mer än vad som har yrkats av parterna i tvisten. Det är kärandens 

yrkande och svarandens medgivande som avgör den övre respektive nedre 

gränsen för vad domaren får döma ut. Lagregelns andra mening gäller endast 

för dispositiva mål. Enligt den får domaren inte grunda sin dom på andra 

omständigheter än de som har åberopats av en part till grund för dennes talan. 

Vad som menas med omständigheter i detta sammanhang är sådana fakta som 

är omedelbart relevanta, dessa kallas inom doktrinen för rättsfakta. Det är 

alltså sammansättningen av all rättsfakta, som parten åberopar som utgör 

grunden för dennes talan.22  

 

 
21 Ekelöf et al., Rättegång I, s. 62.  
22 Se Sörblom et al., Rättegångsbalk (2020-05-27, JUNO), kommentar till 17 kap. 3 §. 
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För att skapa en bättre förståelse för hur parternas rättigheter utifrån 

dispositionsprincipen ser ut, anser jag det nödvändigt att mer i detalj förklara 

begreppet rättsfaktum. Rättsfaktum är som sagt benämningen på omedelbart 

relevanta omständigheter, även kallat direkta omständigheter, och kan skiljas 

från bevisfaktum, som är namnet på medelbart relevanta omständigheter 

(indirekta omständigheter). Båda begreppen avser faktiska omständigheter, 

och inte sådana omständigheter som till exempel en lagregel eller ett 

prejudikat.23 Vad bevisfaktum är för något kommer jag att gå igenom längre 

ner i arbetet. 

 

Ett rättsfaktum är en direkt relevant omständighet för den rättsföljd som är 

knuten till en parts yrkande. Den kan vara direkt rättsgrundande, direkt 

rättsupphävande eller direkt rättsförändrande. Ett rättsfaktum rör sig om en 

konkret motsvarighet till de rekvisit som den aktuella, civilrättsliga regeln 

innehåller. Om en lagregel innehåller flera rekvisit, utgör varje konkret 

motsvarighet till de skilda rekvisiten ett rättsgrundande rättsfaktum. Det går 

alltså att ur en påstådd regel läsa ut vad som kan utgöra rättsfakta. Regeln 

ifråga måste inte framgå ur lag, utan kan också göra det ur ett prejudikat eller 

andra rättskällor.24 

 

2.4 Omedelbarhetsprincipen 

En ytterligare princip som bestämmer ramen för rättegången är den s.k. 

omedelbarhetsprincipen. Principen fastställs genom 17 kap. 2 § 1 st. RB och 

innebär att en dom ska grundas omedelbart på det som lagts fram vid 

huvudförhandlingen.25 Ifall en uppgift har lämnats under förberedelsen, blir 

den endast relevant om den kommer upp under huvudförhandlingen, antingen 

genom att den upprepas eller genom att den finns med i material som hänvisas 

av parterna.26 

 
23 Ekelöf et al., Rättegång I, s. 42. 
24 Ibid. 
25 Se Sörbom et al., Rättegångsbalk (2020-05-27, JUNO), lagkommentar till 17 kap. 2 §. 
26 Se Ekelöf et al., Rättegång IV (2009), s. 28. 
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Regeln är starkt kopplad till kravet på bevisningens omedelbarhet, som 

framkommer genom 35 kap. 8 § RB. Enligt denna regel ska bevisen, som 

huvudregel, tas upp under förhandlingen i sin omedelbara form. Parter, 

vittnen och sakkunniga ska alltså höras direkt vid huvudförhandlingen.27 

Lagstiftarens mål med att säkerställa en koncentration av bevismaterialet till 

huvudförhandlingen, var att skapa goda förutsättningar för en värdering av 

hela materialet vid ett sammanhang.28 Vidare är tanken att parterna ska ha en 

god möjlighet att avgöra vad domen i målet kommer att grundas på och få 

kommentera beslutsunderlaget på ett lämpligt sätt.29  

 

Värt att notera är att domaren, genom omedelbarhetsprincipen, är förbjuden 

att använda sig av sitt privata vetande. Det är den kunskap om relevanta fakta 

för tvisten som domaren har fått utanför sin ämbetsutövning. Ifall en domare 

exempelvis går förbi ett husbygge som rör en entreprenadtvist, får denne inte 

lägga sina observationer från detta till grund för domen. Detta gäller även om 

domaren skulle låta parterna bli medvetna om sina observationer. Domarens 

privata observationer går nämligen att likna vid ett vittnes observationer, och 

det ligger inte hos vittnena själva att bedöma kraften hos sina egna 

iakttagelser.  Observera att detta förbud inte gäller för sådana omständigheter 

som är allmänt kända, s.k. notoriska fakta, eller domarens allmänna 

erfarenhetssatser (erfarenhetssatser förklaras längre ner).30 

 

I anslutning till omedelbarhetsprincipen bör man åtminstone nämna den nära 

kopplade muntlighetsprincipen.31 Principen framkommer genom 43 kap. 5 § 

RB som fastställer att förhandlingen ska vara muntlig. Som huvudregel råder 

det förbud mot inlämning av och uppläsning av skriftliga uppgifter. Dock är 

det möjligt att implementera undantag från denna regel. Framförallt då det 

gäller uppläsanden av skriftliga anföranden så som yrkanden och grunder, 

 
27 Se Sörbom et al., Rättegångsbalk (2020-05-27, JUNO), lagkommentar till 17 kap. 2 §. 
28 Se Ekelöf et al., Rättegång IV (2009), s. 28. 
29 Se Westberg, Civilrättskipning, s. 166. 
30 Se Ekelöf et al., Rättegång IV (2009), s. 29-30. 
31 Jfr. Westberg, Civilrättskipning, s. 165-166.  
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anteckningar vid pläderingen eller sakframställningen för komplicerade mål 

och direkta citat från t.ex. rättsfall. Gällande ingivanden av sådana anförande 

råder det däremot en mer restriktivitet vid tillämpningen av undantag från 

huvudregeln.32 

 
32 Se prop. 1986/87:89, s. 217. 
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3 Bevisrätten 

3.1 Introduktion 

Bevisrätten rör frågor kring osäkerhet om den fakta som har förts fram av 

parterna i en tvist.33 Det rör sig alltså inte om oklarhet kring lagtolkning, utan 

endast om osäkerhet kring faktiska förhållanden.34 De fakta som förs fram till 

domaren vid en tvist avser oftast händelser i det förflutna, vilka domaren själv 

inte har någon egen kunskap om. Det är således genom parternas framlagda 

bevisföring som domaren får kunskap om dessa händelser. Som konsekvens 

av detta, kommer det praktiskt taget alltid att råda ett visst mått av tvivel hos 

domaren om vad som är sant. Det finns därför en viss risk att en dom kommer 

att bygga på osanna premisser, vilket medför att den blir materiellt felaktig.35  

 

Vad innebär då en materiellt felaktig dom? Magne Strandberg svarar på 

frågan genom att definiera vad en materiellt riktig dom är. Det finns, enligt 

honom, två definitioner: (1) En dom är endast materiellt riktig då alla 

domspremisser är sanna, eller (2) en dom är endast materiellt riktig då 

domsverkan motsvarar hur den skulle ha sett ut om domen byggt på sanna 

premisser och de materiella rättsreglerna tillämpats korrekt utifrån dessa 

premisser.36 En materiellt felaktig dom utgörs följaktligen av definitionernas 

motsatta förhållanden. Jag kommer inte att fortgå med en mer nyanserad 

definiering av materiellt felaktiga domar, utan anser att Strandbergs version 

är tillräcklig för att definiera begreppet.  

 

I en introduktion till bevisrätten anser jag att det kan vara nyttigt att visa på 

hur det kan skilja sig att genomföra bevisvärderingar i en rättslig kontext och 

i andra kontexter (exempelvis i en naturvetenskaplig eller vardaglig). Det 

 
33 Se Diesen, Strandberg, Bevisprövning i tvistemål – Teori och praktik, s. 17. 
34 Se Ekelöf m.fl. Rättegång IV (2009), s 77. 
35 Se Diesen, Strandberg, Bevisprövning i tvistemål – Teori och praktik, s. 17 
36 Ibid., s. 88-89. 
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finns många exempel inom bevisteoridoktrinen som visar på hur slutsatser 

eller företeelser, som kan verka rimliga utifrån en rent sannolikhetsteoretisk 

synvinkel, blir högst problematiska då de tillämpas inom en rättslig kontext. 

Ett är konjunktionsproblemet, vilket kommer att gås igenom mer detalj längre 

ner i arbetet. Ett annat exempel är det s.k. Gatecrasher paradox, som 

presenterades av Jonathan Cohen. Premissen för paradoxen är följande: Vid 

en rodeo-föreställning går det att konstatera med fullständig säkerhet att 499 

av 1000 besökare har betalat inträdesavgiften, resterande 501 besökare har 

smitit in utan att betala. Person A har åtalats för att ha smitit in utan att betala 

inträdesavgiften. Givet att det enda man vet om A är att han var en besökare 

- bör man, i ett rättssystem där beviskravet är 50%, döma honom för att ha 

smitit in utan att betala inträdesavgiften?37 Analysen av detta och liknande 

fall har varit mycket debatterat, men det vanliga juridiska svaret är ”nej”. 

Trots skillnader i argumenten så kommer man till den gemensamma 

slutsatsen att ett argument må vara sannolikhetsteoretiskt riktigt, men att det 

i en rättslig kontext krävs mer än så. Detta beror på att bevisrätten inte bara 

innefattar epistemologiska värden som att nå fram till den mest sannolika 

slutsatsen, utan också sådana som respekt för rättvisa och rättigheter.38 

 

Legal sannolikhetsbedömning skiljer sig alltså genom att den sker inom ett 

rättsligt ramverk. Domaren måste förhålla sig till principer som dispositions-

principen, omedelbarhetsprincipen och principen om fri processföring. En 

sannolikhetsbedömning som görs utanför en legal kontext behöver däremot 

inte ta hänsyn till dessa principer.  

 

3.2 Centrala begrepp 

Bevisrätten har många begrepp som kräver att de förklaras både enskilt och i 

relation till varandra, innan man kan gå vidare med att presentera och 

 
37 Se Cohen, The probable and the provable, s. 74-76. 
38 Se Frankling, The Objective Bayesian Conseptualisation of Proof and Reference Class 

Problems, s. 556. 
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diskutera bevisrätten som område. De begrepp som jag kommer att presentera 

i denna del är bevistema, bevisfaktum, erfarenhetssatser och hjälpfaktum. 

 

Då käranden eller svaranden ska åberopa bevisning räcker det inte att endast 

presentera det. De måste också berätta vad det är som ska bevisas med 

bevisningen. Detta är vad som kallas för bevistema.39 Det är helt enkelt de 

faktiska omständigheter som ska visas med bevisningen.40 Denna plikt 

framkommer av 42 kap. 2 § 1 p. 3, där det ankommer käranden att i 

stämningsansökan ange ”vad som skall styrkas med varje bevis”.41 Observera 

att det inte finns någon egentlig laglig sanktionering som kan appliceras ifall 

en part negligerar att åberopa ett bevistema.42 Däremot bör det rimligen vara 

i parternas intresse att rikta domarens fokus på bevisningen dit det passar dem 

bäst. 

 

Som ovan nämnts kan bevisfaktum också kallas för medelbart relevanta 

omständigheter eller indirekta omständigheter. Ett bevisfaktum har en 

indirekt betydelse för rättsföljden, på det sättet att det med ledning av 

bevisfakta och erfarenhetssatser görs slutsatser kring ett visst rättsfaktums 

sannolikhet.43 En erfarenhetssats är ett påstående om sambandet mellan två 

företeelser, där påståendet gäller generellt för dessa. Ett exempel på 

erfarenhetssatser är sådana som är induktiva, dvs. att man utifrån ett antal 

enskilda fall drar en slutsats om ett generellt samband. Erfarenhetssatser kan 

också bygga på vad vi vet utifrån vår livserfarenhet, till detta hör de 

uppskattningar och osystematiska induktioner rörande verkligheten som vi 

gör under livets gång. Denna typ av erfarenhetssatser är den vanligaste. 

Slutligen har vi begreppet hjälpfaktum, som är en omständighet som stärker 

eller försvagar ett visst bevisfaktum, utan att ha någon direkt betydelse för 

bevistemat.44 

 

 
39 Se Westberg, Civilrättskipning, s. 229.  
40 Se Wågnert, En skräddarsydd rättegång i stora brottmål, s. 26 
41 Se Ekelöf et al., Rättegång IV, s. 15.  
42 Se Westberg, Civilrättskipning, s. 229. 
43 Se Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 95. 
44 Se Ekelöf et al., Rättegång IV (2009), s. 19 - 21 
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Efter att har presenterat varje begrepp för sig, ska jag nu med hjälp av ett 

exempel hämtat från Rättegång IV (Ekelöf et al.) förklara hur begreppen 

fungerar i relation till varandra. Exemplet rör visserligen ett brottsmål, men 

fungerar i min mening alldeles utmärkt för att visa hur begreppen samverkar 

även i ett dispositivt tvistemål. Det ser ut på följande sätt:  

 

En traktor har fått motorstopp på en väg vars högsta tillåtna hastighet är 70 

km/tim. En bilist som kör på samma sida av vägen som traktorn, ser en annan 

bil komma från motsatt håll och bestämmer sig för att bromsa in så att han 

kan stanna bakom traktorn. Han lyckas dock inte med detta, utan blir tvungen 

att svänga ut till vänster om traktorn. Detta resulterar i att han krockar med 

den andra bilen. Polis kallas till platsen som mäter den inbromsande bilens 

bromssträckor till 80 meter. Bilisten åtalas för fortkörning, varvid åklagaren 

åberopar dels bromssträckans längd, dels en bromssträcketabell som säger att 

det krävs att en personbil kör i 100 km/tim för att den ska lämna 80 meter 

långa bromsspår.45 

 

Åklagarens resonemang kan utformas som följande:  

- Om bromssträckan för en bil är 80 meter, så har bilens hastighet varit omkring 100 

km/tim. (erfarenhetssats) 

- Här var bromssträckan 80 meter. (Bevisfaktum) 

- Alltså har bilens hastighet varit omkring 100 km/tim. (Slutsats: rättsfaktum tillika 

bevistema)46 

 

Vi har alltså här en erfarenhetssats som påstår något om sambandet mellan 

två företeelser. I detta fall: (1) Om bromssträckan för en bil är 80 meter, (2) 

så har bilens hastighet varit omkring 100 km/tim. Företeelse(1), bevis-

faktumet, kopplas alltså ihop med; och bevisar med hjälp av erfarenhetssatsen, 

företeelse(2), bevistemat. Hur kommer då hjälpfaktum in i det hela? I 

exemplet föreslås att ett hjälpfaktum kan vara huruvida det var halt på vägen 

eller inte. Om den åberopade tabellen inte stämmer överens med detta 

hjälpfaktum, ändras dess påverkan på bevistemats sannolikhet, i och med att 

 
45 Ibid., s. 18 
46 Ibid. 
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vi av erfarenhet vet att bilar har en tendens att ha en längre bromssträcka på 

halt underlag.47 Ett sådant hjälpfaktum som att det snöade då krocken skedde 

gör sambandet mellan (1) och (2) svagare. Man kan utforma det på följande 

sätt: 

- Om bromssträckan för en bil är 80 meter, så har bilens hastighet varit omkring 100 

km/tim. (Erfarenhetssats) 

- Här var bromssträckan 80 meter. (Bevisfaktum) 

o Det snöade när krocken skedde (Hjälpfaktum) 

o Vi vet att bilar har en längre bromssträcka på halt underlag (Erfarenhetssats) 

- Alltså har bilens hastighet varit omkring 100 km/tim. (Slutsats: Rättsfaktum tillika 

bevistema) 

Om man jämför denna modell mot den ovan, blir den senare slutsatsen, 

genom tillkomsten av hjälpfaktumet och erfarenhetssatsen, mindre sannolik 

än den förra.  

 

3.3 Bevisvärdering 

I 35 kap. 1§ 1 st. RB fastställs principerna om fri bevisföring och fri 

bevisvärdering.48 Detta innebär att det i lag varken finns begränsning på vad 

som får användas som bevis från parternas sida eller vad för metod som rätten 

ska använda för att värdera den bevisning som kommit in. Dock ska 

bevisvärderingen utföras samvetsgrant och kunna stödjas på skäl som en 

förståndig person kan godta. Domaren får alltså inte grunda ett avgörande på 

sin egen subjektiva uppfattning, utan måste sträva efter att hålla sig objektiv. 

Vidare är det inte heller tillåtet att grunda domen på helhetsintrycket av den 

framlagda bevisningen. 49  Detta bör, i min mening, innebära att det först ska 

ske en värdering av varje enskilt bevis innan en övergripande avvägning kan 

göras.50 

 

 
47 Ibid., s. 19. 
48 Se Sörbom et al., Rättegångsbalk (2020-05-27, JUNO), kommentar till 35 kap. 1 §. 
49 Se NJA II 1943, s. 444 – 445.  
50 Jfr. Ekelöf et al., Rättegång IV (2009), s. 164.  
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Att en domare skulle ha använt sig av en ”felaktig” bevisvärderingsmetod, 

går inte att se som ett rättegångsfel eller som en resningsgrund. Frågan om 

hur en domare bör gå tillväga vid sin bevisvärdering, är dock mycket 

omdiskuterad inom doktrinen och det har presenterats många olika teorier 

inom ämnet.51 Som nämnts i 1.3, kommer denna uppsats inte att räkna upp 

och jämföra de olika bevisvärderingsteorier som finns, utan kommer endast 

att presentera och använda sig av en; den bayesianska bevisteorin. 

 

3.4 Bevisbörda och beviskrav 

Som ovan nämnts, är bevisrätten centrerad kring den osäkerhet som råder 

över den information som parterna presenterar för domaren under en tvist. 

Beviskravet fungerar som ett villkor för att ett faktapåstående ska kunna 

läggas till grund för slutsatsen om fakta i en dom. Det säger alltså hur god 

grund domaren måste ha för att se ett faktapåstående som sant.52 Bevisbördan 

säger vilken av parterna som ska, så att säga, bära bördan av att domaren, då 

denne inte vet eller är osäker på vad som har hänt, måste bestämma vem av 

parterna som ska vinna målet. Den part på vilken bevisbördan läggs, bär 

därmed risken för att domaren inte grundar sin dom på denna parts 

faktaversion, trots att den kan vara den bästa av dem två .53 Bevisbördan säger 

alltså vem av parterna som ska bära bördan för att beviskravet inte är uppnått. 

 

Jag kommer nu att presentera en överblick av doktrinen kring bevisbördan 

och beviskravet. Observera att det är svårt att tala om det ena begreppet utan 

att nämna det andra, men jag kommer ändå att ha en grov uppdelning där jag 

börjar med att beskriva beviskravet och sedan går vidare med bevisbördan. I 

slutet kommer jag att presentera vissa av mina egna slutsatser kring ämnet. 

 

 
51 Se Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist, Renfors & Fitger, Rättegångsbalk (2020-05-27, 

JUNO), kommentar till 35 kap. 1 §. 
52 Se Diesen och Strandberg, Bevisprövning i tvistemål – teori och praktik, s. 17. 
53 Se Westberg, Civilrättskipning, s. 371. 
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3.4.1 Beviskrav 

Normalkravet för tvistemål brukar benämnas som styrkt eller visat.54 Av 

praxis framkommer att detta krav är högt, men inte riktigt lika högt som 

normalkravet i brottmål.55 Var den exakta sannolikhetsgränsen ligger för 

styrkt/visat är inte sagt, men doktrinen verkar vara överens om att det borde 

ligga någonstans mellan 75 % och 90  % sannolikhet.56 Detta normalkrav blev 

fastställt genom, bland annat, NJA 1993 s. 764 där HD uttalade att det i 

tvistemål som princip gäller att parten, på vilken bevisbördan för ett visst 

sakförhållande vilar, ska styrka att det förhållandet föreligger.57 Lars Heuman 

menar dock att det finns fog till att ifrågasätta om detta normalkrav 

fortfarande gör sig gällande, givet den rättsutveckling som har gått mot ett allt 

mer lindrigt beviskrav de senaste åren.58  

 

3.4.2 Bevisbörda 

Inom doktrinen skiljer sig åsikterna kring hur bevisbördan som huvudregel 

bör fördelas. Jag kommer att presentera Ekelöfs, Heumans och Diesens 

förslag på vad som bör fungera som huvudregel, samt vilka motargument 

varje förslag har mött. Dessa bör ge en god överblick av den svenska 

diskursen kring bevisbördan. Observera att bevisbördan är ett mycket 

diskuterat ämne inom doktrinen och som också är väl belyst i praxis, med ett 

stort antal prejudikat kring ämnet. Min framställning kommer alltså endast att 

skrapa på ytan. 

 

Ekelöfs förslag på hur bevisbördan bör fördelas, bygger till stor del på hans 

syn på vad som utgör civilprocessens huvudsakliga ändamål. Detta utgörs av 

 
54 Se Diesen och Standberg, Bevisprövning i tvistemål – teori och praktik, s. 301, samt 

Ekelöf et al., Rättegång IV (2009), s. 81-82, notera även s. 85 där visat verkar likställas med 

styrkt i tabellen. 
55 Se NJA 1986 s. 470. 
56 Se Diesen och Strandberg, Bevisprövning i tvistemål – teori och praktik, s. 309 – 310, 

samt jfr. Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 96. 
57 Se NJA 1993 2. 764. 
58 Se Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 413-414.  
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domens handlingsdirigerande funktion och de materiella lagreglernas 

genomslag i det allmänna rättslivet.59 Bevisbördan ska alltså fördelas på det 

sätt som bäst tillvaratar den aktuella civilrättsliga lagregelns handlings-

dirigerande funktion. Heuman kategoriserar Ekelöfs uppfattning under 

gruppen materiella bevisbördeteorier. Dessa är de teorier som innebär att 

bevisbördan bör fördelas utifrån den aktuella civilrättsliga regelns innehåll 

och syfte. Till denna grupp hör också uppfattningen att bevisbördan ska 

bestämmas med ledning av ändamålskälen som ligger bakom den aktuella 

regeln, detta kallas för teleologisk lagtolkningsmetod. Dessa kan man bland 

annat hämta från uttalanden i förarbetena, samt utläggningar i HD-domar och 

doktrin.60  

 

Heuman ser flera problem med denna teori. För det första anser han att det är 

oklart i vilken utsträckning en rättsregel bygger på avvägningar av 

motstående intressen, samt hur stor betydelse det ska läggas vid att olika 

oförenliga ändamål måste beaktas. Om det finns konkurrerande 

bevisbördeargument som ”tar ut varandra”, finns inget stöd för att lägga 

bördan på endera part. Ett exempel på en sådan situation, är då den 

skadelidandes reparativa intresse anses väga lika tungt som den påstådda 

skadevållarens intresse av att inte åläggas felaktiga ersättningsskyldigheter. 

För det andra anser Heuman att Ekelöf lämnar för mycket utrymme för 

intuitivt tänkande. Genom att domarens goda omdöme får alltför stor 

betydelse för hur en tolkningsfråga ska lösas och hur bevisbördan ska 

fördelas, förloras den förutsebarhet som Ekelöf anser att den teleologiska 

tolkningsmetoden kan bereda.61 

 

Heuman själv argumenterar för att den s.k. bevissäkringsteorin är 

huvudregeln för hur bevisbördan ska placeras ut.62 Teorin bygger på att 

bevisbördan i första hand ska läggas på den part som har haft möjlighet att få 

fram bevisning. Ifall båda parter har möjlighet att få fram bevisning ska 

 
59 Se Diesen och Strandberg, Bevisprövning i tvistemål – teori och praktik, s. 269. 
60 Se Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 129. 
61 Ibid., s. 132-133. 
62 Ibid., s. 409. 
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bördan placeras på den part som lättast kan göra det eller som har särskild 

anledning att göra det. Då bevissäkringsförutsättningarna varierar på många 

olika sätt och bevisning kan säkras i många olika former, går det inte att 

presentera en enhetlig princip för fördelningen av bevisbördan. Istället får 

bevissäkringsargumentationen anpassas efter varje enskild tvist och utföras 

på olika sätt i olika tvister. Enligt Heuman kan teorin framförallt motiveras 

med en tvisteförebyggande funktion. Om det redan har säkerställts en god 

bevisning, bör det inte råda någon större osäkerhet om de faktiska 

förhållandena, vilket bidrar till parternas möjlighet att göra upp i godo utan 

en rättslig tvist. Vidare bör part som inte har lyckats få fram någon god 

bevisning, bli avskräckt från att väcka talan, alternativt motiveras denne till 

att införskaffa mer bevisning innan den väcker talan.63 Jag själv anser att 

denna funktion snarare uppnås genom tvistemålets kontradiktoriska karaktär. 

Då det är parterna själva som står för bevisningen och det ligger i deras 

intresse att vinna tvisten, bör det motivera dem att få fram en så stark 

bevisning som möjligt för att säkerställa en vinst över motparten. Dock 

bereder kanske denna teori ytterligare fokus på bevisningens betydelse i 

tvisten. 

 

Diesen ställer sig kritisk till att denna teori skulle ha plats som huvudregeln 

för bevisbördeplaceringen i svensk rätt och ansluter i sin kritik bland annat 

till vad som tidigare hade anförts av Olivecrona kring ämnet. Nämligen att 

det blir problematiskt att låta bevissäkringshänsyn styra var bevisbördan bör 

placeras, då bristande bevisning är en fråga för bevisvärderingen (alltså en 

sakfråga). Det blir en dubbelräkning, om man låter argumentet att viss part 

borde ha bevissäkrat leda till att denne ska få bevisbördan och att sedan 

konstatera att denne inte har uppfyllt beviskravet. Diesen medger att det 

visserligen skulle fungera att skilja på bevissäkringsmöjlighet och 

bevissäkringsbrist, där den förra läggs till grund för fördelningen av 

bevisbördan och den senare används som element i bevisvärderingen. Han 

 
63 Se Ekelöf et al., Rättegång IV (2009), s. 105. 



 27 

anser dock att risken för sammanblandning av begreppen är uppenbar, vilket 

resulterar i att bevisfrågan börjar närma sig sakfrågan.64  

 

Jag är av åsikten att det inte bör vara alltför svårt att skilja på bevis-

säkringsmöjlighet och bevissäkringsbrist. Det jag ställer mig kritisk till 

gällande Heumans teori är att den inte ter sig särskilt väl som en huvudregel. 

En huvudregel bör i min mening vara tillämplig i de flesta fall, snarare än 

specifika. Heumans teori är visserligen logisk att applicera vid situationer då 

en part har en avsevärt fördelaktig bevisföringskapacitet, men då parternas 

möjligheter till bevisföring är relativt jämställda, blir det svårmotiverat att 

skifta bevisbördan till ena parten. Framförallt då beviskravet i svenska 

tvistemål är så pass högt, vilket gör att det innebär en stor nackdel att vara 

parten som åläggs bevisbördan. Heuman själv verkar argumentera för att 

beviskravet i tvistemål har sänkts. Som kommer att framgå längre ned anser 

jag att en mer drastisk ändring än så bör implementeras.  

 

Vad Diesen föreslår som huvudregel för bevisbördans placering är att den 

som påstår något i en domstol också är den som ska bevisa det.  Detta leder 

helt enkelt till att käranden har bevisbörda för sina åberopade rättsfakta och 

svaranden för sina. Denna huvudregel innebär att bevisbördan, vid in dubio, 

läggs på käranden. All annan fördelning av bevisbördan blir, enligt Diesen, 

ett undantag från denna regel. Likaså blir alla andra bevisbördeprinciper 

endast argument för undantag. Diesen motiverar denna huvudregel med att 

den återspeglar syftet med rättens bevisprövning, nämligen att slå fast en 

”sanning”. Av detta följer, att stödet för de åberopade faktapåståendena måste 

vara tillräckligt starkt för att medge den yrkade rättsföljden som byggs från 

denna slutsats.65 

 

Ett av dessa undantag ser Diesen som så frekvent och välgrundat att det kan 

anses som en utlöpare från huvudregeln, nämligen att den som hävdar 

avvikelse från dispositiv lag eller standard får bevisbördan, oavsett om det 

 
64 Se Diesen och Strandberg, Bevisprövning i tvistemål – teori och praktik, s. 270-271. 
65 Ibid., s. 272. 
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således skulle avvika från huvudregeln. Denna utlöpare räknas som en annan 

variant av huvudregeln, där skillnaden att det inte längre är vem som påstår, 

utan vad som påstås, som bestämmer placeringen av bördan. Detta undantag 

grundas på en presumtion om att rättsförhållanden har sina egna rutiner och 

standarder, denna presumtion innebär att man som utgångspunkt antar att det 

tvistiga rättsförhållandet har följt dessa. Avvikelsen från det normala är vad 

som föranlett rättstvisten och därför ska den som åberopar den som 

bestridelsegrund också kunna bevisa den.66 

 

Westberg ställer sig kritisk till tanken att bevisbördan ska placeras på den part 

som påstår något. Han anser att detta blir en verkningslös huvudregel, då 

rättegången till sin natur går ut på att båda parterna påstår något. Allt som 

oftast påstår den ena raka motsatsen till den andres påstående. Bevisbördan 

skulle alltså hamna på dem båda. Vidare ställer sig Westberg kritisk till det 

som Diesen säger att regeln leder till, nämligen att käranden har bevisbördan 

för sina påståenden och svaranden för sina. Westberg använder sig av detta 

exempel i sin kritik: I ett bråk om skadestånd är Ulla och Kalle oense om 

huruvida Ulla har orsakat Kalle skada eller inte. Ulla påstår att det inte var 

hon som orsakade skadan, medan Kalle påstår motsatsen. Genom Diesens 

(och även 1734 års rättegångsbalk) bevisbördeteori, bestäms bevisbördan 

utifrån vem av dem som tar upp frågan till domstol. Om Kalle väcker talan 

för skadeståndsersättning, får han bevisbördan. Om Ulla, å andra sidan, 

väcker talan för att fastslå att hon inte är skadeståndsskyldig, så är det istället 

hon som får bevisbördan. Den som väcker talan får helt enkelt en nackdel.67 

 

Någon vars teori liknar Diesens bevisbörderegel är Magne Jerkø. I boken 

Bevisvurderingens rettslige rammer presenterar han en analys av bevistema, 

bevisbörda och beviskrav, samt principen om fri bevisvärdering. Då Jerkøs 

teorier om beviskrav och bevisbörda kommer att spela en stor roll i arbetets 

argumenterande del, är det på sin plats att presentera dessa i mer detalj nedan. 

 

 
66 Ibid., s. 272-273.  
67 Se Westberg, Civilrättskipning, s. 380-381. 



 29 

Till att börja med bör vi definiera något som Jerkø kallar för det rettslige 

bevistemat, ett bevistema som är nödvändigt och tillräckligt för en 

rättsverkan. Vad som utgör ett rättsligt bevistema i en tvist, framgår genom 

de materiella lagregler som är aktuella. Hur detta framgår, är genom att 

lagregler av den sort som ger upphov till vissa rättsliga krav i civila frågor 

ställer upp vissa faktiska villkor, för att dessa följder ska kunna 

implementeras. Denna följd, alltså; rättsregler som knyter följder till faktiska 

villkor, kan beskrivas med den logiska formen om-så. Där om-ledet anger ett 

tillstånd eller ett villkor, och där så-ledet anger den rättsliga följden eller 

rättsverkningen av att villkoret är uppfyllt. Vi har alltså följden: Rättsvillkor 

→ Rättsföljd. Då rättsregler är generella normer är följaktligen rättsvillkor 

även dessa generella. I en rättslig tvist handlar det däremot om det aktuella 

villkoret i en rättsregel kan anses som uppfyllt i ett visst tillfälle, varför det 

som ska bevisas (det rättsliga bevistemat) är konkret. Ett villkor är alltså 

antingen uppfyllt eller inte uppfyllt, medan ett bevistema antingen är sant eller 

falskt. Ett rättsvillkor kan endast anses uppfyllt då det rättsliga bevistemat kan 

anses som sant.68 Vilket för oss till frågan om när ett rättsligt bevistema enligt 

Jerkø kan anses som sant, ergo vilket beviskrav han förespråkar.  

 

Jerkø förespråkar ett s.k. minimalistiskt beviskrav. Ett minimalistiskt bevis-

krav är ett fullblodigt sannolikhetskrav,69 och går att skilja från subjektiva och 

objektiva beviskrav. Subjektiva beviskrav är sådana där måttstocken utgår 

från bevisbedömarens inställning till bevisen (alltså, hur övertygad denne blir 

av att bevistemat är sant), medan måttstocken för objektiva bevisteman utgår 

från hur sannolikt bevistemat faktiskt är.70 Det minimalistiska beviskravet 

ställer inget krav på bevisvärderingens grund, metod eller rationalitet. Inte 

heller riktar det sig till bedömarens subjektiva övertygelse. Detta beviskrav 

anger endast hur sannolikt det rättsliga bevistemat måste vara, oberoende av 

vilken förståelse av sannolikhetsbegreppet som är rådande.  Värderingen av 

om beviskravet är uppfyllt kan alltså genomföras med hjälp av statistik, 

 
68 Jerkø, Bevisvurderingens rettslige rammer, s. 49-51 
69 Ibid., s. 241. 
70 Ibid., s. 235-236. 
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vetenskapliga beräkningar eller andra mer objektiva sannolikheter. Vanligtvis 

kommer dock bedömningen av bevis bero på domarens grad av övertygelse 

om bevistemats sanningshalt, alltså en mer subjektiv sannolikhet.71 Min 

tolkning av detta är att vad Jerkø beskriver går starkt i enlighet med principen 

om fri bevisvärdering. Enligt denna är domaren nästan helt fri i hur han eller 

hon vill gå tillväga i sin bevisvärdering, varför det följer av sig självt att 

beviskravet endast rör hur stark sannolikhet som krävs för att det rättsliga 

bevistemat ska läggas till grund för domen och lämnar åt den enskilda 

domaren att bestämma hur denna sannolikhet ska bedömas. Jag håller därför 

med Jerkø om att det minimalistiska beviskravet bör vara det som är gällande 

i dispositiva tvistemål.  

 

Gällande vad beviskravets höjd i civilmål ska vara, så ansluter sig Jerkø till 

vad som är normen i norsk rätt. Nämligen vad som kallas för alminnelig 

sannsynlighetsovervekt, som också kallas för overvektsprinsippet. Det går ut 

på att domaren endast får lägga ett rättsligt bevistema till grund för domen då 

han eller hon bedömer det som mer än 50 % sannolikt att det är sant. Utan att 

gå in på alltför mycket i detalj så introducerades teorin av Torstein Eckhoff i 

Tvilsrisikoen, som publicerades 1943, och stadfästes sedan i rättsfallen P-

pilledom I (Rt. 1974 s. 1160) och P-pilledom II (Rt. 1992 s. 64).72 

Sammanfattningsvis så anser Jerkø att beviskravet endast innebär vilken 

sannolikhetsgrad som ett visst rättsligt bevistema måste uppnå för att kunna 

läggas som grund för domen, och att denna sannolikhetsgrad är över 50 % 

sannolikhet. Vilket är betydligt lägre än vad som är normalkravet i svenska 

indispositiva tvistemål. Nu är vi redo att gå in på Jerkøs bevisbördeteori. 

 

Frågan om bevisbördan är, enligt Jerkø, en fråga om vem som ska bevisa det 

rättsliga bevistemat. Det finns visserligen andra bevisteman än det rättsliga 

som kan bevisas, på vilka en viss part kan åläggas bevisbördan, men vårt 

fokus kommer att ligga på bevisbördan för det rättsliga bevistemat; Jerkø 

 
71 Ibid., s. 241. 
72 Ibid., s. 242-243. 
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kallar denna för den rettslige bevisbyrden (den rättsliga bevisbördan).73 Det 

är värt att inflika att det enligt Jerkø är omöjligt (eller åtminstone otroligt 

svårt) att framställa en teori som täcker samtliga av bevisbördans former. För 

att lösa detta bör vi acceptera att bevisbördan kan ta sig många olika 

skepnader eller former och välja ut en av dessa som viktigare och mer 

fundamental än alla de andra, för att sedan utarbeta en teori som gäller för 

denna.74 För att återgå till Jerkøs teori om den rättsliga bevisbördan så 

definierar han den som risken för att det rättsliga bevistemat inte är 

underbyggt till en nivå som beviskravet kräver, om det rättsliga bevistemat 

inte är tillräckligt underbyggt ska domen gå emot den part som har ålagts den 

rättsliga bevisbördan. Vem ska då åläggas den rättsliga bevisbördan? För att 

svara på den frågan ser Jerkø till tvistens början, alltså då det inte finns några 

bevis som kan peka mot vad som är sant eller falskt. Den part som domen 

skulle gå emot (alltså den vars yrkande inte skulle medhållas) ifall domaren 

var tvungen att komma med ett beslut i detta stadie, är den som har den 

rättsliga bevisbördan.75 

 

Jerkø menar att den rättsliga bevisbördan är ett utslag av beviskravet. 

Beviskravet är för domaren ett hinder till att acceptera ett påstående utan att 

det har tillförts tillräcklig bevisning för det rättsliga bevistemat. Vidare är 

beviskravet för den part som har ålagts den rättsliga bevisbördan ett 

incitament till att presentera bevisning för bevistemat. Detta, menar Jerkø, 

tyder på något sensationellt för den som vill förstå bevisvärderingens rättsliga 

ramar; nämligen att det inte finns någon rättsregel om den rättsliga bevis-

bördan. En rättsregel gällande rättslig bevisbörda skulle, enligt Jerkø, vara 

överflödig, då den endast skulle fastställa något som redan följer av 

beviskravet. När käranden yrkar om fastställelse att han eller hon har ingått 

ett avtal med svaranden, har käranden den rättsliga bevisbördan som en 

konsekvens av att han eller hon har åberopat en rättsregel om ingående av 

avtal, till vilken det är knytet ett beviskrav. Domaren kan inte fastställa att 

 
73 Ibid., s. 90. 
74 Jfr. Ibid., s. 115. 
75 Ibid., s. 116-117.  
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avtal har ingåtts utan att det finns grund för det. Således har parten som hävdar 

avtal risken för att det inte blir tillräckligt bevisat för att det ska läggas till 

grund för domen. Då man har insett att den rättsliga bevisbördan inte kommer 

av rättsregler utan bara är en konsekvens av att rättsregler, till vilka ett 

beviskrav är anknutet, har åberopats, är det enligt Jerkø lätt att se att denna 

regel är vad som bör gälla generellt.76 Han anger som generell regel: 

”Den rettslige bevisbyrden hviler alltid på den part som 

påberoper seg at rettvilkåret i en rettsregel som knytter 

rettslige følger til faktulle vilkår, er opfylt.”77 

 

Jag anser att Jerkø gör ett hopp i sitt antagande, då han antyder att det inte 

finns en rättsregel gällande bevisbördan för att den endast skulle verifiera vad 

som redan måste följa av beviskravet. Argumentet går att generalisera på 

följande sätt: Vi kan konstatera att (1) det finns ingen regel som rör Y och att 

(2) Y finns som en konsekvens av Z. Alltså: (1) föreligger på grund av (2). 

Denna slutsats behöver visserligen inte vara felaktig, jag anser dock inte att 

den är uteslutande som förklaring. Det kan finnas andra orsaker för (1) än att 

(2) föreligger. I det här fallet, tillexempel, tror jag att (1) beror på en annan 

faktor än den som Jerkø föreslår. 

 

Jag håller visserligen med honom om att bevisbördan endast finns som en 

konsekvens av beviskravet, något som jag kommer att gå in på mer i detalj 

längre ner. Däremot är jag av åsikten att bristen på rättsregler gällande 

bevisbörda snarare beror på principen om fri bevisvärdering. En rättsregel om 

hur bevisbördan bör fördelas skulle inte nödvändigtvis innebära ett slut för fri 

bevisvärdering, men det rimmar åtminstone illa med principen. Bevisrättens 

olika moment (beviskrav, bevisbörda, bevisvärdering osv.) är nämligen starkt 

kopplade med varandra. I linje med vad Jerkø har argumenterat för, så 

förekommer till exempel bevisvärdering och bevisbördor som en konsekvens 

av beviskravet. Om domaren kunde acceptera påståenden utan att dessa blivit 

 
76 Ibid., s. 117-118. 
77 Ibid., s. 118. 
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bevisade, hade det inte funnits ett behov av att han eller hon skulle värdera 

den bevisning som presenterats av parterna. Poängen med detta är att då 

bevisrättens delar är så pass starkt sammankopplade kommer en reglering av 

en del också att påverka de andra delarna. Om det till exempel fanns en rättslig 

regel som anförde att käranden alltid innehar bevisbördan påverkas också 

domarens bevisvärdering genom att frågan alltid kommer att vara ”Har 

käranden nått upp till beviskravet?”. Alltså tas domaren ifrån möjligheten att 

avgöra hur bevisfrågan ska ställas. Med detta sagt är detta inte en 

argumentation om att detta nödvändigtvis är dåligt, utan är menat att visa på 

hur en lagstiftare som anser att det i indispositiva tvistemål bör råda en fri 

bevisvärdering för domaren också bör lämna bevisbördefrågan oreglerad i 

lag. 

 

Jag nämnde ovan att Diesens och Jerkøs bevisbördeteorier liknar varandra. 

Man kan då fråga sig hur Jerkøs teori står sig mot Westbergs kritik till sådan 

form av bevisbörda. Diesens och Jerkøs resonemang skiljer sig, bland annat, 

i en viktig aspekt. Nämligen där Diesen anser att den som påstår något, är den 

som har bevisbördan för detta. Som Westberg påpekade kan detta innebära 

att bevisbördan får en ganska nyckfull form, i den aspekten att samma fråga 

kan ha olika bevisbördefördelning beroende på vem som blir kärande, 

respektive svarande. Detta är inte riktigt vad Jerkø förespråkar. Han 

förespråkar istället att den som åberopar att rättsvillkoret (i en rättsregel som 

knyter an rättsliga följder till faktiska villkor) är den på vilken bevisbördan 

bör läggas.78 Alltså skulle, om vi går tillbaka till Westbergs exempel, Kalle 

åläggas bevisbördan oavsett om han är kärande eller svarande, då han 

åberopar rättsvillkoren i ett av lagrummen i Skadeståndslag (1972:207). Detta 

kan lätt förklaras med att domaren inte rimligtvis kan döma Ulla till att ersätta 

Karl för skadan i en situation där inga bevis finns att peka för eller mot att 

hon är skyldig.  

 

 
78 Ibid., s. 198. 
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3.4.3 Slutsats 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att doktrinen kring bevisbörda är 

mångfaldig och snårig. Till råga på detta finns det, som ovan nämnts, många 

fler teorier inom ämnet än de som har presenterats ovan. Det hade följaktligen 

varit fördelaktigt, ur ett greppbarhetsperspektiv, om man hade kunnat 

konstatera att en av alla dessa teorier var klart fördelaktig mot de andra och 

därför bör fungera som gällande huvudregel i praxis. De flesta teorier berör 

och löser visserligen många problem som kan uppstå i ett tvistemål, t.ex. att 

endera parten har klart lättare att få fram bevisning än den andra. Däremot 

anser jag att väldigt få av dem skulle fungera som en huvudregel. Antingen 

finns det för många potentiella problem då de ska appliceras i praktiken, som 

man kan se med Ekelöfs teori då det finns flera oförenliga ändamål som måste 

beaktas i en rättsregel, eller så är de för specifika i sina tillämpningar, vilket 

jag till exempel anser att Heumans teori är. Den teori som jag kan se som en 

fungerande huvudregel är Jerkøs teori. Den är för det första generellt 

tillämplig, i den aspekt att hans generella bevisbörderegel alltid går att läggas 

på en av parterna. För det andra har Jerkøs teori inte fullt så många 

motsägelser som andra teorier har. Han löste till exempel det problem som 

Diesens teori inte riktigt kunde stå sig mot.79 

 

Med detta sagt ser jag inte Jerkøs teori som en tillräcklig lösning på de 

problem jag finner hos det svenska beviskravet och bevisbördan i dispositiva 

tvistemål. Innan jag går närmare in på dessa problem, samt lösningarna jag 

föreslår måste vissa teorier förklaras. 

 
79 För den som är intresserad av att läsa om Jerkøs svar till en del av den kritik som har 

riktats mot hans teori, hänvisar jag till s. 196-204 i hans bok Bevisvurderingens rettslige 

rammer. 
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4 Bayesiansk metod och 

beslutsteori 

4.1.1 Inledning 

Den bayesianska metoden är en s.k. sannolikhetsteori. Det innebär att den är 

ett sannolikhetsbaserat hjälpmedel för beslutsfattare att använda då de ska 

fatta ett beslut under osäkerhet. En domare vid till exempel ett brottmål fattar 

beslut under osäkerhet om en händelse i det förflutna. I valet mellan att finna 

åtalet styrkt eller inte styrkt, grundar domaren sitt beslut på sin bedömning av 

sannolikheten för att gärningsmannabeskrivningen är sann, givet all den 

bevisning som har lagts fram av parterna under huvudförhandlingen.80 

Beslutsteorin fokuserar på vad som är den rätta handlingen för en 

beslutsfattare att ta, då denne står att vinna eller förlora på att agera utifrån 

osäker information som slutgiltigt stöttar eller diskrediterar diverse hypoteser 

om hur världen är.81 

 

4.2 Den bayesianska metoden 

4.2.1 Inledning 

Som redan har nämnts är den bayesianska metoden en sannolikhetsteori. Vad 

den är mer specifikt är en teori om bevis. Enligt den bayesianska metoden är 

relationen mellan bevis och hypotes en strikt logisk sådan. Om man har en 

slutsats och en samling bevis, finns det en avgjord grad för hur starkt bevisen 

styrker slutsatsen.82 Exakt hur detta går till är vad jag kommer att gå igenom 

i mer detalj längre ner, men det bygger på att sannolikhet är en relation mellan 

 
80 Se Dahlman, Beviskraft – Metod för bevisvärdering i brottmål, s. 14-15 
81 Se Kaplan, Decision Theory and the Factfinding Process, s. 1065. 
82 Se Franklin, The Objective Bayesian Conceptualisation of Proof and Reference Class 

Problem, s. 546. 
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bevis och slutsats. Olika bevis har alltså olika relation till slutsatsen83 (läs: 

olika bevis ger olika styrka till slutsatsen). För att ge en introducerande 

förståelse av den bayesianska metoden tänkte jag presentera ett exempel som 

Thomas Bayes (efter vilken metoden är uppkallad) själv lade fram: 

 

Man har dragit en linje över ett biljardbord, som har gjorts så platt och rakt 

att om man skulle kasta en boll på det är det lika troligt att den hamnar 

varstans på bordet. Denna linje delar bordet i två delar, A och B, där A är a 

cm från en av ändarna. Du vet inte var linjen är, och vet således inte hur stort 

a är. Däremot får du veta att man har kastat bollar på bordet n gånger, och att 

vid k kast har de fallit på A-sidan av bordet och vid (n – k) gånger har den 

hamnat på B-sidan. Om du utifrån denna information ska gissa på storleken 

på a kan du göra vissa antaganden. Om de flesta av bollarna faller inom A bör 

a uppta en större del av bordet. Om det däremot är så att varannan boll faller 

inom A bör a uppta ungefär halva bordet, osv. Tankeexperimentet är ganska 

simpelt, men matematiken som Bayes använder för att få fram en exakt formel 

är komplicerad.84 Det ger däremot, i min mening, en god bild av hur 

relationen mellan hypotes och bevis fungerar. Givet den bevisning du har kan 

du dra slutsatser om den verkliga världen. Det exemplifierar också hur mer 

bevisning kan förändra en slutsats styrka. Om du endast har kastat två bollar, 

och en hamnade på B och den andra på A, kan du rimligtvis anta att a täcker 

ungefär halva bordet. Om du sedan kastar åtta bollar till och alla hamnar på 

A, är ditt tidigare antagande inte längre lika troligt. Det är nu mer rimligt att 

anta att a täcker ungefär nio tiondelar av bordet. 

 

4.2.2 Hypotes och evidens 

Då den bayesianska metoden bygger på hypoteser och evidens vill jag bara 

förtydliga vad dessa koncept är, samt hur de benämns då metoden ska 

appliceras. En hypotes är ett påstående som antingen är sant eller falskt och 

 
83 Ibid., s. 555. 
84 Se Hacking, An Introduction to Probability and Inductive Logic, s. 77. 
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vars sanningshalt är okänd för beslutsfattaren (domaren, i vårt fall). Evidens 

är också det ett påstående som är antingen sant eller falskt, och som ger stöd 

för hypotesen.85 Inom bevisrättsteorin är motsvarigheten till hypotes ett 

bevistema/rättsfaktum, och motsvarigheten till evidens är bevisfaktum och 

hjälpfaktum.86 

 

För att underlätta den svenska diskursen kring den bayesianska metoden har 

jag valt att använda mig av samma terminologi som Christian Dahlman gör i 

sin bok Beviskraft – Metod för bevisvärdering i brottmål. Jag kommer därför 

att utgå från hans sätt att förkorta vissa termer. Inom sannolikhetsteorin 

förkortas sannolikhet med P, och hypotes med H. ”Sannolikheten för H” 

förkortas således som P(H). Som ovan nämnts bygger den bayesianska teorin 

mycket kring relationen mellan hypoteser och evidens. Man pratar därför ofta 

om villkorade sannolikheter, vilket är sannolikheten för en viss händelse givet 

en annan händelse. Denna andra händelse kallas för evidens och förkortas 

med bokstaven E. För att visa att den första händelsen, H, bedöms under 

villkoret att den andra händelsen, E, föreligger använder man tecknet ”|” 

mellan händelserna. ”Sannolikheten för H givet E” förkortas följaktligen med 

P(H|E). Då hypotesen i brottmål kallas för bevistema och evidens kallas för 

bevisfaktum, har Dahlman valt att använda bokstaven T för att beteckna 

bevistema och F för att beteckna bevisfaktum. P(T|F) står således för 

”sannolikheten för bevistemat givet bevisfaktumet”.87 Då tvistemål i detta fall 

använder sig av samma terminologi kommer jag också att använda mig av 

P(T|F) i mina beräkningar.  

4.2.3 Beviskraft 

Jag nämnde ovan att jag kommer att använda samma terminologi som 

Dahlman. Var detta är särskilt påtagligt är genom användandet av ordet 

beviskraft. Beviskraft är förmågan hos ett bevisfaktum att ändra 

 
85 Se Fenton et al., A General Structure for Legal Arguments About Evidence Using 

Bayesian Netstudys, s. 64 
86 Jfr. Dahlman, Beviskraft – Metod för bevisvärdering i brottmål, s. 11. 
87 Ibid., s. 13-14. 
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sannolikheten för ett bevistema. Detta ska, skriver Dahlman, inte ses som en 

synonym till bevisvärde, som är sannolikheten för att bevisfaktumet har 

orsakats av bevistemat. Termen bevisvärde etablerades av Ekelöf och har, 

genom hans stora inflytande över den juridiska terminologin, blivit starkt 

etablerad i det juridiska språket. Termen har dock använts på ett sätt som går 

emot Ekelöfs definition, genom att man oftast säger ”bevisvärde” när man 

egentligen syftar på beviskraft.88  

 

Beviskraft är däremot synonymt med likelihoodkvot eller bayesfaktor, som är 

termer som används inom den bayesianska metoden. För att förklara hur 

beviskraft fungerar, är det föredömligt att börja med s.k. händelseträd. Dessa 

används för att skapa en uppfattning av beviskraften i alla möjliga fall och 

börjar med en hypotes för att sedan grena ut i att hypotesen är falsk eller sann. 

Från vardera av dessa grenar, grenas det vidare ut i att evidensen är falsk eller 

sann.89 Som exempel kan vi återgå till bilföraren som krockade i 2.2.2: Där 

har vi bevistemat ”bilföraren körde 100 km/tim”, och bevisfaktumet ”broms-

sträckan var 80 meter lång”. P(F|T) betyder alltså sannolikheten att 

bromssträckan är 80 m lång, givet att bilföraren har kört 100 km/tim. Ett 

händelseträd skulle följaktligen se ut så här: 

 

Figur 1. Händelseträd för fortkörning 

 

Det finns alltså fyra möjliga utfall: I (1) är bevistemat sant och bevisfaktumet 

föreligger, detta kallas för sann positiv. Det kallas för ”sant” för att bevistemat 

är sant, och ”positivt” för att bevisfaktumet föreligger. Utfall (2) kallas för 

 
88 Se Dahlman, Beviskraft – Metod för bevisvärdering i brottmål, s. 67. 
89 Ibid. 
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falsk negativ. Den är negativ eftersom evidensen inte föreligger, och benämns 

som falsk för att hypotesen är sann trots att evidensen inte finns. Utfall (3) 

kallas för falsk positiv. Det benämns som positivt eftersom bevisfaktumet 

föreligger och falskt för att bevistemat är felaktigt trots att bevistemat finns. 

Slutligen har vi (4), som kallas för sann negativ. I och med att bevistemat är 

falskt och att detta går ihop med att bevisfaktumet inte föreligger i detta utfall, 

benämns det som sant och negativt.90  

 

Figur 2. Händelseträd med terminologi för utfall91 

 

Sann positiv och falsk negativ är komplementära händelser, likaså är sann 

negativ och falsk positiv.92 Komplementära händelser är händelser som inte 

kan vara sanna samtidigt. Sannolikheten för komplementära händelser läggs 

alltid ihop.93 En komplementär händelse för T är till exempel ~T, alltså alla 

alternativa händelser som inte är T. Här blir den sammanlagda sannolikheten 

för de komplementära händelserna alltid 100 %, alltså: P(T) + P(~T) = 1. 

Sannolikheten för den ena händelsen är följaktligen 100 % minus 

sannolikheten för den andra.94 Det är värt att notera att Dahlmans bok 

fokuserar på bevisvärdering i brottmål, medan detta arbete har fokus på 

bevisrätten i dispositiva tvistemål. Det är skillnad på hur hypoteser kan se ut 

i de olika måltyperna. I brottmål är det upp till åklagaren att visa att den 

åtalade begick brottet (T), och mot sig har han eller hon sannolikheten för att 

den åtalade inte begick brottet (~T). (~T) innehåller alla scenarion då den 

 
90 Ibid., s. 67-68. 
91 Ibid., s. 68. 
92 Ibid., s. 68. 
93 Se Hacking, An introduction to probability and inductive logic, s. 40-41. 
94 Se Dahlman, Beviskraft – Metod för bevisvärdering i brottmål, s. 57. 
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åtalade inte begick brottet, vilket gör att sannolikheten för T och ~T måste bli 

100 %. Det finns nämligen inga andra scenarion att hämta. I dispositiva 

tvistemål kan det förekomma att rätten står inför att avgöra mellan T och ~T, 

men om parterna endast skulle ta upp till tvisten huruvida T₁ eller T₂ 

föreligger, så kan rätten inte ställa någon av hypoteserna mot ~T. Det hade 

varit att gå emot parternas vilja, de vill inte veta hur T₁ eller T₂ står mot ~T. 

Därför blir inte summan av de stridiga hypotesernas sannolikhet 

nödvändigtvis 100 %. Ekvationen kan istället se ut så här: P(T₁) + P(T₂) = 60 

%, vari det finns andra komplementära händelser som tillsammans har en 

sannolikhet på 40 % (100% - 60% = 40 %). 

 

I exemplet med fortkörningen är dock summan av sannolikheten för de 

åberopade komplementära händelserna 100 %. Om det således är 90 % 

sannolikt att bilföraren har kört i 100 km/tim när bromsspåret är 80 meter 

långt, är det 10 % sannolikt att bilföraren inte har kört 100 km/tim då 

bromsspåret är 80 m långt. Om det vidare är 70 % sannolikhet att bilföraren 

inte har kört i 100 km/tim då bromsspåret inte är 80 m långt, är sannolikheten 

för att bilföraren inte har kört 100 km/tim trots att bromssträckan är 80 m lång 

30 %.  

 

 

Figur 3. Händelseträd för fortkörning, sannolikhet 

 

Då polisen har konstaterat att bilen som krockade hade lämnat efter sig en 80 

m lång bromssträcka, handlar det alltså om antingen ett sant positiv eller ett 

falskt positivt utfall. Beviskraften hos bevisfaktumet ”80 m lång 

bromssträcka” beror således på sannolikheten för båda dessa. Ju högre P(F|T) 
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är och ju lägre P(F|~T) är, desto högre blir beviskraften. Ett sätt att räkna ut 

beviskraften hos ett bevisfaktum är genom att räkna ut kvoten av 

sannolikheten för sann positiv och falsk positiv, det är vad som kallas för 

likelihoodkvot. Alltså:95 

𝐵𝑒𝑣𝑖𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 =  
𝑃(𝐹|𝑇)

𝑃(𝐹|~𝑇)
96 

 

4.2.4 Bayes teorem 

Sannolikheten för ett bevistema befinner sig någonstans på en skala mellan 0 

och 1, där 0 innebär 0 % sannolikhet och 1 innebär 100 % sannolikhet. 

Beviskraften hos ett bevisfaktum i förhållande till ett visst bevistema är 

förmågan hos bevisfaktumet att öka sannolikheten för bevistemat. Detta 

innebär att om sannolikheten för bevistemat för sig självt, alltså utan att man 

tagit med bevisfaktumet i beräkningen, befinner sig på en viss punkt av 

skalan, kommer dess sannolikhet att öka genom införandet av bevisfaktumet. 

Hur mycket denna sannolikhet ökar beror på beviskraften hos bevisfaktumet, 

hög beviskraft ökar mer än låg beviskraft. Denna förflyttning beskriver 

Dahlman som en förändring från sannolikheten för bevistemat innan man tar 

hänsyn till bevisfaktumet till sannolikheten efter att man tar hänsyn till 

bevisfaktumet. Sannolikheten för bevistemat innan hänsyn har tagits till 

bevisfaktumet kallas för sannolikheten ex ante, sannolikheten för bevistemat 

efter att man tagit hänsyn till bevisfaktumet kallas för sannolikheten ex post.97 

 

Det är viktigt att man inte sammanblandat sannolikheten ex ante med den s.k. 

ursprungssannolikheten. Ursprungssannolikheten är sannolikheten för bevis-

temat innan man har tagit hänsyn till några som helst bevisfakta. Den fungerar 

som en startpunkt för bevisvärderingen, och från denna ökar sannolikheten 

allteftersom bevisfakta tillförs bevistemat. När man alltså ska räkna på 

sannolikheten för bevistemat givet bevis 1, fungerar ursprungs-sannolikheten 

 
95 Ibid., s. 69. 
96 Ibid. 
97 Ibid., s. 82. 
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som sannolikheten ex post. Vid bedömningen av bevistemats sannolikhet 

givet bevis 2, är sannolikheten ex post nu vad som var sannolikheten ex ante 

efter att bevis 1 hade undersökts, osv.98  

 

För varje nytt bevis som tillförs flyttar således sannolikheten för bevistemat 

allt närmare 1 på sannolikhetsskalan. Hur långt den flyttas för varje 

bevisfaktum, räknas ut med formeln Bayes teorem. Det finns många olika 

varianter för denna formel, som alla har samma matematiska betydelse, den 

som kommer att användas i detta arbete är en som bygger på odds. Oddset för 

ett visst bevistema är kvoten av antalet gånger då bevistemat är sant (n) delat 

med antalet gånger då det är falskt (m).99  

 

𝑜𝑑𝑑𝑠 =  
𝑛

𝑚
 

 

Oddsvarianten av Bayes teorem består av tre kvoter: Den första är kvoten av 

sannolikheten för bevistemat ex ante och sannolikheten för att bevistemat är 

falskt ex ante, den är således bevistemats odds ex ante. Den andra kvoten har 

redan nämnts ovan. Det är kvoten av sannolikheten för ett sant positivt utfall 

delat med sannolikheten för ett falskt positivt utfall, alltså beviskraften hos 

bevisfaktumet i relation med bevistemat. Den tredje, och sista, kvoten är 

bevistemats odds ex post, alltså sannolikheten för bevistemat ex post delat 

med sannolikheten ex post för att bevistemat är falskt. Oddsvarianten ser 

alltså följaktligen ut så här:100 

𝑃(𝑇)

𝑃(~T)
×

P(F|T)

P(F|~T)
=

𝑃(𝑇|𝐹)

𝑃(~𝑇|𝐹)
101 

För att ge en bild av hur det kan gå till återgår jag till exemplet med föraren 

som är åtalad för fortkörning. Det är redan fastslaget vilka sannolikheterna 

för ett sant positivt utfall och ett falskt positivt utfall är, vilket lämnar att 

utröna P(T) och P(~T). Då längden på bromssträckan är det första och enda 

 
98 Ibid., s. 83. 
99 Ibid., s. 84. 
100 Ibid., s. 86. 
101 Ibid., s. 85. 
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beviset som vi har att ta hänsyn till är sannolikheten ex post och 

ursprungssannolikheten nu synonymer. Det handlar alltså om sannolikheten 

för vårt bevistema utan att vi har sett till någon bevisning. För enkelhetens 

skull är det redan fastställt att det är den åtalade som har krockat.102 Låt oss 

vidare för enkelhetens skull anta att Trafikverket har statistik på hur stor andel 

förare som kör 100 km/tim på 70-vägar, och att det ligger på 25 %. Om vi 

dessutom fastställer att denna statistik är 100 % tillförlitlig, blir ursprungs-

sannolikheten för att den åtalade är en av de som kör 100 km/tim på en 70-

väg 25 %. P(T) blir alltså 0,25 sannolikt och P(~T), eftersom ~T är den 

komplementär händelse till T, blir 0,75 (1 – 0,25 = 0,75) sannolikt. Med detta 

fastställt har vi nu den data som krävs för att räkna ut bevistemats odds ex 

post: 

0.25

0.75
×

0.9

0.3
=

3

1
 

 

Bevistemats odds ex post är alltså 3:1. För att kunna räkna ut vad bevistemats 

sannolikhet ex post är, måste vi först utröna hur odds och sannolikhet 

förhåller sig till varandra. Som ovan nämnts är oddset för att bevistemat är 

sant kvoten av antalet gånger då bevistemat är sant delat med antalet gånger 

då bevistemat är falskt. Sannolikhet för att bevistemat är sant är däremot 

kvoten av antalet gånger då bevistemat är sant delat med det totala antalet fall 

(n + m).103 

 

𝑃(𝑇) =  
𝑛

𝑛 + 𝑚
 

 

Sannolikheten för att bevistemat är falskt är istället kvoten av antalet gånger 

då det är falskt delat med det totala antalet gånger.104 

 

𝑃(~𝑇) =  
𝑚

𝑛 + 𝑚
 

 
102 Det finns många potentiella svårigheter när det kommer till att bestämma en 

ursprungssannolikhet, vilket Dahlman skriver om i detalj. Ibid., s. 111-132. 
103 Ibid., s. 84. 
104 Ibid., s. 85 
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Med detta etablerat får vi möjligheten att ställa upp följande ekvation105: 

 

𝑃(𝑇)

𝑃(~𝑇)
=  

𝑛

𝑛 + 𝑚
÷

𝑚

𝑛 + 𝑚
=

𝑛

𝑚
 

 

Kvoten av sannolikheten för att bevistemat är sant delat med sannolikheten 

för att det är falskt är alltså lika med oddset för att bevistemat är sant. Som 

nämnts tidigare är P(T) och P(~T) komplementära händelser, så kan man göra 

följande definition: P(~T) = 1 – P(T). Detta möjliggör i sin tur detta 

samband:106 

𝑜𝑑𝑑𝑠 =  
𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡

1 − 𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡
 

 

Detta går slutligen att stuva om till en ekvation som gör det möjligt att räkna 

ut sannolikheten för en händelse genom att använda oddset för den:107 

 

𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡 =  
𝑜𝑑𝑑𝑠

𝑜𝑑𝑑𝑠 + 1
 

 

När vi nu har ekvationen för att genom oddset för en händelse räkna ut 

sannolikheten för den, kan vi enkelt lägga in oddset ex post för bevistemat 

”Föraren hade kört i 100 km/tim.” i ekvationen och få fram sannolikheten 

post ex. Då oddset var 3/1 går det enkelt att göra om till 3, vilket ger:  

 

𝑃(𝑇|𝐹) =
3

3+1
= 0,75  

 

Sannolikheten för att föraren hade kört i 100 km/tim., givet att bromsspåren 

var 80 m långa, är alltså 75 %.  

 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
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4.3 Beslutsteori 

4.3.1 Inledning 

År 1968 publicerade John Kaplan sin banbrytande artikel Decision Theory 

and the Factfinding Process, som kom att etablera den sannolikhetsbaserade 

bevisvärderingen inom doktrinen.108 Målet med artikeln var att applicera 

vissa av beslutsteorins grundläggande verktyg till den rättsliga bevis-

värderingen. För att förstå grunden hos beslutsteorin måste man, enligt 

Kaplan, först förstå tre fundamentala koncept: sannolikhet, förväntningar och 

nytta.109  

 

4.3.2 Grundbegrepp 

För det första finns det s.k. objektiv sannolikhet. Detta är då man definierar 

sannolikheten för en viss händelse givet vissa förutsättningar, utifrån 

proportionen av gånger då denna händelse skulle ske om dessa exakt lika 

förutsättningar genomfördes ett oändligt antal gånger. Kaplan exemplifierar 

det med att sannolikheten för att ett mynt hamnar med kronan upp i ett givet 

kast, är förhållandet ”kronor upp” med hela mängden likadana kast med 

myntet då antalet kast närmar sig det oändliga. Detta bör innebära ett 

förhållande på 1:2. Trots vissa problem som kan uppstå gällande ”lika 

förutsättningar”, fungerar denna definition av sannolikhet väl för situationer 

med begränsade variabler och för vilka det finns statistiska data att tillgå. 

Däremot är den inte särskilt användbar för de komplexa sanningsutrönande 

beslut som är så centrala inom den legala teorin. Det blir, enligt Kaplan, av 

två anledningar meningslöst att vid ett typiskt brottmål tala om sannolikheten 

för den åtalades skuld i termer som antalet gånger denne skulle ha varit 

skyldig i ett oändligt antal av exakt likadana händelseförlopp. För det första, 

finns det inte två exakt likadana fall och, för det andra, även om det så fanns 

 
108 Se Allen och Pardo, Relative plausibility and its critics, s. 5. 
109 Se Kaplan, Decision Theory and the Factfinding Process, s. 1065-1066. 
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ett oändligt antal likadana fall så ska domstolen komma fram till en dom för 

det gällande målet, inte ett förhållande av x:y.110 

 

Bättre passar istället den subjektiva111 sannolikhetsteorin, som presenterades 

av Leonard J. Savage i Foundations of Statistics. Vad teorin föreslår är att 

basera sannolikheten på beslutsfattarens uppfattning av vad som är mest 

sannolikt. Detta kan göras genom att fråga denne: ”Om du blir belönad för att 

gissa rätt, skulle du välja att gissa att A är sant eller att B är sant?”. Om 

beslutsfattaren då väljer A, får vi anta han eller hon anser att A är mer 

sannolikt än B. Är beslutsfattaren däremot likgiltig till vilken den väljer så får 

vi anta att han eller hon ser A och B som likvärdigt sannolika.112 

Sammanfattningsvis menas med subjektiv sannolikhet inom vad bedömaren 

ser som sannolikt, baserat på den information som denne har om världen.113 

 

Kaplan definierar alltså sannolikheten med att en beslutsfattare blir tillfrågad 

att, med möjligheten att bli belönad om han eller hon kommer med rätt svar, 

bedöma den relativa sannolikheten av händelserna A och B. Denna 

sannolikhet kan hamna på en skala från 0 till 100 procent. Genom att låta både 

sannolikheten för händelserna och den potentiella belöningen variera, går det, 

enligt Kaplan, att introducera konceptet förväntat värde. Det förväntade 

värdet är produkten av sannolikheten och värdet av belöningen.114 Det 

förväntade värdet i en 1:2-chans (som då man kastar ett mynt) att vinna 1000 

dollar blir således 500 dollar, vid en 3:4-chans att vinna 4000 dollar är det 

förväntade värdet 3000 dollar, osv.115 

 

Det går dock inte att anta att förväntat värde räcker för att determinera den 

bästa formen av handling. Det finns nämligen många exempel på då det är 

rationellt att föredra en handling med lägre förväntat värde än en handling 

 
110 Ibid, s. 1066. 
111 Jag väljer att översätta vad Kaplan kallar för personalistic theory of probability med 

subjektiv sannolikhet, ett ordval som används av Dahlman, för att följa terminologin i den 

svenska diskursen. Se Dahlman, beviskraft – metod för bevisvärdering i brottmål, s. 15. 
112 Se Kaplan, Decision Theory and the Factfinding Process, s. 1066 – 1067. 
113 Se Dahlman, Beviskraft – Metod för bevisvärdering i brottmål, s. 15. 
114 Ekvationen blir alltså: 𝑆𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡 × 𝐵𝑒𝑙ö𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 
115 Se Kaplan, Decision Theory and the Factfinding Process, s. 1067-1068. 
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med ett högt sådant. Ett vanligt sådant exempel är då människor väljer att inte 

ta risker i skeenden då de inte har råd att förlora, trots att det är högst troligt 

att de kommer att gå med vinst. Värdet i en viss summa pengar för en själv 

som individ kan bero på mer än storleken på summan, det kan spela mer roll 

hur mycket pengar man har från början och även hur mycket pengar man själv 

känner att man behöver. Detta, alltså värdet av något för någon under en viss 

given tid, kallas för förväntad nytta. Liksom Kaplans version av sannolikhet 

så är också hans version av nytta ett personligt mått. Skillnaden är att 

sannolikheten är fokuserar på chansen att få en belöning, medan nyttan å sin 

sida fokuserar på värdet av belöningen för en viss person. Alltså kommer 

nyttan hos en viss handling att variera mellan personer. För att räkna ut 

förväntad nytta av en handling presenterar Kaplan följande ekvation116: 

 

 𝑆𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑏𝑒𝑙ö𝑛𝑖𝑛𝑔 × 𝑁𝑦𝑡𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑏𝑒𝑙ö𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛117 

 

4.3.3 Applicering i en rättslig kontext 

Med hjälp av dessa koncept går det att förstå den grundläggande metoden för 

beslutsteorin: Inför ett beslut listar man upp alla tänkbara valmöjligheter man 

har, för att sedan räkna ut de sannolikheten för alla potentiella konsekvenser 

av sina valmöjligheter. Denna uträkning baseras på den samlingen av 

tillgänglig information man har (erfarenhet, forskning osv.). Efter detta räknar 

man ut den förväntade nyttan av varje valmöjlighet, som man sedan 

multiplicerar med den förväntade sannolikheten av dessa. Slutligen kan man, 

med denna beräkning som grund, välja den riktning som maximerar ens 

förväntade nytta.118 

 

Frågan är hur man kan använda denna metod i en juridisk tvist. Kaplans 

lösning är en ekvation som istället för att räkna med den förväntade nyttan av 

ett beslut, räknar med den förväntade skadan. Detta passar bättre av 

 
116 Ibid., s. 1068-1069. 
117 Ibid., s. 1069. 
118 Ibid. 
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anledningen att beslutsproblemet inom den juridiska tvisten är mer naturlig 

att formulera som en fråga om att undvika vissa specifika konsekvenser, 

snarare än att åstadkomma andra. Kaplan låter således skadan av att döma en 

oskyldig med D(i), och skadan av att döma en skyldig med D(g). Utifrån 

beslutsteorin så ska domaren endast döma en åtalad om denne anser att den 

förväntade skadan av att fria är större än den av att döma. För att så ska vara 

fallet måste domaren vara övertygad om att sannolikheten för att den åtalade 

är skyldig är P, där PD(g) är större än (1 – P)D(i). Givet att D(i) + D(g) > 0, 

kan P beskrivas genom termer av de olika skadorna. Vilket ger oss 

ekvationen:119 

 

𝑃 >  
1

1+(
𝐷(𝑔)

𝐷(𝑖)
)
 120 

 

 
119 Ibid., s. 1071. 
120 Ibid., s. 1072 
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5 Konjunktionsproblemet och 

ett rekonceptualiserat 

beviskrav 

5.1 Inledning 

I boken The probable and the provable presenterade Jonathan Cohen 

konjunktionsproblemet, tillsammans med en mängd andra problem, som en 

del av sin kritik mot matematiskt sannolikhetsbaserade bevisvärderingar 

inom juridiken. Problemet har sedan dess varit en aktiv del i den juridiska 

bevisdebatten.  

 

5.2 Cohens konjunktionsproblem 

Innan själva konjunktionsproblemet presenteras är det nödvändigt att kort 

förklara konjunktionsbegreppet. Sannolikheten för konjunktionen av 

händelser A, B och C är sannolikheten för att de alla har skett tillsammans. 

För att räkna ut sannolikheten för konjunktionen av A, B och C multiplicerar 

man deras enskilda sannolikheter med varandra: A×B×C = Konjunktionen. 

Om sannolikheten är 0,6 för varje händelse för sig, blir således sannolikheten 

för konjunktionen 0.6×0,6×0.6 = 0.216. Av detta följer att sannolikheten för 

konjunktionen av händelser inte kan bli högre än sannolikheten hos den mest 

sannolika händelsen. Det blir därför svårare att bevisa ett påstående ju fler 

grunder det bygger på.121 

 

Vad Cohen problematiserar genom konjunktionsproblemet är hur multi-

plikationsregeln för konjunktioner i matematisk sannolikhet påverkar 

 
121 Se Cheng, Reconceptualizing the burden of proof, s. 1263. 
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bevisteman som innehåller flera bevisfakta, då man använder sig av en 

matematiskt sannolikhetsbaserad bevisvärderingsteori. För att en part ska 

kunna nå upp till beviskravet med bevisningen av berättelse, måste varje 

bevistema vara högre än beviskravet. Vidare gäller att ju lägre det ena 

bevistemat är, desto högre måste resterande vara. Om en part till exempel har 

presenterat en berättelse som innehar två bevisteman (A och B), där A når 

upp till 0,71 sannolikhet. Ifall beviskravet skulle ligga på 0,7 sannolikhet, 

måste B nå upp till en sannolikhet som närmar sig 1, alltså i princip fullständig 

visshet. Om A och B skulle ha lika hög sannolikhet måste de, för att nå upp 

till beviskravet, nå upp till 0,84 sannolikhet vardera (0.84×0.84 = 0.7056).122  

 

Detta skapar enligt Cohen en stor begränsning på antalet enskilda rättsfakta 

som en enda partsberättelse kan innehålla. För att visa på detta presenterar 

han ett ytterligare exempel där en serie av enskilda rättsfakta är 

sammanlänkade till en enda berättelse, och för att bevisa varje enskilt 

rättsfaktum krävs ett separat vittne. Med detta följer att ju högre antal vittnen 

som krävs (läs: ju fler rättsfakta som ska bevisas), desto mer pålitligt måste 

varje vittne vara. Det skulle alltså innebära att om inget vittnesmål nådde över 

0,9 sannolikhet, skulle ingen partberättelse vinna som stöttades av mer än sex 

vittnen, eftersom 0.9^6 är mindre än 0.5. Konjunktionsproblemet skapar alltså 

en form av begränsning på bevisstrukturen. 123 

 

Det går, i min mening, att fråga sig hur stort problem konjunktionsproblemet 

egentligen är. Att sannolikheten för en konjunktion av händelser blir lägre än 

vad sannolikheten är för den mest sannolika händelsen är, är nämligen som 

världen funkar. Som Dahlman anmärker är det inte de enskilda händelserna i 

sig som man syftar på i lagtexterna, utan det är själva konjunktionen av 

händelser.124 Att det till exempel är mindre troligt att Anna har (1) kört för 

fort, (2) krockat med Ahmed och (3) därigenom orsakat honom en nackskada 

är mindre sannolikt än att hon endast har gjort (1), (2) eller (3), är inget 

 
122 Se Cohen, The probable and the provable, s. 58-59. 
123 Ibid., s. 58-60. 
124 Jfr. Dahlman, Beviskraft – Metod för bevisvärdering i brottmål, s. 173. 
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orimligt. Därför är det kanske bara naturligt att det blir svårare för Ahmed att 

bevisa att alla dessa tre händelser har skett när han yrkar om skadeersättning 

från Anna, än vad det hade varit att endast visa (1) och (2).  

 

För att svara på detta anser jag att man bör se till det dispositiva tvistemålets 

natur, närmare bestämt principen om fri processföring och principen om det 

kontradiktoriska förfarandet. Dessa två principer innebär att det i det 

dispositiva tvistemålet råder en stark partsautonomi, tvisten formas nästan 

uteslutande efter hur parterna anser att den bör formas. Med detta i åtanke blir 

det i min mening problematiskt om beviskravet läggs alltför högt. Dels av 

anledningen att det till slut närmar sig höjden i brottsmål (som ligger på 

ungefär 98 % sannolikhet)125, dels för att konjunktionsproblemet kan innebära 

en så stor begränsning på parternas bevisstruktur (något som enligt principen 

om fri bevisföring bör vara så obegränsad som möjligt). Avslutningsvis vill 

jag också påpeka att juridisk sannolikhetsteori som ovan nämnts skiljer sig 

från andra sannolikhetsteorier i den aspekten att den måste hålla sig inom en 

juridisk ram. Ett argument om att verkligheten ser ut på ett visst sätt och att 

juridiken därför också borde göra det, har därför inte nödvändigtvis så stark 

bäring som man kan tro.  

 

5.3 Chengs lösning på konjunktions-

problemet 

5.3.1 Introduktion 

I artikeln Reconceptualizing the burden of proof, presenterade Edward Cheng 

ett nytt sätt att se på beviskrav och därigenom en lösning på, bland annat, 

konjunktionsproblemet. Hans förslag är att se på beviskravet, inte som en 

grad av säkerhet, utan som ett proportionalitetstest där man jämför sanno-

likheten av kärandens och svarandens berättelser.126 Det är värt att poängtera 

 
125 Jfr. ibid., s. 147. 
126 Se Cheng, Reconceptualizing the burden of proof, s. 1256-1259. 
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att Cheng utgår från den s.k. preponderance standard (överviktsprincipen) 

som är det gällande beviskravet i civilrättsliga tvistemål i USA, och innebär 

att beviskravet ligger på 0.5 sannolikhet.127 Detta beviskrav skiljer sig alltså 

från det svenska.  

 

Det centrala i Chengs artikel är att vi bör ändra sättet på vilket vi ser 

beviskravet. Det gamla sättet är enligt honom att vi ser beviskravet som en 

punkt på sannolikhetsskala, vilken parternas rättsfakta genom bevisning 

måste överskrida för att kunna läggas till grund för en dom. Detta, säger han, 

skiljer sig från hur man inom statistiken brukar gå tillväga då man prövar en 

hypotes. Vanligtvis använder man sig av en mer komparativ metod där man 

har en nollhypotes och en alternativ hypotes. Av dessa blir endera sedan 

avvisad till förmån av den andra, baserat på den observerade bevisningen och 

dennes konsekvens i relation till de två hypoteserna. Alltså, föreslår Cheng, 

bör vi inte låta beviskravet vara en sannolikhetströskel på 0.5, om vi vill att 

den ska vara statistiskt formad.128  

 

5.3.2 Ett rekonceptualiserat beviskrav 

Istället för ett linjärt beviskrav, föreslår Cheng att det bör tillämpas ett som 

följer beslutsmetoden. För att uppnå detta bör vi börja med att se till två 

konkurrerande hypoteser om hur världen fungerar, till exempel att antingen 

kärandens bevistema (T1) är sant eller att svarandens (T2) är det. Beroende 

på hur det faktiskt är i världen, innebär det att vissa kostnader från felaktiga 

beslut kan uppstår genom att säga att det antingen är T1 eller T2.  Om världen 

ser ut så som vi beslutar att den ser ut, åsamkas vi ingen kostnad. Om vi 

däremot skulle besluta att världen är T1, när den egentligen är T2, åsamkas vi 

däremot kostnaden k1. Vice versa åsamkas vi kostnaden k2 av att besluta att 

världen är T2, när den egentligen är T1.129  

 

 
127 Jfr. Ibid, s. 1256. 
128 Ibid., s. 1259-1260. 
129 Ibid. 
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Figur 4. Kostnad av felaktigt beslut130 

 

Om vi, för att skapa en beslutsregel med så låg kostnad som möjligt, låter s1 

och s2 vara sannolikheterna för att T1 respektive T2 är sanna, kan vi räkna ut 

de förväntade kostnaderna. Om vi beslutar att T1 är sant blir den förväntade 

kostnaden:131 

 

0 × 𝑠1 + 𝑘1 × 𝑠2 

 

Då vi väljer T2 blir den:132 

 

𝑘2 × 𝑠1 + 0 × 𝑠2 

 

För att minimera den förväntade kostnaden av ett beslut, bör således domaren 

endast döma utifrån T1 om den förväntade kostnaden är mindre än att döma 

utifrån T2, eller i andra termer då:133 

 

𝑘1 × 𝑠2 > 𝑘2 × 𝑠1 

   

eller omställt, då:134 

s2

𝑠1
>

𝑘2

𝑘1
 

 

 
130 Ibid., s. 1260. 
131 Ibid. 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
134 Ibid., s. 1261. 
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För att bestämma värdena i den ovanstående ekvationen börjar Cheng med att 

definiera sannolikheterna s1 och s2. För att estimera dessa sannolikheter 

använder domaren all den bevisning som har presenterats, detta låter vi 

representeras med F. Värdet av s1 och s2 definieras således med P(T1|F), 

respektive P(T2|F). Gällande kostnaden för ett felaktigt beslut menar Cheng 

att det rättsliga systemet inte ser någon skillnad kring huruvida den en felaktig 

dom läggs till kärandens fördel (ett falskt positivt utfall) eller om den gör det 

till svarandens fördel (ett falskt negativt utfall). K1 och k2 är följaktligen lika 

stora, vilket resulterar i att käranden endast kan vinna då:135 

 

𝑃(𝑇1|𝐹)

P(T2|F)
> 1 

 

I sådana fall som liknar det fall vi har stött på i 2.2.2 och 3.2.4, skulle det rätta 

beviskravet, utifrån ovanstående formel, bli 0,5. Det handlar alltså om fall där 

T2 kan likställas med ~T1, specifikt när svarandens teori endast går ut på att 

”kärandens teori är falsk”. Utifrån detta går det att, som vi har gjort förut, 

härleda: P(T2|F) = P(~T1|F) = 1 – P(T1|F). Givet detta gör Cheng om 

formeln för beslutregeln då domaren kan döma utifrån T1 till följande 

formel136: 

 

𝑃(𝑇1|𝐹)

1 –  P(T1|F)
> 1 

 

som går att konvertera till: 

𝑃(𝑇1|𝐹) > 0.5 

 

I fall där käranden åberopar en enda berättelse som visar på svarandens 

skyldighet, och där svaranden endast väljer att bestrida kärandens berättelse, 

blir 0.5 sannolikhet det rätta beviskravet att ha utifrån beslutsteoriformeln. 

Dock, skriver Cheng, är detta inte hur rättegångar är konstruerade och inte 

heller ett bra sätt att få fram sanningen på. Det är till exempel inte helt säkert 

 
135 Ibid. 
136 Ibid. 
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att svaranden väljer att komma med ~T1, denne kan istället välja att komma 

med en alternativ berättelse om vad som hände (T2), denna möjlighet nämner 

även jag i 3.2.3. Det kan till och med vara så att svaranden presenterar flera 

alternativa händelser, som alla blir bedömda separat; inte samtidigt. Vidare är 

det inte, enligt Cheng, vanligt att käranden endast behöver framföra bevis för 

en enda händelse eller hypotes. Vanligare är det att kärandens yrkande 

innehåller mer komplexa element. Vid sådana tillfällen, menar Cheng, 

fungerar hans beviskrav som utgår från hur hypoteserna förhåller sig till 

varandra mycket bättre.137  

 

Hur löser då Chengs överviktsstandard konjunktionsproblemet? För att 

förklara detta använder Cheng, passande nog, ett exempel där käranden har 

yrkat ersättning från svaranden för att denne körde för fort och krockade med 

henne, vilket resulterade i att hon åsamkades en nackskada. Svaranden har i 

sin tur motsatt sig detta genom att påstå att han inte körde för fort och att 

kärandens nackskada fanns sedan innan. Att käranden har en nackskada och 

att en krock har förekommit är inte ifrågasatt, utan accepterat av båda parter. 

Vad käranden behöver få bevisat för att vinna är således att svaranden körde 

för fort och att krocken orsakade nackskadan. För enkelhetens skull väljer 

Cheng att se dessa element som oberoende av varandra.138 

 

Låt oss följaktligen kalla bevistemat gällande fortkörningen för T(f) och 

bevistemat om att krocken har orsakat nackskadan för T(n).139 Om käranden 

kommer upp till beviskravet gällande båda frågorna har vi följande 

sannolikhetsförhållanden: 

 

𝑃(𝑇(𝑓)|𝐹)

𝑃(~𝑇(𝑓)|𝐹)
> 1 

𝑃(𝑇(𝑛)|𝐹)

𝑃(~𝑇(𝑛)|𝐹)
> 1 

 
137 Ibid., s. 1262. 
138 Ibid., s. 1263. 
139 Notera att vi kommer att använda andra förkortningar än Cheng, för att bibehålla en så 

stark koherens i arbetets förkortningar som möjligt. Bortsett från det skiljer det sig inte från 

Chengs exempel. 
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Notera att svarandens bevistema endast utgörs av en negation av kärandens 

bevistema, så måste det, som det tidigare har sagts, vara. 140 

 

Cheng går sedan vidare med att se till konjunktionerna av de olika elementen 

av parternas bevisteman, för att kunna se tvisten i sin helhet. Kärandens 

yrkade rättsfakta är relativt enkelt: T(f)∩T(n), vilket betyder att svaranden 

körde för fort och att krocken orsakade nackskadan. Svarandens yrkade 

rättsfakta är desto mer komplicera. Han behöver endast negera ett av 

bevisfaktumen, det finns därför tre scenarion som svaranden kan bevisa för 

att vinna tvisten: (1) svaranden körde för fort, men kärandens nackskada fanns 

sedan tidigare (T(f)∩~T(n)); (2) svaranden körde inte för fort, men krocken 

orsakade nackskadan (~T(f)∩T(n)); eller (3) svaranden körde inte för fort, och 

kärandens nackskada fanns sedan tidigare (~T(f)∩~T(n)). En domare måste 

bedöma dessa scenarion separat, var för sig. Detta gör däremot ingen skillnad, 

påstår Cheng, om vi antar att kärandens båda bevisteman möter 

överviktsstandarden som Cheng presenterade, så kommer hon att möta detta 

bevistema för alla de tre scenarion.141 

 

Scenario 1:  

 

𝑃(𝑇(𝑓) ∩ 𝑇(𝑛)|𝐹)

𝑃(𝑇(𝑓) ∩ ~𝑇(𝑛)|𝐹)
=

𝑃(𝑇(𝑓)|𝐸) × 𝑃(𝑇(𝑛)|𝐹)

𝑃(𝑇(𝑓)|𝐸) × 𝑃(~𝑇(𝑛)|𝐹)
=

𝑃(𝑇(𝑛)|𝐹)

𝑃(~𝑇(𝑛)|𝐹)
> 1 

 

Scenario 2: 

 

𝑃(𝑇(𝑓) ∩ 𝑇(𝑛)|𝐹)

𝑃(~𝑇(𝑓) ∩ 𝑇(𝑛)|𝐹)
=

𝑃(𝑇(𝑓)|𝐹) × 𝑃(𝑇(𝑛)|𝐹)

𝑃(~𝑇(𝑓)|𝐹) × 𝑃(𝑇(𝑛)|𝐹)
=

𝑃(𝑇(𝑓)|𝐹)

𝑃(~𝑇(𝑓)|𝐹)
> 1 

 

Scenario 3: 

𝑃(𝑇(𝑓) ∩ 𝑇(𝑛)|𝐹)

𝑃(~𝑇(𝑓) ∩ ~𝑇(𝑛)|𝐹)
=

𝑃(𝑇(𝑓)|𝐹) × 𝑃(𝑇(𝑛)𝐹)

𝑃(~𝑇(𝑓)|𝐹) × 𝑃(~𝑇(𝑛)|𝐹)
> 1 

 

 
140 Ibid. 
141 Ibid., s. 1264 



 57 

5.3.3 Implementerande av Bayes teorem 

Det är lätt att förstå Chengs rekonstruerade överviktskrav, men, skriver 

Cheng, det ger inte mycket vägledning för hur man beräknar sannolikheterna 

för bevisteman givet bevisningen. För detta tar han hjälp av den bayesianska 

metoden.142 Notera att vi inte längre kommer att använda oss av benämningen 

T och ~T, som vi har gjort i 3.2, då vi använder Bayes teorem. Istället kommer 

vi att använda benämningarna som vi har använt här i 4.3, nämligen T1 och 

T2. Detta stämmer bättre överens med hur parternas bevisteman i dispositiva 

tvistemål förhåller sig till varandra. 

 

Cheng börjar med att definiera ursprungsoddset, nämligen förhållandet 

mellan ursprungssannolikheten för en händelse (T1) och ursprungs-

sannolikheten för en annan händelse (T2). Ursprungssannolikheten för T1 och 

T2 benämner vi u1 och u2. Detta gör ursprungsoddset till: 

 

𝑢1

𝑢2
 

 

vilket gör att Bayes teorem ser ut på följande sätt: 143 

 

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝐵𝑒𝑣𝑖𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑒𝑛 × 𝑜𝑑𝑑𝑠𝑒𝑡 𝑒𝑥 𝑎𝑛𝑡𝑒144 

𝑃(𝑇1|𝐹)

P(T2|F)
=

𝑃(𝐹|𝑇1)

𝑃(𝐹|𝑇2)
×

𝑢1

𝑢2
 

 

I 3.2.4 lät jag för enkelhetens skull ursprungssannolikheten hämtas från en 

fiktiv statistisk data från Trafikverket. Det går visserligen an då målet är att 

exemplifiera hur Bayes teorem kan fungera, det går däremot inte an då man, 

som Cheng gör, ska framställa en bevisrättslig teori. Vad Cheng gör för att 

lösa frågan om ursprungssannolikheten är att han låter parternas bevisteman 

ha likvärdiga ursprungssannolikheter, vilket gör ursprungsoddset (u1/u2) blir 

 
142 Ibid., s. 1266. 
143 Ibid., s. 1266-1267. 
144 I detta fall är oddset ex ante synonymt med ursprungsoddset. 
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1.145 Detta är, i min mening, en bra lösning på problemet. Framförallt då 

frågan om ursprungssannolikheten, som Cheng själv påpekar, är 

kontroversiell och bjuder på vissa problem. Många kritiker mot den baye-

sianska metoden påstår bland annat att ursprungssannolikheten är subjektiv 

och saknar någon faktiskt grund. Vilket i rättsliga sammanhang kan väcka 

frågan om de kan påverkas av och förverkliga fördomar mot vissa typer av 

parter.146 Chengs lösning på problemet som ursprungssannolikheten liknar 

också till viss Dahlmans lösning på problemet som involverar att man 

schabloniserar ursprungssannolikheten.147  

 

Viss kritik har dock riktats mot att likställa ursprungssannolikheten för 

parternas bevistema. Enligt den finns det inget som berättigar att propo-

sitionerna, utan bevisning, skulle vara lika sannolika, bara för att man säger 

att de är det. Mot detta svarar Cheng att denna kritik är mer rättfärdiga då den 

riktas mot enskilda sannolikhetsförhållanden mellan individuella fakta, men 

att det är mer fördelaktigt att ha en mer normativ ursprungssannolikhet då 

man har att göra med mer universella sannolikhetsförhållanden (som ofta är 

vad som förekommer i tvistemål). Vidare är målet med Chengs artikel att 

framställa en sannolikhetsbaserad modell för rättslig bevisvärdering. Det må 

så vara att det är felaktigt att sätta ursprungsoddset till 1/1, men det innebär 

inte att det inte är så som domare går tillväg.148 

 

Att likställa parternas bevisteman med varandra möjliggör följande formel för 

beslutsregeln för när domaren kan döma till kärandens fördel149: 

 

𝑃(𝑇1|𝐹)

𝑃(𝑇2|𝐹)
=

𝑃(𝐹|𝑇1)

𝑃(𝐹|𝑇2)
> 1 

 

 
145 Ibid., s. 1267-1268. 
146 Ibid., s. 1266-1267. 
147 Se Dahlman, Beviskraft - Metod för bevisvärdering i brottmål, s. 127. Se s. 127-128 för 

att läsa om hur Dahlman motiverar schabloniseringen av ursprungssannolikheten i brottmål. 
148 Se Cheng, Reconceptualizing the burden of proof, s. 1267, fotnot 24. 
149 Ibid., s. 1268. 
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Det kan te sig som en bagatellartad ändring med denna nya formel jämfört 

med den föregående formeln för det rekonstruerade beviskravet, 

P(T1|F)/P(T2|F) > 1, men skillnaden är enligt Cheng avgörande. Vad den 

föregående formeln innebar var att domaren bads om att jämföra 

sannolikheten för parternas bevisteman givet all bevisfakta. Detta i sig må te 

sig som ett rimligt åtagande, men det lämnar oklarheter kring hur denna 

bevisvärdering ska gå till. Vad den nya formeln tillför är ett förslag på hur 

detta bör gå till: Utifrån den bayesianska metoden bör domaren jämföra 

sannolikheten av att bevisfaktumen skulle föreligga givet kärandens 

bevistema med sannolikheten att bevisfaktumen skulle föreligga givet 

svarandens bevistema. Där den med störst sannolikhet vinner.150 Vad detta 

innebär är att beviskravsnivån uttrycks som ett beviskraftskrav istället för ett 

sannolikhetskrav. Detta innebär att beviskraften givet all samlade bevisfakta 

som framkommit i rättegången, måste vara lika stor eller större än kravet som 

krävs.151   

5.4 Sammanfattning och koppling till det 

svenska beviskravet 

För att sammanfatta Chengs metod kan sägas att han med hjälp av besluts-

teorin och den bayesianska metoden får fram ett beviskrav som ställer 

parternas åberopade händelseförlopp mot varandra. Istället för att se om 

endera berättelsen nått upp till beviskravspunkten så vänder man istället fokus 

mot hur sannolikheterna för berättelserna förhåller sig till varandra. Detta 

tillför i min mening en större möjlighet för bevisfrågan att anpassa sig efter 

hur den aktuella tvisten är utformad. Vad jag menar med detta är att 

beviskravet är mer flytande i den bemärkelsen att det inte spelar någon roll 

hur stor sannolikheterna för berättelserna är - beviskravssituationen blir den 

samma. Om vi tänker oss att P(T1) + P(T2) = 0,48 sannolikhet, så skulle ingen 

av parterna med det traditionella beviskravet nå upp till den sannolikhet som 

krävs. Med Chengs beviskrav spelar detta ingen roll, då det fokuserar på hur 

 
150 Ibid. 
151 Se Dahlman, Beviskraft – Metod för bevisvärdering i brottmål, s. 144 – 145. 
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relationen mellan P(T1) och P(T2) ser ut och där den version som är mest 

sannolik av dem två är den som domen kommer att grundas på. Lika väl 

fungerar det då P(T2) går att likställas med P(~T1), då den sammanlagda 

sannolikheten för de två berättelserna blir 1. Fokus ligger alltså på den tvist 

som parterna själva har lagt upp. Denna anpassningsmöjlighet efter hur 

parterna har valt att forma tvisten, gör att jag anser att detta är klart 

fördelaktigt mot det traditionella, mer linjära beviskravet.  

 

Om denna metod nu är så bra, kan vi fråga oss om den går att applicera på det 

svenska beviskravet, som är högre än vad Amerikas preponderance rule är? 

Svaret är att det lätt går att göra med hjälp av formlerna för att omvandla odds 

till sannolikhet och sannolikhet till odds. Vad ”>1” innebär i Chengs 

slutgiltiga ekvation är att oddsen som ingår i ekvationen måste överstiga 1 för 

att domaren ska döma till kärandens fördel. Om man gör om oddset 1 till 

sannolikhet blir detta 0,5 sannolikhet (1/(1+1) = 0.5). För att veta hur stort 

oddset måste bli för att domaren ska döma till kärandens fördel då beviskravet 

är högre än 0.5 behöver vi endast använda formeln för att göra om sannolikhet 

till odds. Låt oss applicera detta för beviskravet styrkt, som är inom spannet 

på 0.75-0.9 sannolikhet:152  

 

0.75

1 − 0,75
=  3 𝑜𝑐ℎ 

0.9

1 − 0.9
 =  9 

 

Om vi följaktligen ska applicera Chengs ekvation på beviskravet styrkt måste 

oddsen överstiga ett värde mellan 3 och 9 för att domaren ska döma till 

kärandens fördel, beroende på hur hög sannolikhet man anser att styrkt 

innebär. En markant skillnad mot det lägsta oddset som krävs för det 

amerikanska beviskravet. 

 

 
152 Se 2.2.4.1. 
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6 Argumenterande del 

6.1 Inledning och disposition 

Syftet med detta arbete är att kritiskt diskutera beviskrav och bevisbörda i 

dispositiva tvistemål i svensk rätt de lege feranda, mot bakgrund av Kaplans 

beslutsteori och Chengs rekonceptualisering av beviskravsbegreppet. För att 

uppnå detta räknade jag upp tre frågor som ska besvaras: Vad utgör syftet 

med dispositiva tvistemål? Krockar beviskravets uppbyggnad med detta 

syfte? Finns det ett beviskrav som bättre stämmer överens med det dispositiva 

tvistemålets?  

 

Målet med detta kapitel är att besvara dessa tre frågor. Dispositionen av 

kapitlet kommer däremot inte att följa ordningen som frågorna har ställts i. 

Istället har jag valt att dela upp kapitlet i följande tre ambitioner: (1) En 

presentation av vilka konsekvenser som tillkommer av det svenska 

beviskravet. (2) Visa på synergin mellan beviskravet och principen om det 

kontradiktoriska förfarandet, samt (3) presentera hur man, genom att ändra 

beviskravet, kan skapa en mer enhetlig svensk bevisrättslära. Däremot vill 

jag, innan jag går vidare med dessa ambitioner, förklara hur frågorna 

besvaras, och har besvarats i arbetet för att tillreda en bättre överblick. 

Observera att nedanstående summering endast är en grovskiss. Då frågorna 

är starkt integrerade med varandra, går nästan alla delar av arbetet att på något 

sätt koppla till varje frågeställning.  

 

För att svara på vad det dispositiva tvistemålets syfte är, har jag behövt utgå 

från en grund kring dess grundläggande principer och teorier, både 

processrättsligt och bevisrättsligt (denna lades i arbetets andra och tredje 

kapitel). I 6.3 tar jag mig an att identifiera och argumentera vad detta syfte, 

med bakgrund av ovannämnda principer och teorier, kan vara. För att svara 

på hur det nu rådande beviskravets uppbyggnad kan krocka med detta syfte 

krävdes dels den grund som kommer genom svaret på den första 
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frågeställningen, dels vissa problem som visas på genom Chengs rekon-

ceptualiserade beviskrav (dessa uppmärksammas främst i 5.4 och 6.2). Det 

slutgiltiga svaret på denna fråga presenteras också i 6.3. Liksom den andra 

frågan i frågeställningen behövde utgå från svaret på den första frågan, 

behöver frågeställningens tredje fråga utgå från den svaren på de förestående 

frågorna. Vidare behövdes en genomgång av de teorier som beviskravet har 

byggt på (dessa presenterades i kapitel fyra och fem). Beviskravsteorin i sig 

presenteras i arbetets femte kapitel och vidareutvecklades i 6.4, dock spelar 

även 6.3 en viktig del i besvarandet av denna fråga. Som nämnts ovan, är det 

svårt att helt skilja på då en fråga besvaras och då en annan gör det. Ofta kan 

ett resonemang vara av relevans för fler delar än en. 

6.2 Konsekvensen av ett högt beviskrav 

I Chengs artikel framförs två viktiga argument för detta arbete, som inte har 

berörts i någon större detalj i 5.3. Det första är att han låter likställa kostnaden 

för ett felaktigt beslut mellan parterna, och det andra att han låter likställa 

ursprungssannolikheten för parternas bevisteman. Ursprungssannolikheten 

kommer jag att komma in på först i 6.4, och kommer därför i denna del endast 

att fokusera på kostnaden av ett felaktigt beslut. Syftet med att lyfta denna 

fråga är att visa på hur vi, för att ha ett beviskrav som är så högt som i Sverige, 

måste favorisera den ena parten över den andra, genom att säga att det är en 

högre kostnad att ge en felaktig dom till den ena parten än till den andra.  

 

Med hjälp av beslutsteorin lyckades Kaplan teoretisera en formel för hur det 

fungerar, då man sätter en gräns för när en part kan anses ha bevisat sin 

berättelse tillräckligt för att den ska läggas som grund för domen. Med hjälp 

av formeln kan man, genom att se var sannolikhetsgränsen är enligt 

beviskravet, utröna den skada man förknippar med ett falskt positivt utfall (att 

felaktigt döma utifrån kärandens rättfakta) och ett falskt negativt (att felaktigt 

döma utifrån svarandens rättfakta). Säg t.ex. att domaren i målet mellan Anna 

och Ahmed, kommer fram till att beviskravet ligger på styrkt/visat (och att 
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det är lika med 80 % sannolikhet153), samt att det är Anna som har 

bevisbördan. Detta ger oss, utifrån Kaplans formel, följande värden: 154 

 

0,8 >  
1

1 + (
𝐷(𝑓𝑝)
𝐷(𝑓𝑛)

)
 

 

vilket gör att: 

 

𝐷(𝑓𝑝)  >  𝐷(𝑓𝑛) ×
5

4
 

 

Genom att i en rättegång använda sig av ovanstående beviskrav, ser man alltså 

skadan för ett falskt positivt utfall som 1,25 gånger så stor som skadan för ett 

falskt negativt utfall. Detta går emot vad Cheng påstår, då han menar att det 

rättsliga systemet inte ser någon skillnad i den potentiella skadan hos ett falskt 

positivt utfall och ett falskt negativt utfall. Även Heuman har uttryckt viss 

skepsis till att man borde prioritera endera parts intresse före den andres då 

man beslutar om beviskrav och bevisbörda, och likställer också betydelsen av 

vinst för parterna.155 Även jag ställer mig kritisk till detta förhållningssätt. 

 

Vad jag främst ställer mig kritisk till är att man låter använda ett normalkrav 

som sätter ena partens intressen över den andres i dispositiva tvistemål. Som 

kommer att framgå längre ner, medger jag att det kan finnas undantagsfall då 

det är rimligt att skadan för ett visst falskt utfall anses större än skadan för det 

andra. Jag anser däremot inte att det är rimligt att detta skulle vara det 

normala. Genom den synergi mellan förväntad nytta och beviskrav som 

Kaplans beslutsteoretiska formel visar på, kan inte ett rättsligt system anses 

likställa parternas intressen då det har ett normalkrav som är högre än 50 % 

sannolikhet. Ett sådant normalkrav går nämligen inte att kombinera med att 

samtidigt låta D(fp) = D(fn), vilket är definitionen av att likställa parternas 

 
153 Detta är inom nivån som det svenska normalkravet befinner sig, jfr. 3.2.3. 
154 Notera att jag har låtit ändra på Kaplans formel genom att låta D(g), =kostnad för att 

döma skyldig, bli D(fp), =kostnad för falskt positivt utfall, och D(i), = kostnad för att döma 

oskyldig, bli D(fn), = kostnad för falskt negativt utfall. 
155 Se Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 59. 
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intressen. Om man genom Kaplans formel till exempel kommer fram till att 

D(fp) < D(fn), måste detta innebära att rätten anser kärandens intressen av att 

vinna tvisten som viktigare än svarandens, då det inte finns någon annan 

anledning till att se skadan av ett falskt negativt utfall som större än skadan 

av ett falskt positivt. I 6.3 kommer jag att vidare förklara hur detta krockar 

med de grundläggande principerna hos det dispositiva tvistemålet.  

 

6.3 Beviskravet och principen om ett 

kontradiktoriskt förfarande 

Att använda ett förhållandebaserat beviskrav i svensk rätt på ett sådant sätt 

som exemplifieras i 5.4, hade enligt mig varit ett steg i rätt riktning. Det är 

däremot inte tillräckligt, då (som visas i 6.2) ett alltför högt beviskrav leder 

till en i min mening felaktig favorisering av den part som inte åläggs 

bevisbördan. Då min argumentering kring båda dessa teman har kretsat kring 

det dispositiva tvistemålets grundläggande principer, ser jag det som 

nödvändigt att presentera min syn på förhållandet mellan beviskravet och 

dessa grund-läggande principer, med utgångspunkt från vad jag har skrivit 

om i 5.4 och 6.2.  

 

Jag anser att det, från de processrättsliga principer som är gällande för det 

dispositiva tvistemålet, går att utröna en grundläggande idé som genomsyrar 

hela måltypen. Det är idén om att den dispositiva tvisten är nästan fullständigt 

centrerad kring parternas vilja. Denna idé börjar i principen om det 

kontradiktoriska förfarandet, enligt vilken det är upp till individen att 

fastställa vad tvisten ska handla om och vilka bevisunderlag som ska värderas 

av domaren. Som jag har visat i 2.2 och 2.3 är denna princip bland annat 

inkorporerad i svensk rätt genom lagrummen 35 kap 1 § 1 st. RB och  17 kap. 

3 § RB, där den förstnämnda befäster principen om fri bevisföring och den 

sistnämnda dispositionsprincipen. Dessa principer innebär, som Westberg 

påpekat, för det första en frihet för parterna att utforma tvisten så som de vill. 

Detta innebär att vad det tvistiga är, helt bestäms av parterna. Det är de som 
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bestämmer vilka yrkanden och motyrkanden som finns med, vilka 

rättsfakta/bevisteman som åberopas, samt vilka bevis som ska presenteras 

som stöd. Denna bevisföringsfrihet går, genom 35 kap. 7 och 14 §§ RB, 

endast att begränsa vid ytterst få tillfällen, och ter sig dessutom värnad om i 

praxis. Lagstiftaren verkar härmed anse att beslutet om vilken bevisning som 

ska användas ska tas av parterna själva i så hög grad som möjligt. För det 

andra innebär principerna en rättighet för parterna. Denna rättighet kommer 

i formen av att domaren i sin dömande verksamhet måste hålla sig till hur 

parterna har valt att utforma tvisten, denne måste alltså hålla sig inom den 

ram som parterna har lagt upp. Denna bundenhet stärks ytterligare genom 

omedelbarhets-principen, som fastställs i 17 kap. 2 § 1 st. RB och som hindrar 

domaren från att använda sig av sitt privata vetande.  

 

Domaren är visserligen inte helt bunden i sin roll under det kontradiktoriska 

förfarandet, utan är fri att döma utifrån de regler som han eller hon anser är 

gällande och är fri att värdera beviset på det sätt som han eller hon behagar 

(med begränsningen att det måste ske på ett sätt som en förståndig person 

skulle godta). Denna frihet framkommer dels genom principen om fri 

bevisvärdering, som fastställs genom 35 kap 1 § 1 st. RB, dels genom 

principen om jura novit curia (domaren kan lagen).156 Detta är dock inte 

något som påverkar tvistens form. Vad domaren påverkar, är vad tvistens 

form leder till. Allså, hur parterna har valt att forma (vilka yrkanden, 

rättsfakta/bevisteman och bevisfakta som har åberopats) påverkar vad 

domaren har att döma efter, vilket också påverkar hur domaren kommer att 

döma i slutändan.  

 

Från dessa lagrum och principer anser jag, som nämnts, att man kan utröna 

en grundläggande idé. Nämligen att dispositiva tvistemål är starkt centrerade 

kring parternas vilja. Detta är passande, med tanke på vad för typ av tvist som 

tas upp i dispositiva tvistemål; det är en tvist som har uppkommit genom, och 

 
156 Se bl.a. Ekelöf, Rättegång I, s. 64, Westberg, Civilrättskipning, s. 156 och Heuman, Kan 

parter träffa avtal om hur civilrättsliga och processuella regler skall tillämpas?, s. 341, 

gällande principen om jura novit curias starka ställning i svensk rätt. 
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som rör, en meningsskiljaktighet mellan två individer.157 Som påpekas i 2.3.2, 

är det också en tvist som parterna helt fritt och när som helst i rättegången kan 

välja att lösa på annat sätt än en rättslig inblandning (förlikas). Allt detta tyder 

på att syftet med dispositiva tvistemål är att ge två tvistande parter en 

möjlighet att få meningsskiljaktigheten dem emellan, utifrån hur de själva har 

valt att definiera den, löst av domaren. Således anser jag att ett beviskrav för 

dispositiva tvistemål bör följa denna linje, genom att dels gälla endast vad 

parterna har identifierat som det tvistiga, dels fokusera på frågan om vilken 

av partsberättelserna som ter sig mest trolig.  

 

Ovannämnda argument har haft som fokus att svara på den första frågan i 

frågeställningen om vad som utgör det dispositiva tvistemålets syfte och 

grundläggande principer. Nedan kommer fokus ligga på att argumentera för 

en ny form av beviskrav och hur denna passar bättre till det dispositiva 

tvistemålets syfte och grundläggande principer. Det beviskrav jag kommer att 

förespråka är Chengs förhållandebaserade beviskrav: 

 

𝑃(𝑇1|𝐹)

𝑃(𝑇2|𝐹)
=

𝑃(𝐹|𝑇1)

𝑃(𝐹|𝑇2)
> 1 

 

Den anpassningsmöjlighet som Chengs förhållandebaserade beviskrav 

innehar, gör (som jag skrev ovan) att det lättare följer formen för den aktuella 

tvisten. Om parterna anser att det endast rör P(T1) och P(~T1), så är det 

förhållandet mellan dessa man riktar beviskravet mot. Likaså är möjligt att 

göra om parterna anser att tvisten endast rör P(T1) och P(T2). En ytterligare 

fördel detta beviskrav har, mot ett mer linjärt beviskrav, är att det går i linje 

med vad det kontradiktoriska förfarandet fokuserar på. Ett beviskrav vars 

fokus ligger på förhållandet mellan dessa konkurrerande versioner, måste i 

min mening vara bättre att använda än ett linjärt beviskrav.  

Vidare är Chengs normalkrav mer i samklang med de underliggande 

principerna till det kontradiktoriska förfarandet, då det gäller höjden av 

beviskravet, än vad det nuvarande normalkravet är. Att anse att skadorna för 

 
157 Med individ menas både fysisk och juridisk person. 
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en felaktig dom som regel är olika stora, beroende på vilken part som förlorar 

på det, är problematiskt. Att rättskipningen som regel skulle göra sådana 

åtskillnader mellan tvistande individer innebär enligt mig en omotiverad 

orättvisa. Då tvisten i ett dispositivt tvistemål rör meningsskiljaktigheter som 

parterna fritt kan lösa sinsemellan, och som således rör rättsliga frågor som 

lagstiftaren har valt att ge individen ett fritt spelrum kring, bör båda parters 

intressen ses som likvärdiga. Som framgår i 6.2 undviker man denna 

problematik genom att låta normalkravet ligga på 0,5 sannolikhet. En sådan 

beviskravshöjd stämmer också bättre överens med det kontradiktoriska 

förfarandets ovannämnda fokus. Det bör således som huvudregel inte krävas 

något starkare beviskrav än ”mer sannolik än den konkurrerande berättelsen” 

i dispositiva tvistemål.   

 

Kärnan av min argumentering är, sammanfattningsvis, att man bör se till vad 

tvisten i dispositiva tvistemål är för konflikt, och i vilket sammanhang denna 

konflikt blir löst i den rättsliga kontexten. Konflikten utgörs av att två parter 

går till domstolen och säger: ”Så här ser verkligheten ut, här är mina bevis för 

detta, och det här vill jag ska hända.”, varefter det är upp till domaren att 

utröna, utifrån parternas berättelser och krav, hur verkligheten verkar vara 

och vad domen ska bli. Vad jag menar med sammanhanget inom vilket 

konflikten blir löst, är principerna och lagreglerna som sätter upp ramen för 

hur tvisten kommer att gå till. Dessa ger en ram som präglas av att tvisten 

utgår från parternas definition av den. De väljer vad som ska yrkas, de väljer 

vilka rättsfakta som ska åberopas och vilken bevisning som ska backa upp 

vad de påstår har hänt. Om någonting har utelämnats är inställningen att detta 

är något som parterna själva har valt att utelämna, en av grundidéerna med 

det kontradiktoriska förfarandet är att det är parterna som bäst vet vad som 

ligger i deras bästa intresse. Jag anser därför att ett beviskrav som väger 

partsberättelsernas sannolikheter mot varandra, där den berättelse som, i 

jämförelse med den andra, ter sig som mest sannolik är den som kommer att 

lägga grunden för domen, stämmer väl överens med det dispositiva 

tvistemålets natur och underliggande principer. 
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Denna argumentation vilar stark på principen om det kontradiktoriska 

förfarandet, och man kan därför fråga sig om man genom att låta denna 

princip styra så starkt, missar andra centrala principer och värderingar för det 

dispositiva tvistemålet. I 2.2.4.2 presenterade jag flera bevisbördeteorier, som 

visserligen alla tar upp viktiga aspekter som bör tas i beaktan. Det är däremot 

endast en av dessa som, i min mening, dels kan fungera som en generell regel, 

dels fångar in aspekter som det beviskrav jag argumenterar för potentiellt 

negligerar. Det jag syftar på är Jerkøs bevisrättsliga teori. Jag nämnde redan 

i 2.2.4.3 att denna var den teori som jag ansåg skulle kunna fungera som en 

generell regel. Därför kommer jag nu att fokusera på frågan kring vilka 

aspekter Jerkøs teori kan fånga upp, som det förhållandebaserade beviskravet 

potentiellt missar.  

 

Kärnan i Jerkøs resonemang är att bevisbördan är en konsekvens av 

beviskravet. Låt oss därför börja med att jämföra det norska beviskravet med 

det beviskrav som argumenteras för i detta arbete. Det norska beviskravet är, 

som redan har nämnts, allminnelig sannsynlighetsovervekt. Det rättsliga 

bevistemat måste således vara mer sannolikt än osannolikt, för att domaren 

ska lägga detta till grund för domen. Detta motiveras med att ett sådant 

beviskrav leder till störst antal materiellt riktiga domar.158 Frågan om detta 

stämmer eller inte är under viss diskussion inom den norska doktrinen, där 

Strandberg ifrågasätter påståendets sundhet och Jerkø kommer med 

motargument.159 Låt oss för enkelhetens skull acceptera detta påstående och 

se det som sant, då det åtminstone vid första anblick ter sig som ett rimligt 

antagande. Så länge som domstolar i allmänhet gör fler riktiga beslut än 

felaktiga (vilket vi får både anta och hoppas), så bör antalet materiellt riktiga 

domar vara fler då beviskravet är 50 % sannolikhet, än om det är något annat. 

Är det lägre än 50 % så ökar risken för fler materiellt felaktiga domar, i den 

aspekten att domaren kommer att utgå från fler bevisteman som inte är sanna. 

 
158 Se 2.2.1 gällande definitionen av en materiellt riktig dom. 
159 För att läsa mer om denna debatt se bland annat: Diesen och Strandberg, Bevisprövning i 

tvistemål – teori och praktik, avsnitt 5.2 och Jerkø, Bevisvurderingens rettslige rammer, 

avsnitt 5.5.2 
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Är det högre än 50 % blir det tvärtom; alltså att fler bevisteman riskerar att 

ogillas trots att dem egentligen är sanna.  

 

Hur ter sig då det relationsbaserade beviskravet som jag har förespråkat i 

denna aspekt? Det beror på om tvisten rör bevisteman som X och ~X eller X₁ 

och X₂. Om det rör sig om att parterna vill att domaren ska döma utifrån X 

eller ~X, blir det samma situation som i norsk rätt. För att till exempel 

bevistemat X ska anses nå upp till det relationsbaserade beviskravet, och 

därigenom läggas till grund för domen, måste det verka mer sannolikt än 

osannolikt. Det måste alltså överstiga 50 % sannolikhet, då P(F|X) måste vara 

mer sannolikt än P(F|~X) för att P(F|X)/P(F|~X) > 1. I både sådana fall och 

norska beviskravssituationer, medför det att bevistemat ifråga ställs mot alla 

scenarion som inte är bevistemat. De är alltså likvärdiga och leder således till 

lika stort antal materiellt riktiga domar. I tvistemål där frågan gäller huruvida 

X₁ eller X₂ föreligger, blir däremot saken annorlunda. Detta är inte en 

uttömmande sannolikhetsbedömning, utan fokus ligger istället på två 

specifika, icke-uttömmande alternativ. Utifrån det norska beviskravet kan till 

exempel X₁ anses ha missat beviskravet trots att det är mer sannolikt än X₂, 

för att det inte når upp till 50 % sannolikhet och därmed är mer osannolikt än 

sannolikt. Utifrån det relationsbaserade beviskravet kan X₁ däremot anses ha 

nått upp till beviskravet trots att det är mer osannolikt än sannolikt, så länge 

det är mer sannolikt än X₂. Här har vi följaktligen två skilda utfall, där det 

relationsbaserade beviskravet leder till fler materiellt felaktiga domar än det 

norska, i den aspekten att bevisteman som inte speglar sanningen läggs till 

grund för domen. Detta leder oss till frågan om detta innebär att det norska 

beviskravet är att föredra.  

 

I linje med vad jag har argumenterat för ovan, anser jag att frågan som rätten 

står inför att svara på inte är hur sannolikt ett bevistema är, utan hur sannolikt 

det är i relation till det motstående bevistemat. Att domar närmar sig 

sanningen i så stor utsträckning som möjligt är visserligen viktigt. Däremot 

är det nödvändigt att skilja på legal och icke-legal bevisvärdering. Som redan 

har konstaterats i 3.1.1 finns det tillfällen då en metod som visserligen är 
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bevisteoretiskt riktig, inte fungerar i ett legalt sammanhang. I den rättsliga 

kontexten finns det, som nämnts, mer än epistemologiska värden som sanning 

att sträva efter. Detta blir tydligt då vi t.ex. ser till omedelbarhetsprincipen, 

som fastställs i 17 kap. 2 § 1 st. RB. Som nämns i 2.1.4 innebär denna princip 

ett förbud för domaren att i ett tvistemål ta hjälp av sitt privata vetande. Om 

det högsta och enda värdet som eftersträvades i tvisten var att nå sanningen, 

skulle denna regel helt motverka detta syfte. Om domaren kunde ha med sitt 

eget vetande, skulle detta innebära en större kunskapsbas att basera domen 

på. Vad detta lagrum istället strävar efter, är att hindra en dom av en rättstvist 

från att grundas på sådant som parterna inte är medvetna om. Det är alltså 

viktigare att parterna kan förutse och är medvetna om det underlag som en 

kommande dom har, än att domen ska närma sig sanningen i så hög grad som 

möjligt. Således vill jag argumentera för att man i dispositiva tvistemål ska 

eftersträva att närma sig sanningen i så stor mån som är möjligt, inom 

kontexten att fokus ligger på de alternativa händelser som parterna har valt 

att föra inför domstolen. För att förtydliga ska domstolen döma utifrån det 

bevistema som är mest sannolikt av de två konkurrerande, men vad den inte 

ska göra är att se till dessa från en större kontext än vad parterna vill. Att 

använda ett sådant beviskrav som allminnelig sannsynlighet, gör att man i 

vissa fall går utanför vad parterna har valt att definiera som det tvistiga. Det 

tvistiga är, som sagt, inte hur sannolik vardera versionen är för sig, utan hur 

den står sig i relation till den konkurrerande versionen. Det är inom den ramen 

som jag anser att domstolen bör söka sanningen. 

 

Detta för oss vidare till hur det förhållandebaserade beviskravet ställer sig mot 

Jerkøs bevisbördeteori. Som nämnts anser Jerkø att bevisbördan är en 

konsekvens av beviskravet. Utifrån hur beviskravet fungerar, följer det rent 

logiskt att bevisbördan alltid läggs på den part som åberopar att rättsvillkoret 

i en rättsregel (som knyter rättsliga följder till faktiska villkor) är uppfyllt. 

Utifrån detta, vill jag undersöka två frågor: ”Vad finns det för värden som 

Jerkøs bevisbörda fångar upp?” och ”Hur förhåller sig det 

förhållandebaserade beviskravet till detta?”. 
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Vad Jerkøs bevisbördeteori tillför är en logisk och intuitiv händelseföljd i 

bevisprocessen. Om du vill åberopa en rättsregel, som endast kan tillämpas 

om det är bevisat att ett faktiskt villkor förelegat, är det rimligt att det blir du 

som får ta dig an risken att regeln inte blir tillämpad, ifall dessa villkor ter sig 

som mer osannolika än sannolika. Denna intuitiva aspekt gör att det blir 

lättare att förutse vem som kommer att åläggas bevisbördan. Det räcker med 

att ställa sig själv frågan: ”Kommer jag, i min talan, att åberopa att ett 

rättsvillkor, för en rättsregel som knyter rättsliga följder till faktiska villkor, 

är uppfyllt?” – om svaret är jakande, så vet du att du kommer att åläggas 

bevisbördan, och om svaret är nekande, så vet du att du inte kommer att göra 

det. Detta gör det lättare för en individ att fatta ett välavvägt beslut om denne 

ska ta en meningsskiljaktighet till rättegång eller inte.  

 

Jerkøs teori tillför alltså en logisk och rimlig följd i bevisprocessen, vilket 

skapar en förutsebarhet för individer då de ska ta beslut rörande rättegång 

eller inte rättegång. Jag anser dock att värdet av denna logiska och rimliga 

följd är, liksom bevisbördan enligt Jerkø, beroende av hur det norska 

beviskravet är uppbyggt. Det är med utgångspunkt från allminnelig 

sannsynlighet som Jerkøs bevisbördeteori har arbetats fram, således är det 

utifrån detta beviskrav som teorin tillför dessa värden. Genom denna 

beroendeställning, har inte denna bevisbördeteori något starkt inneboende 

värde i sig självt. Därför anser jag att denna bevisbördeteori, då det förhållan-

debaserade beviskravet redan har visat sig bättre lämpat för dispositiva 

tvistemål än det norska beviskravet, inte på egen hand kan tillföra en 

anledning att välja Jerkøs beviskravs- och bevisbördeteori över den som jag 

argumenterar för. Vidare anser jag att det förhållande-baserade beviskravet är 

logiskt riktigt, då det är relativt enkelt i sin grundtanke: den partsversion som 

ter sig som mer sannolik än den andre, är den version som läggs till grund för 

domen. Den går även väl i linje med det dispositiva tvistemålets 

grundläggande principer och bereder en god förutsebarhet för individen (detta 

kommer jag att gå in på mer i nästa avsnitt). Således förloras ingen 

förutsebarhet för individen, genom att det förhållandebaserade beviskravet 

skulle tillämpas istället för Jerkøs bevisbördeteori. 
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6.4 En mer enhetlig bevisrättslära 

I 2.2.4 definieras bevisbördan som en börda, vilken innebär att en av parterna 

åläggs risken att domen, om parten inte lyckas nå upp till beviskravet, inte 

kommer att grundas på dennes version även om den versionen skulle vara den 

mest sannolika. Bevisbördan fungerar alltså som ett riktmärke för vilken 

version domaren ska gå efter i sin dom, då beviskravet inte har nåtts upp till 

av endera parten. Bevisbördeteorierna är i sin tur förslag på hur man ska 

komma fram till vilken av parterna som ska åläggas bördan. Både doktrinen 

och praxis kring bevisbördan är mångfaldig och svårnavigerad, och i min 

mening långt ifrån intuitiv för gemene man. Detta är problematiskt då det allt 

som oftast är gemene man som ska avgöra om han eller hon vill dra en tvist 

till rättegång eller inte. Att då ha svårt att förutse en så vital del för ens utsikter 

i tvisten som bevisbördans placering, medför att detta val görs med viss 

osäkerhet.  

 

Det finns inte någon bevisbördeteori som har lyckats etableras till att bli 

gällande huvudregel i svensk rätt. Inom doktrinen råder det stark oenighet, 

där nästan varje teori visserligen har vettiga och starka argument för sin egen 

sundhet, men också där varenda teori bemöts med vettiga och starka argument 

för dess osundhet: Ekelöfs teori möjliggör att vissa samhällsnyttiga mål kan 

efterföljas, men har svårighet med att tillgodose en metod för hur dessa mål 

ska vägas då de hamnar i konflikt med varandra. Heumans teori är 

rättsekonomisk och tvistförebyggande, men är problematisk i att den leder till 

att en parts bevissäkringsmöjlighet både leder till placering av bevisbörda och 

straff för att inte nått upp till beviskravet. Diesens teori är tydlig och 

lättförståelig, men går inte ihop med hur en tvist ser ut och är alltför beroende 

av vilken part som ställs som kärande eller svarande. Inom praxis finns det i 

sin tur en hel uppsjö av prejudikat bland vilka det är svårt att hitta rätt.  

 

Bevisbördan finns, som sagt, för att möjliggöra för domaren att avlägga en 

dom även i fall då ingen part har nått upp till beviskravet; en situation som 

Chengs förhållandebaserade beviskrav helt undviker. Detta beviskrav utgörs 
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av att en partsberättelse måste vara mer sannolik än vad den andra partens 

konkurrerande berättelse är, för att den ska kunna läggas till grund för domen. 

Den enda gången som beviskravet inte kan anses ha nåtts upp till, är således 

då båda parters framförda berättelser är lika sannolika. Något som bör ske 

väldigt sällan, om inte aldrig. Att ha ett beviskrav som nästan alltid uppnås, 

gör följaktligen dilemmat och oklarheten kring hur bevisbördan ska fördelas 

nästintill oförekommande. Det förhållandebaserade beviskravet leder alltså 

till en mer enhetlig bevisrätt, genom att umbärliggöra bevisbördan. 

 

Med detta sagt så finns det, som konstaterats, många goda argument som 

framförs genom bevisbördeteorierna. Ibland kan det till exempel vara så att 

en part har klart lättare att få fram bevisning än en annan, eller att det står 

fullständigt klart att en viss lagregel finns till för att främja ett visst 

samhällsintresse. I sådana undantagsfall kan det i så fall vara rimligt att 

anpassa beviskravet efter dessa situationer. Detta kan man förslagsvis göra 

med hjälp av ursprungssannolikheter och beslutsteori. Hur detta kan gå till 

kommer jag att presentera nedan. 

 

6.4.1 Ändring av ursprungssannolikheten 

Om man genom Heumans bevissäkringsteori skulle komma fram till att ena 

parten har klart lättare att få fram bevisning än den andra, kan man, genom 

att använda sig av ursprungssannolikheterna, få en situation som liknar den 

då man går tillväga så som görs i nuläget (beviskravet är högre än 50 % och 

bevisbörda måste åläggas en av parterna). Detta går att göra genom att 

använda Bayes teorem: 

 

𝑃(𝑇1|𝐹)

P(T2|F)
=

𝑃(𝐹|𝑇1)

𝑃(𝐹|𝑇2)
×

𝑢1

𝑢2
 

 

Vad Cheng gjorde för att få fram sin slutgiltiga ekvation var att han likställde 

u1 och u2. Vi kommer istället att använda Chengs slutgiltiga ekvation med 

ändringen att ursprungssannolikheterna får vara kvar. 
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𝑃(𝑇1|𝐹)

P(T2|F)
=

𝑃(𝐹|𝑇1)

𝑃(𝐹|𝑇2)
×

𝑢1

𝑢2
>   1 

 

Innan vi går vidare till nästa steg behöver vi fastställa vilken part som har bäst 

bevissäkringsmöjlighet. Låt oss säga att det är käranden. Vad vi då vill göra 

är att få en beviskravssituation för käranden som liknar hur det hade varit för 

denne om vi hade använt de nu rådande bevisteorierna. Nämligen, att 

käranden har bevisbördan och att beviskravet ligger på 75-90 %. Som visades 

i 4.4 motsvarar den sannolikhetsnivån ett odds men summa mellan 3-9. Låt 

oss bestämma att styrkt i det här fallet innebär 75 % sannolikhet och ett odds 

med en summa på 3. Vi börjar således med: 

 

𝑃(𝑇1|𝐹)

P(T2|F)
=

𝑃(𝐹|𝑇1)

𝑃(𝐹|𝑇2)
×

𝑢1

𝑢2
>   3 

 

vad som sedan görs är följande: 

 

𝑃(𝑇1|𝐹)

P(T2|F)
=

𝑃(𝐹|𝑇1)

𝑃(𝐹|𝑇2)
×

𝑢1

𝑢2
>   1 

(Där: u1 = 1, och u2 = 3) 

 

vilket gör att vi slutligen har ekvationen: 

 

𝑃(𝑇1|𝐹)

P(T2|F)
=

𝑃(𝐹|𝑇1)

3 × 𝑃(𝐹|𝑇2)
>   1 

 

Låt mig presentera en generell formel som man kan använda för att bestämma 

var ursprungssannolikheten ska hamna: 

 

Vi börjar med att bestämma hur högt beviskravet ska vara, låt detta benämnas 

med Z sannolikhet. Detta ger oss oddset: Z ÷ (1 −  Z). I räkneexemplet ovan 

ville vi få en bevissituation som liknade den då beviskravet var 75 %, vilket 

innebär att summan av oddset som ekvationen var tvungen att överstiga var 

3. Alltså, då vi vill efterlikna en bevissituation där beviskravet är Z 
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sannolikhet, är summan av oddset som ekvationen behöver överstiga: Z ÷ (1 −

 Z). Vi får fram den generella formeln på följande sätt: 

 

𝑃(𝑇1|𝐹)

P(T2|F)
=

𝑃(𝐹|𝑇1)

𝑃(𝐹|𝑇2)
×

𝑢1

𝑢2
>  

𝑍

1 −  𝑍
 

 

Vilket slutligen ger oss: 

 

𝑃(𝑇1|𝐹)

P(T2|F)
=

𝑃(𝐹|𝑇1)(1 − 𝑍)

𝑃(𝐹|𝑇2) × 𝑍
>  1 

 

Med denna generella formel kan vi således anpassa beviskravet till situationer 

då man utifrån bevissäkringsteorin anser att det finns anledning till att höja 

beviskravet för den part som har avsevärt mer fördelaktig bevis-

säkringsmöjlighet. Anledningen till att jag har valt att använda mig av just 

ursprungssannolikheterna för att anpassa beviskravet i sådana situationer, är 

för att det är en intuitivt passande lösning. Om problemet ligger i att parterna 

har olika möjlighet till att bevisa, är det rimligt att det är genom parternas 

ursprungliga bevissituation som man jämnar ut denna ojämlikhet.  

 

6.4.2 Ändring av kostnaden för ett felaktigt 

beslut 

Om man genom Ekelöfs bevisbördeteori skulle komma fram till att en viss 

tvist hamnar under en lagregel som tydligt finns för att skydda ett visst 

samhällsintresse, kan det finnas anledning att ändra så att beviskravs-

situationen kan främja detta intresse bättre. Att i detta läge ändra på 

ursprungssannolikheten för att göra detta, går inte ihop med varför det anses 

som läge att ändra på beviskravet. Vad som motiverar denna ändring, är att vi 

nu ser en skillnad på kostnaderna av en felaktig dom. Säg till exempel att 

domaren anser att lagen som blir aktuell i fallet mellan Anna och Ahmed har 

ett klart och tydligt mål att främja individens rätt till att få ersättning då denne 

blir utsatt för skada. Det blir i så fall rimligt att tänka sig att den ansedda 
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skadan av en felaktig dom till Ahmeds nackdel, är högre än skadan av en dom 

till Annas nackdel.  

 

Jag föreslår en formel som kommer att behöva göras i två steg. Till att börja 

med behöver vi utröna den förväntade skadan av feldomarna. Det räcker 

egentligen med hur de relaterar till varandra. Anledningen till detta är att 

första steget i denna formel är att, med hjälp av Kaplans beslutsteoretiska 

ekvation, få fram nivån på beviskravet: 

 

1

1 + (
𝐷(𝑓𝑝)
𝐹(𝑓𝑛)

)
 >  𝑍 

Z = höjden av sannolikhet som måste överstigas för att domaren ska döma till Annas fördel. 

 

Genom att i 5.2 veta vilken sannolikhetshöjd beviskravet krävde, kunde vi ta 

reda på förhållandet mellan D(fp) och D(fn). Alltså kan vi, genom att veta 

förhållandet mellan D(fp) och D(fn), ta reda på Z. Om D(fn) = 3 × F(fp), är Z 

> 0.75 sannolikhet. Efter detta kan vi, genom att kombinera formeln för att 

göra sannolikhet till odds med Chengs beviskravsformel: 

 

𝑃(𝑇1|𝐹)

𝑃(𝑇2|𝐹)
=

𝑃(𝐹|𝑇1)

𝑃(𝐹|𝑇2)
>  

𝑍

1 − 𝑍
 

6.4.3 Sammanfattning  

När vi nu har sett på båda dessa sätt att anpassa Chengs förhållandebaserade 

beviskrav, kan vi konstatera att båda använder sig av 
𝑍

1−𝑍
. En fråga som är 

värd att klargöra är varför man då inte kan nöja sig med att använda sig av 

metoden i slutet av 4.4, för att anpassa beviskravet från en övervikts-

sannolikhetsgräns till en sannolikhetsgräns som överensstämmer med 

styrkt/visat. Det skulle enligt mig innebära att hoppa över en del av processen 

i att bedöma till vilken grad normalkravet ska ändras från sannolikhets-

övervikt.  
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När det kommer till ändring på grund av att parternas bevissäkrings-

möjligheter skiljer sig, så skulle det innebära att vi, efter att ha bestämt den 

sannolikhetsgräns vi vill ha och sedan gjort om detta till summan av oddset 

som måste överstigas, missar en viktig del. Nämligen att vi inte ser lika tydligt 

hur detta påverkar den ursprungliga sannolikhetssituationen som parterna har 

att utgå från med sin bevisning. Denna del bör enligt mig skapa en större 

förståelse för vad konsekvenserna av att ändra beviskravet för en part blir. 

Det är lätt att tänka att 75 % sannolikhet borde vara rimligt för parten med 

den fördelaktiga bevisinsamlingspositionen, men då man har gjort alla de steg 

som jag föreslagit blir det tydligare vad konsekvensen av beslutet blir: en tre 

gånger så stark ursprungssannolikhet för motparten.  

 

Gällande det andra tillfället, då man anser att skadan för en felaktig dom kan 

skilja på grund av vad som framgår genom lagreglernas menade funktion, 

hoppar man också över ett viktigt steg, om man skulle nöja sig med 
𝑍

1−𝑍
. I 

detta fall rör det sig om att man istället missar en del av processen för att 

komma fram till Z. Nämligen att reflektera över hur kostnaderna för de 

potentiella felaktiga domarna faktiskt förhåller sig till varandra. Att hoppa 

över detta steg skulle innebära att man negligerar att reflektera över själva 

motivet till att ändra beviskravet från första början. Vad som motiverar 

ändringen, är ju att man anser att en skillnad mellan skadorna föreligger. Det 

är därför detta förhållande man bör utgå från för att utröna Z, istället för att 

låta Z bestämma förhållandet.  

 

För att sammanfatta det hela anser jag att stegen inte bara tillför ett sätt att 

ändra på beviskravet, utan hjälper också till att skapa en förståelse för vad 

denna ändring innebär och varför den anses som nödvändig. 

6.5 Slutsats 

Syftet med detta arbete var att kritiskt diskutera beviskrav och bevisbörda i 

dispositiva tvistemål i svensk rätt de lege feranda. Jag har i detta arbete visat 

att syftet med det dispositiva tvistemålet är att ge två tvistande parter en 
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möjlighet att få menings-skiljaktigheten dem emellan, utifrån hur de själva 

har valt att definiera den, löst av en domstol. Jag har vidare visat på att det 

rådande linjära och höga beviskravet går emot detta syfte, genom att dels 

fokusera på annat än frågan som parterna vill få löst, dels genom en 

omotiverad favorisering av endera part. Jag har slutligen presenterat ett 

beviskrav som går bättre ihop med det dispositiva tvistemålets underliggande 

principer och syfte, och som dessutom skulle förenkla den bevisrättsliga 

teorin och därigenom bereda större förståelse hos gemene man.  

 

Avslutningsvis är den dispositiva tvisten en konflikt mellan två individer, för 

vilka lagstiftaren har lämnat stort spelrum på den rättsliga ”arenan”. Vi bör 

därför ha ett beviskrav som, genom att fokusera på relationen mellan 

sannolikheten för parternas framlagda versioner av verkligheten, går i 

enlighet med hur denna konflikt är formad.  
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