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1 Bakgrund och syfte 

Att tappande part inte vunnit framgång med sin talan i ett dispositivt tvistemål beror 

ofta på att han inte lyckats bevisa en avgörande omständighet. Av domskälen framgår 

då att han ålagts bevisbördan men det är sällan angivet varför bevisbördan har placerats 

på honom.
1
 Det är också ovanligt att parterna pläderar för hur bevisbördan bör 

placeras.
2
 I förhållande till bevisbördefrågornas potentiella betydelse tillägnas de 

anmärkningsvärt lite uppmärksamhet av parter, ombud och domare under tvistemåls-

processer. Därför kan det, i de fall en bevisbörderegel tillämpas, komma som en 

överraskning för tappande part att det är han som ålagts bevisbördan. Vid en eventuell 

överklagan kommer parterna troligen ägna större energi åt att argumentera för hur 

bevisbördan ska fördelas men de har missat en vända i underinstansen. När bevisbörde-

frågan är dåligt utredd och domstolens bevisbördelösning summariskt motiverad blir det 

svårt för parterna att bedöma huruvida domen kommer stå sig om den överklagas till 

nästa instans. Det är sällsynt med lagstadgade bevisbördor och beviskrav, vidare före-

ligger det betydande meningsskiljaktigheter i doktrinen om hur bevisbördan lämpligen 

bör fördelas.
3
 

Den osäkerhet som råder kring bevisbördefrågor orsakar huvudbry för tvistande 

parter. Vad är det för faktorer som styr hur domaren placerar bevisbördan och fastställer 

beviskravet? Det finns ett känt exempel från Charles Dickens ”Pickwickklubbens efter-

lämnade papper” där Mr Pickwicks advokat påstår att jurymän som inte fått en stadig 

frukost alltid dömer till kärandens fördel. Advokaten förmodar att hungriga jurymän 

fattar det lättaste beslutet för att kunna skynda iväg på en tidig lunch.  Sådana hypoteser 

brukar kallas breakfast jurisprudence.
4
  

I uppsatsen görs en ansats att förklara vad som kan vara skälet till att bevisbördan 

placerats på ett visst sätt och varför beviskravet lagts på en viss nivå. Både rättsliga och 

psykologiska faktorer kommer att granskas. I uppsatsen ska det redogöras för några av 

de argument (bevisbördeteorier) som är av störst betydelse vid placeringen av bevis-

bördan när denna inte anges i lag, klart framgår av praxis eller har avtalats mellan part-

erna. Att det rättsliga beslutsfattandet även kan påverkas av utomrättsliga omständig-

                                              
1
 Nordh, SvJT 2012 s. 799; se t.ex. NJA 1988 s. 226, NJA 1994 s. 287 och NJA 1998 s. 361. 

2
 Nordh, SvJT 2012 s. 799; Westberg, Processtaktik och bevisbörda i dispositiva tvistemål, s. 731. 

3
 Se under rubrikerna ”7.1 Rättspolitiska ledstänger” och ”7.2.1 Bevisbördeläran”. 

4
 Strömholm, Rättstillämpning, s. 59; Under rubriken ”8.3 Domare är också människor” kommer det 

framgå att det finns visst fog för advokatens hypotes. 
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heter, som t.ex. psykologiska aspekter, förbises ofta inom rättsvetenskapen.
5
 Det är ett 

delmål att uppsatsen ska synliggöra att domarens psykologi kan påverka valet att 

tillämpa en bevisbörderegel och sättet att fördela bevisbördan mellan parterna. Uppsats-

ens huvudsakliga syfte är att erbjuda stöd till den som vill kunna förstå vad det kan ha 

varit som föranlett en domare att rikta ett visst beviskrav mot en viss part. Uppsatsen 

ska även ge läsaren tillräckliga kunskaper i bevisbördeteori för att denne ska kunna 

formulera enkla och rättsligt relevanta bevisbördeargument. Det ska även lämnas ett 

förslag som dels kan leda till att parternas möjligheter att förutse och påverka 

bevisbördefördelningen kan förbättras, samt dels minska risken för felaktiga bevis-

bördefördelningar.  

 

2 Avgränsning 

Uppsatsen handlar om rättsligt beslutsfattande vid bestämmande av bevisbörda och 

beviskrav. Det är bevisbörde- och beviskravsfrågor som kan uppkomma inom ramarna 

för dispositiva tvistemål som behandlas. Bevisvärdering faller utanför ramarna för upp-

satsen, men det finns beröringspunkter p.g.a. att bevisvärdering utgör ett tidigare 

stadium i det rättsliga beslutsfattandet. Det är det rättsliga beslutsfattandet som är i 

fokus därför lämnas parternas möjligheter att avtala om bevisbörda och beviskrav 

därhän. Åberopsbörda behandlas inte heller eftersom det rör parternas dispositionsrätt 

snarare än det rättsliga beslutsfattandet. Däremot föranleder utredningsbördans nära 

samhörighet med bevisbördan att detta bör behandlas i framställningen.  

Det finns en stor mängd olika bevisbördeteorier, av dessa är det primärt följande fyra 

teorier som behandlas:  

 bevissäkringsteorier,  

 materiella teorier,  

 sannolikhetsteorier, samt  

 konsekvensteorier.  

Teorin om att den som påstår något har bevisbördan för sitt påstående kommer att 

beröras i samband med att uttalanden av processkommissionen behandlas.
6
 Även den 

                                              
5
 Gräns, Decisio juris, s. 18. 

6
 Se under rubriken ”7.1 Rättspolitiska ledstänger”. 
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s.k. missbruksteorin kommer att beröras vid en analys av plenumfallet NJA 2001 s. 

177.
7
  

 

3 Metod och material 

Föremålet för undersökningen är en faktisk företeelse i vårt rättsliv, nämligen domares 

hantering av bevisbörde- och beviskravsfrågor. Domaren är i sin makt över rättens till-

ämpning bunden av legalitetsprincipen. Således måste domarens resonemang syfta till 

att fastställa innebörden i gällande rätt och detta sker utifrån de rättsliga texterna. 

Domarens situation kan med andra ord beskrivas så att han är bunden till en bestämd 

rättskällelära.
8
 Det är därför en naturlig utgångspunkt att använda en rättsdogmatisk 

metod för att utreda hur domare hanterar bevisbörde- och beviskravsfrågor. 

Rättsdogmatiken tar sin utgångspunkt i rättskällorna och syftar till att fastställa vilka 

rättsregler som finns (de lege lata) eller bör tillskapas av lagstiftaren (de lege ferenda) 

och precisera deras innehåll.
9
 Tillämpningen av rättsregler grundas enligt svensk 

modern rättskällelära först och främst på lagstiftning, förarbeten och prejudikat. Detta 

material kommer att användas i uppsatsen, tonvikten kommer att vara på prejudikaten 

eftersom dessa härrör från domaren.  

Den juridiska doktrinen är av betydelse i den rättstillämpande verksamheten. Även 

om doktrinen inte är en auktoritativ rättskälla följer ändå domstolarna ofta de 

rekommendationer som lämnas i litteratur som vunnit viss dignitet, t.ex. Ekelöfs 

rättegångsserie.
10

 Lagstiftaren har i stort sett överlämnat åt domstolarna att lösa 

bevisbörde- och beviskravsproblem.
11

 Domstolarna, även HD, är i sin tur knappa när de 

motiverar varför bevisbördan bör fördelas på ett visst sätt. Att det är sparsamt både vad 

gäller lagstiftning och vägledande avgöranden kan vara ett skäl till att det är förhåll-

andevis vanligt att domstolarna, i sina motiveringar till bevisbördeplaceringar, hänvisar 

till uttalanden i doktrinen. Doktrinen kommer att utgöra en viktig del av källmaterialet i 

denna framställning. För att få Ekelöfs syn på bevisbörda och beviskrav så kommer den 

                                              
7
 Se under rubrikerna ”9.4.3 HDs skäl för en ny huvudregel” och ”9.4.5 Prejudikatets betydelse”. 

8
 Strömholm, Rättstillämpning, s. 73. 

9
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 167; Jareborg, SvJT 2004 s. 4. 

10
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 169. 

11
 Se under rubriken ”7.1 Rättspolitiska ledstänger”. 
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sjätte upplagan av ”Rättegång IV” att användas eftersom det är den senaste upplaga som 

i huvudsak är skriven av Ekelöf själv.
12

  

Den rättsdogmatiska metoden bedöms dock inte vara ett fullödigt sätt att belysa 

domares beslutsprocesser. Liksom Strömholm framhåller i sitt verk ”Rätt, rättskällor 

och rättstillämpning” ser jag en risk att den rättsdogmatiska metoden ger en alltför 

förenklad bild av verkligheten då psykiska förlopp inte beaktas.
13

 Förståelsen för rätten 

fördjupas när den granskas utifrån, inom ramen för juridikens s.k. hjälpvetenskaper.
14

 

Av dessa skäl kommer frågan om hur domare hanterar de beslutssituationer som upp-

kommer när det är ovisst om rättsfaktum existerar även belysas med hjälp av psykolog-

iska studier.  

För att ge uppsatsen en klar och enhetlig form kommer de rättsfall och fiktiva 

exempel som används främst att röra tvistefrågorna huruvida försäkringsfall föreligger 

respektive huruvida ett fast pris avtalats för en tjänst. Dessa tvistefrågor utgör s.a.s. 

uppsatsens tema. 

 

4 Disposition 

Uppsatsen är i princip indelad i fem delar enligt följande.  

Den första delen, avsnitt 5 och 6, syftar till att redogöra för de begrepp som är 

centrala på bevisrättsområdet och introducera läsaren till bevisbörderätten.  

Den andra delen, avsnitt 7, behandlar några av de ledande bevisbördeteorierna. D.v.s. 

de teorier som är ledande i den meningen att de mest frekvent används i praxis och före-

språkas i doktrinen. Vidare behandlas relationen mellan bevisbörda och beviskrav samt 

hur domstolarna går till väga när bevisbördans placering och beviskravet ska be-

stämmas. 

Den tredje delen, avsnitt 8, sätter bevisbörderätten under en kognitionspsykologisk 

lupp. I denna del redogörs för några psykologiska aspekter som kan ha en inverkan på 

dels domarens val att tillämpa en bevisbörderegel samt dels valet av bevisbördelösning.  

I den fjärde delen, avsnitt 9, redovisas hur bevisbörderegler kan skifta genom pre-

judikatutveckling. I avsnittet visas att fastställandet av bevisbörderegler sker med 

beaktande av ett flertal bevisbördegrundande omständigheter. Här ifrågasätts Heumans 

                                              
12

 Ekelöf & Boman, Rättegång IV, uppl. 6, s. 5 f. 
13

 Strömholm, Rättstillämpning, s. 58. 
14

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 167. 
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slutsats av sin praxisgenomgång om att bevissäkringsteorin utgör en huvudteori och det 

stöd som han därvid tar av NJA 2005 s. 205.  

Den femte och sista delen, avsnitt 10, utgörs av en reflektion över vad som be-

handlats i uppsatsen. Vidare lämnas ett förslag som skulle kunna  

 

5 Grundläggande terminologi 

I tvistemålsprocesser försöker parterna förmå domstolen att antingen tillämpa eller 

underlåta att tillämpa en viss rättsregel. För att uppnå sina syften utnyttjas bevisföring 

som påverkansmedel och de flesta tvister synes koka ner till frågor om vad som ska 

anses bevisat. 

Parternas bevisning tar ytterst sikte på rekvisiten för rättsregelns tillämpning, d.v.s. 

parterna söker bevisa sådana omständigheter som utgör rättsfakta.  

Bevistemat för en konsument kan t.ex. vara att en VVS-installatör, då denne skulle 

installera en avloppsanläggning, i strid med branschpraxis har kopplat samman avlopps-

ledningen från konsumentens bostadshus med husets grunddränering. Det är de omstän-

digheter som parterna försöker bevisa som kallas bevistema. Konsumenten gör gällande 

att VVS-installatörens arbete inte är fackmässigt utfört. I 4 § 1 st. 1. p. KTjL, stadgas att 

”Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt.” Det är alltså ett krav som ställs på 

konsumenttjänster som om det inte uppfylls gör det möjligt för konsumenten att enligt 

andra rättsregler kräva avhjälpande, prisavdrag, etc. De rättsfakta som görs gällande i 

bevistemat svarar mot rekvisiten i rättsregeln på så vis att VVS-installatören är 

”näringsidkaren”, branschpraxis ger uttryck för vad som är ”fackmässigt”, installa-

tionen av avloppsanläggningen är ”tjänsten” och tilltaget att koppla samman ledning-

arna är ett avsteg från ”skall”-kravet.  

Bevisfakta är omständigheter som tjänar som bevis för ett bevistema. Om VVS-

installatören skulle bestrida att ledningarna överhuvudtaget är sammankopplade, skulle 

ett av konsumenten åberopat fotografi av ledningarna utgöra ett bevisfaktum. Ett 

utlåtande från en branschkunnig person om att det är direkt olämpligt att koppla 

samman avlopp och dränering skulle utgöra ett bevisfaktum för att dylika sammankopp-

lingar inte är fackmässiga.  

Hjälpbevisfakta är omständigheter som används för att närmare bedöma ett 

bevisfaktas bevisvärde. Exempel på hjälpbevisfakta är om ägaren till grannfastigheten 
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Rättsfaktum 

existerar ej. 

vittnar om att det är hans hus som syns i bakgrunden på fotografiet med de samman-

kopplade ledningarna. Vittnesuppgiften kan hjälpa domaren att dra slutsatsen att det 

åberopade fotografiet inte är taget någon annan stans än på konsumentens fastighet. 

Bevisfakta och hjälpbevisfakta är alltså omständigheter som direkt respektive indirekt 

ger en bedömare skäl att tro antingen att ett rättsfaktum existerar eller att det inte 

existerar.  

Med ledning av ett antal bevisfakta och olika erfarenhetssatser kan domaren dra slut-

satser om hur sannolikt det är att ett visst rättsfaktum föreligger.
15

 Utöver att uppskatta 

hur sannolikt det är att ett rättsfaktum föreligger behöver domaren också ta ställning till 

om den ifrågavarande sannolikhetsgraden är tillräcklig för att rättsfaktumet ska kunna 

läggas till grund för domen. Med andra ord behöver domaren konstatera vilket bevis-

krav som ska vara uppfyllt.  

Det är ovanligt att beviskravet skrivs ut direkt i lagtext. Som huvudregel gäller ett 

högt ställt beviskrav i dispositiva tvistemål och det brukar formuleras som att omstän-

digheten ska vara ”styrkt” eller ”visad”.
16

 Regeln lämnar visst utrymme för tvivel. Det 

behöver inte föreligga fullständig visshet för att något ska anses bevisat. Inom bevis-

rätten laboreras det med olika termer för att uttrycka olika grader av sannolikhet. Som 

en hjälp för tanken är Ekelöfs sannolikhetsskala användbar:
17

 

 

 

 

 

 

 

|–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––| 
 

 

 

De i sannolikhetsskalan vertikalt angivna beteckningarna anger olika grader av hur stark 

bevisningen ska vara för att ett rättsfaktum antingen ska konstateras existera eller inte 

existera. Tanken bakom dessa semantiska distinktioner av beviskravsnivåerna är att det 

ska vara möjligt att hålla isär dem från varandra på ett sätt som är begripligt och kan 

tillämpas i en beslutsprocess. Om det är fullkomligt klarlagt, utan att det finns ett spår 

av tvivel, att ett rättsfaktum existerar når bevisstyrkan fram till sannolikhetsskalans 

                                              
15

 Ekelöf & Boman, Rättegång IV, uppl. 6, s. 12 f. 
16

 Se härom NJA 2013 s. 524, st. 21 i HDs domskäl. 
17

 Ekelöf & Boman, Rättegång IV, uppl. 6, s. 56, 140. 

Rättsfaktum 

existerar. 
  0 
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högra ändpunkt. Om det är fullkomligt ovisst huruvida ett rättsfaktum är för handen 

eller inte är bevisstyrkan 0 och ligger på skalans mittpunkt. Längst till vänster på skalan 

är det hundraprocentigt säkert att rättsfaktumet inte existerar. Det är dock ett svårlöst 

problem att uttrycka beviskravsnivåer på ett sätt som gör att domare, ombud och parter 

uppfattar dem på samma sätt och därigenom ge dem ett tydligt svar på frågan om 

bevisningen är tillräcklig. För att ytterligare försöka särskilja mellan beviskraven kan de 

ges numeriska benämningar på följande vis: antagligt (0,1 – 0,3), sannolikt (0,31–0,7), 

styrkt (0,71 – 0,90), uppenbart (0.91 – 0,99) och helt säkert (1,0).  

Beviskravet anger vilket mått av osäkerhet som ska anses acceptabelt för att ett fakta-

påstående ska kunna läggas till grund för en dom. Om beviskravet ”helt säkert” till-

ämpades som ett normalkrav skulle det leda till synnerligen ineffektiva rättsprocesser 

eftersom det i praktiken är mycket svårt, om ens möjligt, att utesluta alla upptänkliga 

invändningar mot ett visst faktapåstående. Därför ligger beviskravet lägre och som 

huvudregel vid styrkt. Det innebär dock att det finns en risk för att det rättsfaktum som 

läggs till grund för domen kan vara felaktigt. Är det 70 % säkert att ett rättsfaktum 

existerar så råder det samtidigt 30 % osäkerhet om huruvida rättsfaktumet existerar.  

 

6 Grundläggande om bevisbörda 

6.1 Ovisshet, beslutstvång och riskfördelning 

Antag att en konsument anlitat en takläggare för att lägga om takpannorna på sin 

sommarstuga. När arbetet var utfört fakturerade takläggaren konsumenten med ett 

belopp om 150 000 kr. Konsumenten bestred fakturan och uppgav som skäl att taklägg-

aren lämnat ett ”cirka-pris” om 100 000 kr i samband med att denne var på plats för att 

bedöma arbetets omfattning. P.g.a. den uteblivna betalningen väcker takläggaren talan 

mot konsumenten. Under förberedelsefasen hänvisar konsumenten till 36 § KTjL och 

gör gällande att han inte behöver betala mer än 115 000 kr eftersom takläggaren lämnat 

en ungefärlig prisuppgift. Takläggaren gör å sin sida gällande att han inte lämnat någon 

ungefärlig prisuppgift och att vad han fakturerat är skäligt för det arbete han utfört. Till 

stöd för sina respektive ståndpunkter åberopar parterna förhör under sanningsförsäkran 

med sig själva och vidhåller sina rakt motsatta påståenden. I ett sådant läge kan 

domaren mena att det finns lika goda skäl att tro på kärandens version som det finns 

goda skäl att tro på svarandens. Tvisten präglas av parternas tunna bevisning, ord står 
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mot ord. Konsumenten påstår att takläggaren lämnat en ungefärlig prisuppgift, d.v.s. att 

ett rättsfaktum existerar. Takläggaren påstår å sin sida att han inte lämnat någon 

ungefärlig prisuppgift, d.v.s. att rättsfaktumet inte existerar. Om domaren gör bedöm-

ningen att ingen av parternas utsagor har ett högre bevisvärde än den andres så anser 

domaren att bevisstyrkan ligger på mittpunkten av Ekelöfs sannolikhetsskala. Därmed 

uppstår ett dilemma eftersom den rättstillämpande verksamheten utövas under ett be-

slutstvång.
18

 Hur fragmentarisk bevisningen än är och oavsett hur ambivalent domaren 

känner sig så ska ett beslut fattas. Vad gör då domaren om den bevisning som parterna 

pressenterar inte räcker för att klarlägga vad det är som har hänt?  

För att göra det möjligt att döma också i ovisshetssituationer finns det 

bevisbörderegler som ger domaren direktiv om vilket av parternas påståenden som ska 

läggas till grund för domen. Det är endast när rättsfaktum är stridigt mellan parterna 

som det kan bli aktuellt för domstolen att tillämpa en bevisbörderegel. Om en part 

vitsordar motpartens påstående om ett rättsfaktum, d.v.s. erkänner enligt terminologin i 

35:3 RB, blir det ostridigt och samtidigt bindande för domstolen i ett dispositivt mål. En 

bevisbörderegel anger vilken av de tvistande parterna som ska stå risken för att 

domaren, trots att denne inte vet vad som har hänt, ändå måste fatta ett beslut.
19

 

Bevisbörderegler anger hur risken för materiellt felaktiga domar ska fördelas mellan 

parterna genom att ange vem som ska bevisa vad och ibland vilket beviskrav som ska 

gälla. Om en bevisbörderegel inte anger beviskravet kan den kallas ofullständig.
20

 Att 

bevisbörda och beviskrav är två sidor av samma mynt kommer att behandlas närmare 

nedan.  

I den här uppsatsen används ordet bevisbörda enbart för att benämna den äkta 

bevisbördan, men inte för den falska bevisbördan.
21

 Den äkta bevisbördan anger vilken 

part som måste ha bäst skäl för sitt faktapåstående, d.v.s. vilken part som ska bevisa 

alternativt motbevisa existensen av ett visst rättsfaktum. Den falska bevisbördan anger 

vilken part som under processen fortfarande behöver presentera mer bevisning för att 

övertyga domaren om att dennes påstående ska betraktas som ett rättsfaktum. Medan 

den äkta bevisbördan för varje rättsfaktum är placerad på enbart den ena parten, kan den 

falska bevisbördan pendla mellan parterna under processens gång.  

                                              
18

 Strömholm, Rättstillämpning, s. 424; Ekelöf, m.fl., Rättegång IV, uppl. 7, s. 77. 
19

 Ekelöf & Boman, Rättegång IV, uppl. 6, s. 60; Lindell, Civilprocessen, s. 535. 
20

 Lindell, Civilprocessen, s. 535. 
21

 Synonyma begreppspar är ”materiell och processuell bevisbörda”, ”objektiv och subjektiv bevisbörda” 

samt ”abstrakt och konkret bevisbörda”, Ekelöf & Boman, Rättegång IV, uppl. 6, s. 64; Diesen & 

Strandberg, Bevisprövning i tvistemål, s. 103 f; Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 390 ff. 
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Har en part ålagts bevisbördan utan att ha lyckats fullgöra denna får domen inte grundas 

på det av parten åberopade rättsfaktumet.
22

 Placeras bevisbördan, i exemplet ovan, på 

konsumenten för dennes påstående om att takläggaren lämnat en ungefärlig prisuppgift, 

kommer konsumenten att förlora målet eftersom bevisningen i målet inte når upp till 

beviskravet styrkt på den högra sidan av sannolikhetsskalan.
23

 Om bevisbördan istället 

placeras på takläggaren som inte heller lyckats styrka sitt påstående, drar domaren slut-

satsen att det inte är bevisat att takläggaren inte lämnat en ungefärlig prisuppgift och 

ogillar därför takläggarens talan.  

 

6.2 En sista utväg 

En dom som baserats på ett faktapåstående trots att bevisningen är otillräcklig kan lätt 

uppfattas som slumpmässig. Som exemplet visar kan en parts framgång med sin talan 

vara helt beroende av att bevisbördan placeras på motparten. Domarens lösning av pro-

blemet med ovissheten om vad som hänt förskjuts till en problematik om vem som ska 

lastas med bevisbördan. Det är viktigt att domarens val av vem som ska bära bevis-

bördan inte får en prägel av godtycke. Redan själva metoden att låta den ena av två 

parter bära det större utredningsansvaret och stå risken för att tvistefrågan inte går att 

utreda kan betraktas som ett avsteg från principen om parternas likställdhet.  

Principen om parternas likställdhet ”equality of arms” kan härledas från rätten till 

rättvis rättegång i Europakonventionen art. 6.
24

 Europadomstolen är dock försiktig med 

att pröva de nationella rättsordningarnas bevisrätt. I rättsfallen Blücher mot Tjeckien 

(2005) och Tiemann mot Frankrike och Tyskland (2000) har Europadomstolen uttalat 

att artikel 6.1 i konventionen inte reglerar vad som är tillåten bevisning, hur bevisvärdet 

ska bestämmas, och hur bevisbördan ska placeras, utan att dessa frågor huvudsakligen 

är föremål för nationell lagstiftning. I rättsfallet Thorgeirson mot Island (1992) har 

Europadomstolen ändå dristat sig till ett uttalande om att Thorgeirson hade ålagts en 

”orimlig” bevisbörda av den nationella domstolen. I NJA 1998 s. 817 var det fråga om 

en norsk dom om skadestånd p.g.a. förtal skulle verkställas i Sverige. Kärnfrågan var 

om rätten till yttrandefrihet hade blivit kränkt. HD hänvisade till Thorgeirson-fallet och 

vägde in kravet på att bevisbördan inte får vara orimlig i en proportionalitetsbedömning. 

                                              
22

 Ekelöf, m.fl., Rättegång IV, uppl. 7, s. 79. 
23

 Avgörandet från Hovrätten för Västra Sverige, T 2683-13, 2015-04-29, är ett exempel där bevisbördan 

placerats på konsumenten när denne påstått att en entreprenör lämnat en ungefärlig prisuppgift, vidare 

sattes beviskravet till styrkt. 
24

 Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, uppl. 4, s. 246. 
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HD tyckte inte att det var orimligt att den som anklagat andra för att ha begått lagbrott 

ålades bevisbördan för att påståendena var sanna. Kravet på att bevisbördan inte får vara 

orimlig hindrar inte de nationella domstolarna från att tillämpa höga beviskrav.
25

 

Tillämpningen av en bevisbörderegel bör betraktas som en sista utväg, och har av 

Tybjerg målande beskrivits som en rättsskipningens konkursansökan.
26

 Tybjerg menar 

att den frekvens med vilken bevisbörderegler tillämpas i en rättsordning ger en indika-

tion på hur illa det är ställt med samma rättsordnings krav på sanningsenlighet, kunskap, 

affärsmässig ordning och vilken kvalité dess materiella och processuella regler håller.
27

 

Ju oftare bevisbörderegler avgör tvisterna desto sämre är det ställt med rättsordningen. 

Den materiella sanningen kan sägas vara hotad varje gång som en bevisbörderegel till-

ämpas.
28

 Det följer av att ju oftare bevisbörderegler tillämpas, desto större blir risken för 

felaktiga beslut, särskilt om beviskravet är högt.
29

 Men grundtanken bakom bevisbörde-

regler är att de ska erbjuda en godtagbar lösning i de fall där den konkreta bevisningen 

är otillräcklig.
30

 I en osäker situation erbjuder de rationellt underbyggda argument för 

att den ena eller andra parten ska åläggas bevisbördan.  

 

7 Vem bör bära bördan? 

7.1 Rättspolitiska ledstänger 

Även om bevisbörderegler bör betraktas som en sista utväg, är bevisbördefrågor 

aktuella redan innan en tvist kommer inför domstol och har fortsatt relevans ända fram 

tills dom meddelas. Bevisbördefrågor har betydelse när parterna ska bedöma om de vill 

slita tvisten i domstol eller inte. Det är ett skäl till varför det ur rättssäkerhetssynpunkt 

är viktigt att bevisbördeplaceringen inte ter sig slumpartad. Det finns många fler skäl till 

att inte låta tärningen avgöra vem som bör bära bevisbördan, några av dessa skäl 

kommer att behandlas i det följande.  

De riktlinjer, enligt vilka bevisbördan ska fördelas mellan parterna, kan inte samman-

fattas i någon allmän bevisbörderegel som är tillämplig på alla olika fall och situationer. 

I förarbetena till rättegångsbalken heter det att ”fördelningen torde kunna sägas ske efter 

                                              
25

 Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 68. 
26

 Tybjerg, Om bevisbyrden, Jacob Lunds Boghandel, København 1904, s. 1. 
27

 A.st. 
28

 Klami, m.fl., SvJT 1988 s. 591. 
29

 A.st. 
30

 Klami, m.fl., Burden of Proof: Truth or Law?, s. 120. 
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en naturlig billighet, så att den part har bevisbördan för en omständighet, vilken det är 

skäligt och billigt att pålägga den. Ofta kan detta taga sig uttryck däri, att den, som 

påstår en avvikelse från det regelbundna förhållandet i det föreliggande fallet eller som 

har lättare att förebringa bevisning rörande en viss omständighet, bär bevisbördan med 

avseende därå.”
31

  

Uttalandet lyfter fram tre grundläggande faktorer som är av betydelse för att avgöra 

hur bevisbördan ska placeras. Dessa är: 

 vilken part vore det ”skäligt och billigt”, d.v.s. rimligt, att lasta med bevisbördan, 

 om någon av parterna gör gällande att något ovanligt är för handen, 

 vilken av parterna som har bäst möjlighet att bevisa sitt påstående.   

 

Några av de idag ledande
32

 teorierna om hur bevisbördans placering bör avgöras är bas-

erade på nämnda faktorer. Med Heumans terminologi kan dessa teorier benämnas: 

 bevissäkringsteorier (bevissäkringsmöjligheter),  

 materiella teorier (reglernas ändamål och handlingsdirigering), 

 sannolikhetsteorier (ursprungssannolikhet), samt  

 konsekvensteorier (socioekonomiska hänsyn; parts förmåga att absorbera 

konsekvenserna av en materiellt felaktig dom).
33

 

 

Det sägs även i förarbetena att det ”i största allmänhet torde” vara så att den som påstår 

ett rättsfaktum som grundar för ett rättsförhållande har bevisbördan för det, medan den 

som påstår ett rättsfaktum som hindrar att ett rättsförhållande uppstår har bevisbördan 

för det, samt att den som påstår att ett rättsförhållande upphört till följd av ett visst rätts-

faktum har bevisbördan för det.
34

 Processkommissionens uttalande ger uttryck för en 

dogmatisk teori som i sin enklaste form kan uttrycks med den latinska sentensen ”ei 

incumbit probatio qui dicit, non qui negat” (bevisbördan åvilar den som påstår, ej den 

som förnekar).
35

 Processkommissionens val av ordet ”torde” kan tolkas som ett ”bör 

lämpligen”, och därmed som en uppfattning om att det är en huvudregel i svensk rätt att 

                                              
31

 SOU 1926:33 s. 142. 
32

 Ledande i den meningen att de mest frekvent används i praxis och förespråkas i doktrinen. 
33

 Enligt Heuman har konsekvensteorierna inte vunnit någon större uppmärksamhet inom svensk doktrin 

och endast tillämpats i ett fåtal rättsfall, Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 59. Heuman använder sig 

dock av en smalare definition än exempelvis Lindell, se mer om detta under rubriken ”7.2.5 

Konsekvensteorier”. 
34

 SOU 1926:33 s. 142. 
35

 Ekelöf & Boman, Rättegång IV, uppl. 6, s. 101. 
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den som påstår också ska ha bevisbördan. En del författare, däribland Diesen, menar att 

detta sätt att placera bevisbördan på utgör en huvudregel från vilken det finns en mängd 

undantag.
36

  

Ekelöf och Heuman är exempel på författare som är kritiska till att bevisbörde-

problem överhuvudtaget går att lösa med utgångspunkt i vem det är som påstår.
37

 Denna 

dogmatiska princip dras med en del problem som har sin grund i att tvistande parter är 

oense och därför framför båda parter påståenden som dessutom oftast är oförenliga. 

Vem har bevisbördan enligt principen i exemplet med konsumenten och takläggaren? 

Takläggaren påstår att han inte lämnat någon ungefärlig prisuppgift medan konsument-

en påstår att takläggaren har gjort det. Båda parter kan inte vara bevisskyldiga när de 

gör kontradiktoriska påståenden om samma rättsfaktum.
38

 Om motivet till principen är 

att det är svårt för en part att bevisa sitt påstående om att en händelse inte har inträffat, 

så är det ett motiv som baseras på bevissäkringsargument och inte vem det är som påstår 

något.  

Ett annat sätt att tolka ordet ”torde” är att det betyder ”bör sannolikt”. Med den 

tolkningen kan processkommissionens uttalande förstås som en observation om hur 

bevisbördan tenderar att fördelas mellan parterna. I en tvistemålsprocess försöker båda 

parter vinna målet. De försöker presentera sådan bevisning som ger stöd för deras 

respektive bevisteman. Käranden är ointresserad av att hjälpa svaranden med sina 

invändningar och svaranden vill undvika att ge stöd åt kärandens talan. Parternas 

egenintresse gör det praktiskt omöjligt att ålägga dem bevisbördan för något som är till 

motpartens fördel.
39

 Det skulle inte leda till att frågan blir bättre utredd eftersom parten 

gärna skulle acceptera bevisbördan för att sedan knipslugt slå ut med armarna och säga 

att det inte går att bevisa att motparten har rätt. Praktiska hänsyn som detta och bevis-

säkringsargument kan medföra att det uppstår en korrelation mellan att den som påstår 

något också åläggs bevisbördan.  

I övrigt är det sparsmakat med vägledande uttalanden i förarbetena angående hur 

bevisbördefrågor ska avgöras. Processkommissionen medger att deras uttalanden inte 

ger mycket ledning. Vidare framhåller processkommissionen att det enda sätt på vilket 

en uttömmande reglering i bevisbördefrågor kan uppnås är att behandla alla privaträtt-

sliga rättsförhållanden och de omständigheter under vilka de kan råda, men att det inte 

                                              
36

 Diesen & Strandberg, Bevisprövning i tvistemål, s. 272. 
37

 Ekelöf & Boman, Rättegång IV, uppl. 6, s. 100-102; Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 487 f., 495. 
38

 Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 100, 487 f.; Lindell, SvJT 2007 s. 364. 
39

 Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 93. 
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någonstans har gjorts ett sådant försök sedan tyskarna gav upp under ett skede i för-

arbetena till Bürgerliches Gesetzbuch.
40

 Den svenska lagstiftaren har inte velat göra en 

sådan uttömmande reglering utan har överlämnat åt rättstillämparna att hantera bevis-

bördefrågorna från fall till fall under ledorden ”skäligt och billigt”. 

Det finns lagreglerade bevisbörderegler som exempelvis 51 § KTjL, men i huvudsak 

utvecklas bevisbördereglerna i praxis och doktrinen. Det är dock långt ifrån alla tviste-

situationer som har fått sin principlösning. Ofta finner sig domare och parter i en 

situation där de måste fundera kring bevisbördan utifrån mer allmänna överväganden. 

Frågan blir då vilka faktorer som ska väga tyngst vid bestämmandet av bevisbördans 

placering och beviskravet. Bevisbördeläran har en rättspolitisk sida som medför att 

känslomässiga, moraliska och pragmatiska skäl kan få betydelse vid bestämmandet av 

bevisbörderegler.
41

 De bevisbördeteorier som utvecklats ger uttryck för olika synsätt på 

vilka faktorer som ska vara styrande vid bevisbördeplaceringar och bestämmandet av 

beviskravsnivån.  

 

7.2 Bevisbördeteorier i korthet 

7.2.1 Bevisbördeläran 

Bevisbördeläran är ett spretigt rättsområde där det råder många delade meningar. Något 

tillspetsat kan man säga att vissa bevisbördeteorier har fått sina egna förkämpar. Flera 

tunga författarnamn från bevisrättsdoktrinen har nämligen kommit att förknippas med 

vissa bevisbördeteorier. Heuman förespråkar bevissäkringsteorin, medan Ekelöf 

förfäktar den materiella teoribildningen och Lindell förordar en sannolikhetsteori. 

Författarnas olika inställningar är hänförliga till deras åsiktsskillnader rörande 

rättsskipningens funk-tioner. Ekelöf framhåller rättskipningens handlingsdirigerande 

funktion medan Lindell sätter rättskipningens konfliktlösande funktion i första 

rummet.
42

  

För ett juridiskt ombud utgör de omfattande och varierande teoribyggena ett rikt 

underlag med argument som kan utvinnas till stöd för huvudmanens talan. Men 

avsaknaden av en vedertagen systematik inom bevisbördeläran gör det svårt för det 

juridiska ombudet att bedöma vilka argument som kommer ta skruv hos domaren.  

                                              
40

 SOU 1926:33 s. 143. 
41

 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 132. 
42

 Lindell, Civilprocessen, s. 537. 
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 För vissa situationer finns det tydliga prejudikat. Ett exempel är tvister om huruvida 

ett arbete utförts på löpande räkning eller till ett fast pris, se NJA 2001 s. 177 och NJA 

2005 s. 205. Prejudikatutvecklingen som ledde fram till de två nämnda avgörandena på-

verkades av sådana argument som är hänförliga till de fyra teorier som kommer att 

behandlas nedan. Även om prejudikaten är tydliga finns det ändå utrymme för bevis-

bördeargument som kan föranleda en omvänd bevisbörda eller ett sänkt beviskrav. HD 

har i de båda fallen uttryckligen lämnat en öppning för att vissa argument kan ha bäring 

och motivera en annan placering av bevisbördan. Dessa rättsfall och den prejudikat-

utveckling som ledde fram till dem kommer att behandlas närmare under rubriken 

praxis. Nedan följer en redogörelse över de teoretiska grunderna för bevissäkrings-

teorierna, de materiella teorierna, sannolikhetsteorierna och konsekvensteorierna.  

 

7.2.2 Bevissäkringsteorier 

Enligt Heuman är bevissäkringsteorin den teori som främst tillämpas i domstolarna.
43

 

Vid tillämpningen av bevissäkringsteorier beaktas parternas möjligheter att säkra bevis-

ning och fungerar så att bevisbördan läggs på den part som har lättast att säkra 

bevisning.
44

 Det är dock inte enbart med vilken lätthet en part kan säkra bevisning som 

har betydelse, utan även hur tillförlitlig och relevant (reliabilitet/validitet) den möjliga 

bevisningen är.
45

 Således kan bevissäkringsteorin sägas anvisa om att den part som har 

bäst möjlighet att säkra bevisning ska åläggas bevisbördan.
46

 

Bevissäkringsresonemang kan ha olika utgångspunkter. En given utgångspunkt är att 

lägga fokus på det rättsfaktum vars existens är omtvistad, och ställa frågan om det finns 

något enkelt sätt för den ena eller andra parten att bevisa huruvida rättsfaktumet 

existerar.
47

 Exempel på sådana bevissäkringsmöjligheter som det då kan röra sig om är 

att part haft möjlighet att införa en överenskommelse i ett skriftligt avtal, fotografera en 

skada, begära kvitto på erlagd betalning, etc.  

En annan utgångspunkt är att lägga fokus på parternas förmåga att säkra bevisning.
48

 

Företag med stora ekonomiska resurser har råd att anlita de experter som behövs för att 

säkerställa bevisning. I synnerhet stora företag, t.ex. försäkringsbolag, tenderar att 

                                              
43

 Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 409. 
44

 A.a. s. 166. 
45

 A.a. s. 169 f. 
46

 I NJA 2006 s. 120 placerade HD bevisbördan på den part som haft anledning att skaffa bevisning samt 

haft bäst möjligheter till det; se även Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 54 och 182 f. 
47

 Jfr Heuman, Bevisbörda och beviskrav, avsitt 4.4 och 4.5. 
48

 Jfr A.a. avsnitt 4.7. 
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bygga upp både intern kompetens, rutiner och väletablerade kontakter med personer 

som besitter särskilda expertkunskaper. Försäkringsbolagen har de sina egna försäk-

ringsjurister och anlitar regelbundet vissa läkare och besiktningsmän som därigenom 

blir särskilt erfarna angående den typ av problem som brukar uppkomma i försäkrings-

tvister. Det kan även argumenteras för att vissa småföretagare ska betraktas som 

experter inom sina specifika verksamhetsområden och att dessa därför ska åläggas 

bevisbördan om deras expertis innebär att de har lättare än motparten att säkra 

bevisning.  

Det är vanligt att tvister som rör tillämpningen av en och samma rättsregel också är 

likartade avseende de faktiska omständigheterna eller den rättsliga situationen. Dessa 

tvister kan vara så likartade att man kan tala om vissa typfall där man av erfarenhet vet 

att den ena parten generellt sett har bättre möjligheter att säkra bevisning än motparten. 

Som exempel kan tas olika hantverkartjänster utförda i lokaler som tillhör uppdrags-

givaren. Det påstådda felet kan vara att en målare använt färg som flagnar eller att en 

snickare hängt upp innerdörrar som skevar. I och med att uppdragsgivaren har kontroll 

över lokalerna så har denne större möjligheter att visa eventuella brister i tjänstens 

utförande än vad hantverkarna har att visa motsatsen. I doktrinen talas det om makt-

sfärsteorin när bevisbördefördelningen styrs av vilken part som har kontroll över 

bevisläget.
49

 Är det den part som har nyckel till lokalen eller den som inte har det? Om 

en tvist kan sorteras in under en kategori av typfall där den ena parten regelmässigt har 

bättre bevissäkringsmöjligheter kan detta utgöra ett skäl för domstolen att placera bevis-

bördan på den parten.
50

  

 

7.2.3 Materiella teorier  

Ekelöf anser att det är ändamålet med den aktuella materiella regeln som ska vara 

avgörande för hur bevisbördan placeras och hur högt beviskravet ska vara.
51

 Motivet till 

detta är att ge de civilrättsliga reglernas ändamål genomslagskraft i samhällslivet. Som 

tidigare nämnts är Ekelöfs syn på bevisbördereglerna präglad av hans uppfattning om 

att rättsskipningen ska vara handlingsdirigerande.  

Ekelöf har uttryckt sin syn på rättskipningens funktion med en i juristkretsar känd 

formulering om att ”samhällsnyttan […] motiverar att de gäldenärer, som försummat att 

                                              
49

 För mer om maktsfärsteorin se Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 280 ff. 
50

 A.a. s. 269. 
51

 Ekelöf & Boman, Rättegång IV, uppl. 6, s. 90 f. 
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begära kvitto, offras på kreditlivets altare.”
52

 Citatet är slutklämmen på ett resonemang 

som börjar med att Ekelöf, i teleologisk anda, konstaterar att syftet med försträcknings-

institutet är att befrämja kreditlivet.
53

 Ekelöf argumenterar för att gäldenärer bör åläggas 

bevisbördan vid betalningsinvändningar samt att beviskravet bör vara högt.
54

 Det 

huvudsakliga skälet för detta är enligt Ekelöf att kreditgivningen annars skulle ta 

skada.
55

 Därför menar han att det behövs ett högt sanktionstryck mot gäldenärerna.
56

 

Vidare framhåller han att gäldenärer har möjlighet att begära kvitto, d.v.s. ett bevissäk-

ringsargument.
57

  

Principen om handlingsdirigering gör bevisbördereglerna till en ”förlängning” av den 

civilrättsliga lagstiftningen. Även i fall där det är oklart om den materiella regeln är 

tillämplig, p.g.a. att ovisshet råder om ett rättsfaktum existens, ska ändamålet bakom 

regeln kunna förverkligas genom bevisbördeplaceringen. Bevisbördan ska alltså bidra 

till att den materiella rätten får lagstiftarens avsedda inverkan på samhällslivet. Rättens 

ändamål är av högsta prioritet för Ekelöf. Han skriver t.o.m. att materiellt riktiga domar 

endast har betydelse i den mån de medverkar till att den materiella regelns ändamål får 

genomslagskraft i samhällslivet.
58

 

 

7.2.4 Sannolikhetsteorier  

Lindell vänder sig mot Ekelöfs uppfattning om att handlingsdirigering utgör rättsskip-

ningens huvudfunktion och menar i stället att det är konfliktlösning som är det 

primära.
59

 Den enskilde ska ha möjlighet att genom domstolsprövning realisera sitt 

rättsanspråk. Därför förespråkar Lindell den s.k. överviktsprincipen och att bevisbördan 

avgörs med beaktande av ursprungssannolikhet. Överviktsprincipen behandlas närmare 

under rubriken ”7.3.2 Överviktspeincipen”.  

Sannolikhetsteorier placerar bevisbördan på den som vill göra gällande att ett ovan-

ligt rättsfaktum är för handen.
60

 Tanken med sannolikhetsteorierna är att bevisbörde-

                                              
52

 A.a. s. 91. 
53

 Ekelöf & Boman, Rättegång IV, uppl. 6, s. 89. 
54

 A.a. s. 89-91. 
55

 A.a. s. 89. 
56

 A.a. s. 89 och 91. 
57

 A.a. s. 89 f. 
58

 A.a. s. 86.  
59

 Lindell, Civilprocessen, s. 537 f. 
60

 Se Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 430 ff. 
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reglerna ska skapa största möjliga sannolikhet för att domstolarnas avgöranden blir 

materiellt riktiga.
61

 

Enligt sannolikhetsteorierna grundas bevisbördan på ursprungssannolikhet. Det inne-

bär att bevisbördan grundas på sannolikheten för bevistemat innan någon bevisning 

ännu upptagits till stöd för det.
62

 Ursprungssannolikheten tar alltså sikte på vad som 

allmänt sett är vanligt för en viss typ av fall.
63

 Den som påstår något som avviker från 

ursprungssannolikheten åläggs bevisbördan för sitt påstående.
64

  

Ett sätt att använda sig av ursprungssannolikhet är att placera bevisbördan på den 

part som påstår något som avviker från det sedvanliga.
65

 Låt oss, för att exemplifiera hur 

bevisbördan fördelas med stöd av detta argument, anta att hantverkaren Viktor tvistar 

med det lokala sågverket om i vilken valuta den senaste leveransen av brädor ska 

betalas. Sågverket vill ha betalt i svenska kronor, men Viktor påstår att de kommit 

överens om att använda bitcoin
66

 som betalningsmedel. Sågverket skulle då kunna 

formulera argumentet att Viktor ska göras bevisskyldig för sitt påstående eftersom det 

är ytterst ovanligt att bitcoin används som betalningsmedel i handeln med brädor. 

Tanken bakom att fördela bevisbördan på det sättet är att man då skulle åstadkomma att 

så många processer som möjligt får en materiellt riktig utgång.
67

 Bevisbörderegeln 

skulle då fungera som ett komplement när bevisvärderingen inte ger ett tillräckligt tyd-

ligt utslag.
68

  

Ekelöf är kritisk till att låta ursprungssannolikhet vara bevisbördegrundande.
69

 Att 

han är kritisk beror främst på hans ovan behandlade inställning om att bevisbörde-

reglerna bör vara handlingsdirigerande. Han tror inte att medborgarna, i någon 

nämnvärd omfattning, låter sig påverkas i sina rättsliga mellanhavanden av att dom-

stolarna tillämpar bevisbörderegler som syftar till att så många domar som möjligt blir 

materiellt riktiga.
70

 Vidare påpekar Ekelöf att tvister ofta är atypiska och att det därför 

är problematiskt att fördela bevisbördan med ledning av vad som annars är normalt.
71

 

                                              
61

 A.a. s. 44. 
62

 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 146; Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 44. 
63

 Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 44. 
64

 A.st. 
65

 Se Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 45; Lindell, Civilprocessen, s. 539; Ekelöf & Boman, 

Rättegång IV, 6 uppl., 1992, s. 102. 
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 En digital valuta, skapad 2009 av pseudonymen Satoshi Nakamoto. 
67

 Ekelöf & Boman, Rättegång IV, 6 uppl., 1992, s. 102. 
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 A.a. s. 102 f. 
69

 A.a. s. 103. 
70

 A.st. 
71

 A.a. s. 103. 
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Som motargument, till Ekelöfs påpekande om atypiska tvister, invänder Heuman att 

domstolen måste kontrollera att den frekvenssats som används gäller för tvistiga fall och 

inte endast för sådana fall som aldrig föranleder några tvister.
72

  

 

7.2.5 Konsekvensteorier  

Enligt Heuman innebär konsekvensteorierna att den yrkade rättsföljden och domskälen 

tillmäts betydelse vid fördelningen av bevisbördan och bestämmandet av beviskravet.
73

 

Om en felaktig dom slår hårdare mot t.ex. käranden än mot svaranden utgör detta ett 

skäl att lägga bevisbördan på svaranden.
74

 Ett exempel på en sådan situation kan vara en 

tvist om ett avtals giltighet. Antag att en byggherre lämnat i uppdrag åt en underlev-

erantör att gjuta bottenplattan till en byggnad. Underleverantören köper betong, hyr in 

personal och tackar nej till andra uppdrag. Byggherren uppfyller dock inte sina för-

pliktelser i avtalet, utan gör istället gällande att avtalet är ogiltigt. Underleverantören 

svarar med att stämma byggherren p.g.a. avtalsbrott. I en sådan situation är det mer 

troligt att det medför större olägenheter för underleverantören vid en felaktigt ogillande 

dom än det innebär för byggherren om käromålet felaktigt vinner bifall.
75

  

Heuman anlägger ett snävt perspektiv på vad det är som beaktas inom ramarna för en 

konsekvensteori. Enligt honom beaktas de faktiska konsekvenserna som ett visst 

domslut innebär för de enskilda parterna. Heuman menar att en konsekvensteori i regel 

inte går att använda i de fall där rättsföljden avser ett rent ekonomiskt värde.
76

 Har den 

omtvistade rättsföljden samma värde för båda parter, ger en konsekvensteori inte någon 

ledning i frågan om vem som ska åläggas bevisbördan.
77

 Oavsett om en talan om bättre 

rätt till en bil ogillas eller bifalls med orätt går den rättmätige ägaren miste om en 

tillgång. Samma logik gäller där käranden kräver återbetalning av ett lån som svaranden 

invänder redan är återbetalat. En oriktig dom innebär att en part går miste om ett 

penningbelopp som denne egentligen hade rätt till.  

Heuman säger att även om en dom drabbar den fattige hårdare än den rike, saknar det 

”betydelse för fördelningen av bevisbördan, eftersom bevisbördereglerna inte används 
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 Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 90. 
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 Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 58 och 460. 
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 Ekelöf, m.fl., Rättegång IV, uppl. 7, s. 147. 
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 Jfr Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 463. 
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 Ekelöf, m.fl., Rättegång IV, uppl. 7, s. 148. 
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 Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 147. 
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som instrument för en fördelningspolitik som endast skulle kunna slå till i ett fåtal fall 

på ett slumpmässigt sätt”.
78

  

Enligt Heuman har konsekvensteorin ändå en bärighet när rättsföljdsresonemang 

visar att en parts intresse bör sättas framför den andres.
79

 Det innebär att även om rätts-

följden är exakt lika för båda parter så bedöms det ändå vara värre om den drabbar 

partsintressen som är mer skyddsvärda än de motstående intressena. Några exempel på 

sådana motstående intressen är konsument mot näringsidkare, hyresgäst mot hyresvärd 

och brottsoffer mot gärningsman.
80

 Här bör noteras att bedömningen av konsekvenserna 

har förskjutits från ett individuellt partsperspektiv till att handla mer om samhällsnytta 

och handlingsdirigering. För att bedöma vad som är ett skyddsvärt intresse görs en 

ändamålstolkning av den i målet aktuella rättsregeln. Om man anlägger ett vidare 

perspektiv på konsekvensteorin får den sålunda gemensamma drag med den materiella 

teorin.
81

  

Som ett exempel på fall där partsintressena fått betydelse genom en konsekvensteori 

pekar Heuman på rättsfallet NJA 1988 s. 226.
82

 Fallet rörde skadeståndsskyldighet i 

anledning av häleri. Det bolag som ägde den stulna egendomen återfick den i skadat 

skick och förde därför en skadeståndstalan mot två personer som fällts för häleri sedan 

de befattat sig med egendomen. HD ansåg att hälarna endast kunde bli skadestånds-

skyldiga om egendomen skadats under den tid de hade den i sin besittning. Det var i 

målet inte utrett när, var eller hur egendomen kommit till skada. Vidare konstaterade 

HD att det föreligger uppenbara svårigheter för den ägare som blivit frånhänt egendom 

att prestera bevisning om när och hur skadorna uppkommit. Avslutningsvis anför HD att 

olägenheten av att tidpunkten för skadornas uppkomst ej klarlagts i målet inte skäligen 

bör bäras av ägaren och att hälarna därför ska hållas skadeståndsskyldiga.  

Enligt Heuman kan domskälen uppfattas så att det är en större olägenhet att ägaren 

felaktigt berövas rätten att få skadestånd av hälarna än att hälarna felaktigt åläggs att 

betala skadestånd för skador som förorsakats av tjuven.
83

 Heumans tolkning att det var 

hälarnas mindre skyddsvärda intressen som avgjorde bevisbördefrågan är rimlig men 

rättsfallet är också ett exempel på att HD kan vara otydlig med varför bevisbördan 
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 Ekelöf, m.fl., Rättegång IV, uppl. 7, s. 147 f; se även Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 396. 
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 Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 58. 
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 Jfr Lindell, Civilprocessen, s. 540. 
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placeras på ett visst sätt.
84

 HD nämner ägarens svårigheter att prestera bevisning, men 

tar inte upp att hälarna har liknande svårigheter med att bevisa att egendomen skadats 

innan de fick den i sin besittning. HD har inte heller redovisat något resonemang där det 

görs en komparation av skyddsvärda partsintressen. Det stöd som finns för att parts-

intressena varit styrande är att det är fastställt att hälarna har haft brottslig befattning 

med bolagets egendom samt HDs formulering om att ägaren inte skäligen bör bära 

olägenheten av att tidpunkten för skadorna inte kunnat klarläggas. 

Lindell kritiserar Heumans snäva inramning av konsekvensteorin men håller sam-

tidigt med Heuman om att det snäva partsperspektivet leder till ett slumpmässigt 

utfall.
85

 Vidare framhåller Lindell att när det vida perspektivet tillämpas så blir konse-

kvensteorin svår att skilja från den materiella teorin.
86

 De båda författarna synes vara 

överens om att det finns en snäv respektive en vid konsekvensteori varav den förra är 

mindre användbar och den senare, mer eller mindre, en materiell teori.  

 

7.3 Bevisbörda och beviskrav 

7.3.1 Relationen mellan bevisbörda, beviskrav och bevistema 

Relationen mellan bevisbörda och beviskrav framgår tydligt av Ekelöfs sannolikhets-

skala. Om en domare kommer fram till att bevisbördepunkten ska ligga vid ”styrkt” på 

höger sida om nollpunkten innebär det att domaren bestämt sig för hur tung bevisbördan 

ska vara samt vilken part som ska bära den. Bevisbördan och beviskravet är två sidor av 

samma mynt eftersom frågan om vem som ska visa att något är mer sannolikt än något 

annat inte kan isoleras från frågan om hur mycket mer sannolikt det måste vara.
87

 En 

bevisbörderegel ger s.a.s. beviskravet en riktning.  

Om en bevisbörderegel riktar beviskravet mot käranden, innebär det att käranden 

måste bevisa sitt bevistema vid äventyr av att svarandens motbevistema läggs till grund 

för domen. P.g.a. kopplingen mellan bevistema, bevisbörda och beviskrav kan man säga 

att om bevisbördan kastas om så vänder man också på bevistemat.
88

 Bevisbördan kan 
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 Lindell menar att HDs avgöranden av bevisbördefrågor ibland inte är mer än ett skott från höften, 
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också ge en bevisföringsskyldighet eftersom den som har bevisbördan normalt är den 

som det ankommer på att införa enskilda bevis, även om det finns undantag.
89

 

   

7.3.2 Överviktsprincipen 

Om bevisbördepunkten placeras på nollpunkten i sannolikhetsskalan har ingen part 

bevisbördan och därmed inte heller något beviskrav riktat mot sig. Placerar domaren 

bevisbördepunkten på det viset så tillämpar han den s.k. överviktsprincipen.  

Överviktsprincipen innebär att om en viss omständighet A framstår som något mer 

sannolik än omständighet B ska A anses bevisad och läggas till grund för den rättsliga 

bedömningen av målet. Med andra ord innebär överviktsprincipen att domen ska 

grundas på det påstående som har sannolikhetsövervikt.
90

 Skillnaden mellan de bevis-

värden som parterna lyckas prestera kan därmed vara minimal och ändå avgöra frågan. 

Överviktsprincipen är inte en bevisbörderegel eftersom den inte riktar något beviskrav 

mot någon av parterna.
91

  

 Enligt Bolding och Lindell leder överviktsprincipen till att tvister så ofta som möjligt 

får en materiellt riktig lösning.
92

 En del författare, däribland Bolding och Lindell, 

förespråkar att överviktsprincipen ska användas som en utgångspunkt vid bestämmandet 

av hur risken för en felaktig dom ska fördelas mellan parterna.
93

 Deras ståndpunkt är att 

risken för en felaktig dom bör fördelas lika mellan parterna såvida inga särskilda skäl 

talar för att någon av dem bör bära en större risk.
94

 Denna inställning i frågan stämmer 

väl med tanken att bevisbörderegler bör tillämpas restriktivit. Enligt Lindell bör använd-

ningen av beviskrav ”ske nyanserat genom anpassning till olika typfall”.
95

 Heuman 

börjar i andra änden av Lindells resonemang och skriver således att det är svårt att inse 

varför en tillämpning av överviktsprincipen skulle vara utesluten när bevisbördeargu-

menten väger ungefär lika tungt.
96

Även om det nog är ovanligt kan situationer upp-

komma där det inte går att avgöra vilken part som har den starkaste bevisningen och då 
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kan överviktsprincipen inte tillämpas.
97

 För att domaren inte ska behöva stå som en åsna 

mellan två hötappar blir det i sådana fall nödvändigt att använda en bevisbörderegel.
98

  

 Som redogjorts för ovan prioriterar de olika bevisbördeteorierna olika hänsyns-

taganden. Vid tillämpningen av exempelvis en sannolikhetsteori eftersträvas att domar 

ska bli materiellt riktiga så ofta som möjligt. Sannolikhetsteorierna har det gemensamt 

med överviktsprincipen att de syftar till att maximera antalet materiellt riktiga domar. 

Men de skiljer sig åt på så vis att sannolikhetsteorierna riktar ett beviskrav mot den ena 

parten baserat på ursprungssannolikhet, medan det vid tillämpning av överviktsprin-

cipen enbart är bevisvärdering som avgör om ett rättsfaktum kommer att läggas till 

grund för domen. Eftersom överviktsprincipen inte bygger på samma hänsynstaganden 

som de olika bevisbördeteorierna kan den kritiseras med argument hämtade från bevis-

bördeteorierna. Ekelöf som prioriterar att de materiella reglerna får genomslagskraft i 

samhällslivet är således skeptisk till överviktsprincipen eftersom den har ett annat 

primärt ändamål.
99

 Vidare framför han kritik baserad på bevisvärdemetoden, men detta 

ligger utanför området för denna uppsats.
100

 Den som har konsekvensteorins glasögon 

på sig kan påpeka att överviktsprincipen är olämplig när ett oriktigt beslut i ena rikt-

ningen orsakar mycket större skada än ett oriktigt beslut i andra riktningen.  

 

7.3.3 Bevisbördan ett skjutreglage  

Eftersom bevisbörda och beviskrav är två sidor av samma mynt är argument som är 

relevanta för att placera bevisbördan också relevanta vid bestämmandet av beviskravet. 

Men även om argumenten som en bevisbördeteori bidrar med inte motiverar en viss 

placering eller överflyttning av bevisbördan kan de ändå vara tillräckligt starka för att 

beviskravet ska lindras eller skärpas.
101

 

Bevisbördepunkten på Ekelöfs sannolikhetsskala kan liknas vid ett skjutreglage som 

beroende på argumenten kan skjutas fram och tillbaka på skalan. När olika intressen och 

ändamål gör sig gällande i samma tvist kan det föranleda domaren till att justera riskför-

delningen mellan parterna.  

 

7.3.4 Utredningsbördan en katalysator  
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För att använda ytterligare en metafor så har domaren, utöver skjutreglaget, också en 

katalysator till sitt förfogande. Domaren kan nämligen flytta över den s.k. utrednings-

bördan från den bevisbördebärande parten till motparten. Att en part åläggs utrednings-

bördan innebär att denne ska ta fram och presentera tillräckligt underlag för att domaren 

ska kunna pröva grunderna för talan.
102

 Om den part som har utredningsbördan under-

låter att presentera en saklig utredning kan det leda till att motpartens bevistema läggs 

till grund för domen.
103

 Alternativt kan en bristfällig utredning föranleda en beviskravs-

sänkning för motparten.
104

 Normalt sett ligger utredningsbördan på samma part som har 

bevisbördan men i vissa fall kan det anses påkallat att motparten ska bidra till, eller helt 

bära ansvaret för, utredningen.
105

 Utredningsbördan fungerar sålunda som en katalysator 

som driver fram underlag i en utredning som annars skulle gå i stå. 

Det försäkringsrättsliga fallet NJA 1984 s. 501 (I) är ett exempel på när HD ansett 

det var befogat att överföra utredningsbördan. HD placerade bevisbördan på försäk-

ringstagaren, men tillade att när det gäller konsumentförsäkringar så har försäkrings-

tagaren i allmänhet betydligt sämre möjligheter än försäkringsgivaren att förebringa 

utredning i frågor av teknisk natur. Enligt HD bör därför brister i den tekniska utred-

ningen, vilka det varit möjligt och rimligt att avhjälpa, normalt få gå ut över försäk-

ringsgivaren. Därigenom ålades försäkringsgivaren utredningsbördan. Det är således 

med anledning av försäkringsbolagens tekniska kompetens och ekonomiska resurser 

som de åläggs utredningsbördan.
106

 

Hur dynamiken mellan bevisbörda och beviskrav fungerar, samt hur denna dynamik 

utnyttjas av domstolarna, ska i det följande belysas genom en granskning av resone-

mang som förts i några försäkringsrättsliga fall.  

 

7.3.5 Överväganden i högsta instans 

I NJA 1984 s. 501 (I) var det fråga om en försäkringstagare skulle få ut ersättning från 

sin motorfordonsförsäkring p.g.a. att den försäkrade bilen tagits och brukats olovligen. 

HD inleder med att det p.g.a. allmänna processuella grundsatser är försäkringstagaren 

som har bevisbördan för att det föreligger ett försäkringsfall. Sedan övergår HD till att 

resonera om hur högt ställt beviskravet bör vara. Därvid anför HD att det ”av naturliga 
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skäl ofta [är] omöjligt att föra full bevisning om att en bil tagits och brukats olovligen. 

Helt allmänt framstår därför en lindring av beviskravet som påkallad.” Det HD gör är 

således att beakta ett bevissäkringsargument som tar sikte på hur det typiskt sett 

förhåller sig med försäkringstagarens möjligheter att föra bevisning. HD vill tydligen 

undvika ett rättsläge där försäkringstagare ofta skulle ställas inför ett omöjligt 

beviskrav.  

 Innan HD kommer fram till att beviskravet ska sänkas gör de en intresseavvägning 

mellan två motstridande intressen. De intressen som ställs mot varandra är å ena sidan 

att ”den lojale försäkringstagaren skall kunna känna trygghet för att hans försäkring 

verkligen ger honom skydd” och å andra sidan att ”det [är] av vikt för försäkrings-

tagarna som kollektiv att inte försäkringsgivarens risktagande skall bli så stort att 

premierna blir oacceptabelt höga”. En noggrann läsning av formuleringarna visar att det 

inte är parternas intressen som avvägts mot varandra utan det är en tänkt ”lojal försäk-

ringstagare” som ställts mot ”försäkringstagarna som kollektiv”. Försäkringstagar-

kollektivet är inte part i målet, men kollektivets intresse betraktas som skyddsvärt inom 

försäkringsrätten.  

HD redovisar inte vad det var som föranledde dem att väga in kollektivets intresse, 

men det är säkerligen grundat på en strävan efter att uppfylla de bakomliggande syftena 

med försäkringsrätten och den då gällande konsumentförsäkringslagen (1980:38). Även 

om tvisten rör tillämpningen av ett avtalsvillkor, d.v.s. inte en rättsregel, kan de över-

gripande ändamålen inom försäkringsrätten vägas in i bedömningen av hur högt 

beviskravet ska ställas. Ett sådant resonemang kan närmast beskrivas som en 

tillämpning av den materiella teorin. Idag skulle ett sådant resonemang kunna föras med 

stöd av propositionen till försäkringsavtalslagen (2005:104) där departementschefen 

särskilt framhåller den stora socioekonomiska betydelsen som försäkringsinstitutet har 

för den enskilde försäkringstagaren.
107

 Mot det intresset uppställs önskemålet att till-

godose försäkringskollektivet med ett försäkringsskydd till låg kostnad.
108

 Försäkrings-

bolagens intresse av att kunna bedriva en ekonomiskt rationell och konkurrenskraftig 

verksamhet betraktas som ett medel för att tillgodose det försäkringsbehov som finns.
109

  

 Vid en läsning av NJA 1984 s. 501 (I) gör Heumans respektive Lindells skilda 

synsätt på konsekvensteorin sig påminnda. På vilken nivå bör de motstridiga intressena 
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beaktas? Är det den enskilde eller den typiske försäkringstagarens intresse som ska 

vägas mot försäkringstagarkollektivets intresse? I NJA 1984 s. 501 (I) anlade HD det 

vidare perspektivet och utgick ifrån hur det ofta förhåller sig i ”mål av förevarande slag” 

och slog fast vilket beviskrav som ska gälla i dessa typfall. HD anförde att beviskravet 

”med särskild hänsyn till skyddsintresset bör formuleras så att försäkringstagaren skall 

anses ha fullgjort sin bevisskyldighet, om det vid en helhetsbedömning av samtliga 

omständigheter framstår som mera antagligt att försäkringsfall föreligger än att så inte 

är förhållandet.”
110

  

 Bevisbördeteorierna kan användas för att beskriva domstolarnas resonemang. 

Däremot är det svårt att med hjälp av teorierna förutse hur en domstol kommer att 

resonera eftersom domstolarna inte idkar en strikt tillämpning av någon bestämd 

bevisbördelära. Den prejudikatbildande verksamheten bygger på avvägningar i enskilda 

fall som sedan får tjäna till ledning i andra liknande fall. Att påpeka vad som avses med 

ett prejudikat är förstås att påpeka en självklarhet, men det tjänar syftet att understryka 

följande poäng. Prejudikaten döljer ingen djupare sanning om bevisbördeläran. Heuman 

har i sitt verk ”Bevisbörda och beviskrav i tvistemål” gjort en omfattande genomgång 

av praxis och därvid har han kommit fram till att bevissäkringsteorin är den i särklass 

viktigaste teorin.
111

 Han sträcker sig så långt som till att kalla teorin för en vag 

huvudteori.
112

 Heuman medger dock att bevissäkringsteorin är en teori bland andra 

teorier som också har argumentationsvärden.
113

 Här kan NJA 1984 s. 501 (I) ännu en 

gång tjäna som exempel. Olika delar av HDs resonemang kan förklaras med bevis-

säkringsteorin såväl som konsekvensteorin och den materiella teorin. Men det går inte 

att utläsa varför den ena teorin kan ha prioriterats framför den andra, hur de har 

tillämpats eller om domarna ens varit medvetna om att de tillämpat en bevisbördeteori. 

Om det är konsekvensteorin som har tillämpats när HD beslutade att sänka beviskravet 

så förutsätter det först att HD lyckats kvantifiera den negativa inverkan en felaktig dom 

skulle kunna få på den lojale försäkringstagarens trygghet. Problemet med att göra 

dylika kvantifieringar av nytta eller lycka är något som utilitarister har brottats med allt 

sedan Jeremy Bentham. Problemet är dock inte oöverstigligt om det kan anses till-

räckligt att domaren sätter ett vått finger i vädret och känner vartåt det blåser. Sedan ska 
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HD ha gjort en uppskattning av de ekonomiska konsekvenserna för försäkringstagar-

kollektivet, för att slutligen göra en avvägning mellan dessa två intressen.  

 En analys av NJA 1984 s. 501 (I) ger vid handen att HD uppmärksammat att det 

fanns ett starkt skäl för en beviskravssänkning men att det även fanns ett skäl mot en 

sänkning. HD kom fram till att man ska dra lite i ”skjutreglaget” och stanna på en ny 

punkt i sannolikhetsskalan som de valde att kalla ”mera antagligt”. Domstolarna går 

väldigt sällan till botten med sina bevisbörde- och beviskravsresonemang. Därför har 

jag nedan ett avsnitt som är inriktat på beslutsfattandets kognitiva aspekter.
114

  

 De olika bevisbördeteorierna gör sig gällande med olika styrka beroende på 

omständigheterna i det enskilda fallet. Sannolikhetsteorier har t.ex. större betydelse i 

exemplet ovan där hantverkaren Viktor vill betala för sina brädor med bitcoin, än om 

tvisten rörde frågan huruvida de köpta brädorna har för mycket kvist och därför är 

behäftade med fel. Även om det inte går att vaska fram en hierarki av bevisbördeteorier 

med en ”huvudteori” i topp, så går det ändå att upptäcka vilka argument som ofta tas 

med i domskälen. I den delen förtjänar Heuman medhåll i sitt påstående om att bevis-

säkring ofta tillmäts stor betydelse.  

Heuman efterlyser en mer öppen domskrivning där domstolarna redovisar sina 

avvägningar av ”relevanta standardiserade bevisbördeargument”.
115

 Det har redan 

påpekats att domstolarna kan vara otydliga med varför bevisbördan placeras på ett visst 

sätt. Det är dock, som framgår av diskussionen ovan, förenat med betydande svårigheter 

att göra och beskriva objektiva avvägningar mellan olika intressen och ändamål. Ofta är 

det nog så att ställningstagandet kokar ned till en magkänsla
116

, vilken i sin tur kan vara 

svår att beskriva på ett sätt som är till ledning för rättstillämpningen. Ställningstag-

andena skiljer sig åt på olika sätt vid tillämpningen av varje särskild civilrättslig regel. 

Det har inte varit möjligt för lagstiftaren att ställa upp en generellt tillämplig bevis-

börderegel och inte heller att uttömmande reglera varje upptänklig bevisbördefråga.
117

 

Domstolarna har samma svårighet med att ställa upp en enkel generell bevisbörderegel. 

Det domstolarna kan göra är att från fall till fall bedöma vad som är ”skäligt och 

billigt”. Ändamålet att få nyanserade bevisbördebedömningar genom en praxisutveck-

ling bekostas till viss del med förutsebarheten. Men i de fall där det finns praxis är 
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förutsebarheten relativt god. Man får nöja sig med vad som kan utläsas ur de prejudikat 

där HD uttalat sig om resultatet av en avvägning.
118

 Liksom Heuman framhåller kan det 

dock vara svårt att avgöra i vilken mån sådana domskäl går att generalisera.
119

 

 

 

7.3.6 Överväganden i underinstanserna 

Om domstolen känner till ett prejudikat ter det sig i den praktiska rättstillämpningen 

knappast arbetsekonomiskt motiverat att ”gå omvägen” över ett försök att uttolka en 

generell bevisbörderegel. Istället gör domstolen en jämförelse mellan fakta i prejudi-

katet och fakta i det egna målet. Visar sig fallen vara lika placeras bevisbördan på 

samma sätt som i prejudikatet. Om beslutsunderlaget utgörs av flera prejudikat, kan 

försök att uppställa en generell bevisbörderegel visa sig ofrånkomliga också i den pra-

ktiska rättstillämpningen. Även här spelar dock inventering, värdesättning och 

jämförelse mellan konkreta omständigheter i de olika fallen regelmässigt en avgörande 

roll. 

 Svea hovrätts avgörande T 10007-14, 2015-10-29, (nedan kallat Jonas-fallet), kan 

tjäna som exempel på de lägre instansernas tillvägagångssätt när beviskravet ska be-

stämmas.  

Jonas-fallet rörde krav på försäkringsersättning med anledning av dels ett inbrott och 

dels ett rån. Jonas hade anmält till polisen att hans lägenhet utsatts för inbrott när han 

under en vecka bott hos sin flickvän. En månad senare anmälde han att okända 

gärningsmän trängt sig in i lägenheten och med vapenhot tilltvingat sig en guldkedja 

samt verbalt hotat honom till livet. Vid båda tillfällena genomförde polisen brotts-

plattsundersökningar. Jonas försäkringsbolag nekade honom ersättning eftersom de 

menade att varken inbrottet eller rånet hade inträffat.  

Hovrätten inleder med konstaterandet att HD i flera fall har ansett det påkallat att 

sänka beviskravet när det föreligger svårigheter att lägga fram full bevisning. Därvid 

citerar hovrätten den del av domskälen i NJA 1984 s. 501 (I) där HD ålägger försäk-

ringstagaren bevisbördan men sänker beviskravet till ”mera antagligt”.  

Angående bostadsinbrottet hänvisade hovrätten till NJA 1984 s. 829 där HD 

bekräftar att samma beviskrav som tillämpats i NJA 1984 s. 501 (I och II) också ska 
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gälla vid bostadsinbrott. Vidare framhöll hovrätten att Jonas och försäkringsbolaget 

var överens om att det av HD fastställda beviskravet skulle tillämpas.  

När det gällde frågan om vilket beviskrav som bör ställas på försäkringstagaren i 

fall av rån konstaterade hovrätten att det saknas vägledande avgöranden. Hovrätten tog 

istället ledning av rättsfallet NJA 2006 s. 721 som gällde trafikskadeersättning för 

skada som orsakats av ett okänt motorfordon. Hovrätten citerade följande stycke ur 

HDs domskäl.  

”Situationen som behandlas i detta mål skiljer sig från [NJA 1984 s. 501] bl.a. 

på det sättet att den skadelidande själv har varit närvarande när skadan uppkom. 

I många fall av detta slag kan bevisläget förmodas vara något bättre än i till-

greppsfall. Vidare begärs ersättningen inte på grund av den skadelidandes egen 

försäkring, något som kan motivera att beviskravet sätts högre än i 1984 års 

fall.”
120

  

Enligt hovrätten bör försäkringstagare som utsatts för rån, i likhet med vad som var 

fallet i NJA 2006 s. 721, normalt anses ha bättre bevismöjligheter än vid ett inbrott i 

hemmet när försäkringstagaren inte själv varit närvarande. Detta bl.a. då han genom 

sin egen berättelse kan föra bevisning om det inträffade. Enligt hovrätten kan det inte 

heller, på det sätt som förutsätts vid inbrott i hemmet, antas att försäkringstagaren i 

allmänhet har avsevärt mycket sämre möjligheter än försäkringsgivaren att säkra och 

förebringa utredning av betydelse för bedömningen av hans påståenden, t.ex. genom 

att snabbt tillkalla polis för att säkra spår och eventuella vittnesuppgifter. Å andra 

sidan noterar hovrätten att Jonas, till skillnad från käranden i 2006 års fall, begär 

ersättning ur sin egen försäkring. Hovrätten anför dock att ”[d]en sistnämnda 

omständigheten bör emellertid inte tillmätas någon avgörande betydelse.” 

Sammantaget fann hovrätten att det måste ankomma på Jonas att göra det ”klart mera 

sannolikt” att ett försäkringsfall har inträffat i enlighet med hans påstående, än att så 

inte är fallet.  

I Jonas-fallet stödde sig hovrätten på NJA 1984 s. 501 (I) när de, av hänsyn till Jonas 

bevissvårigheter, ansåg det vara påkallat att lindra beviskravet angående de båda 

påstådda försäkringsfallen. Hovrätten hade sålunda kommit fram till att beviskraven 

avseende de båda försäkringsfallen skulle sättas lägre än normalkravet ”styrkt”. Det mål 

som hovrätten hade att bedöma skiljde sig dock från NJA 1984 s. 501 (I) på så vis att 

det inte rörde sig om en bilstöld utan om ett bostadsinbrott och ett rån. Hovrätten 
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behövde fastställa hur mycket lägre beviskrav än ”styrkt” som ska gälla i respektive för-

säkringsfall.  

Angående bostadsinbrottet kom hovrätten fram till att beviskravet ”mera antagligt” 

skulle gälla. Hovrätten gav två skäl för detta. Det första skälet var att HD i NJA 1984 s. 

829 har bekräftat att samma beviskrav som tillämpats i NJA 1984 s. 501 (I och II) också 

ska gälla vid bostadsinbrott. Här bör dock framhållas att HDs bekräftande av bevis-

kravet i NJA 1984 s. 829 var ett obiter dictum eftersom det var ostridigt att egendomen 

hade stulits från bostaden.
121

 Det andra skälet som hovrätten angav var att Jonas och 

försäkringsbolaget var överens om att det av HD fastställda beviskravet, d.v.s. ”mera 

antagligt”, skulle tillämpas.  

 Angående det påstådda rånet hade hovrätten större besvär. Eftersom det saknas väg-

ledande avgöranden rörande just rån nödsakades hovrätten att använda sig av finare 

maskor i sökandet efter prejudikat. Således fäste de avseende vid något som skiljer 

rånfall från tillgreppsfall, nämligen att försäkringstagaren själv måste ha varit närvar-

ande i de fall då ett rån verkligen har inträffat. Därför blev det intressant för hovrätten 

att titta på prejudikatet NJA 2006 s. 721.  

I 2006 års fall yrkade käranden att Trafikförsäkringsföreningen (TFF) till henne 

skulle betala 605 kr jämte ränta. Till grund för sin talan anförde käranden att hon medan 

hon framfört sin personbil fått möte av en annan bilist som genom att köra för långt till 

vänster skadat hennes vänstra backspegel, samt att föraren av den mötande bilen körde 

vidare utan att kunna identifieras. Angående vilket beviskrav som skulle gälla valde HD 

mellan två formuleringar som förekommit i tidigare praxis. Valet stod mellan antingen 

”mera antagligt” som tillämpats i konsumentförsäkringsfallen NJA 1984 s. 501 (I och 

II), eller ”klart mera sannolikt” som tillämpats i rättsfall gällande utomobligatoriskt 

skadestånd och företagsförsäkring. HD kom fram till att beviskravet ska vara ”klart mer 

sannolikt” och angav två argument för detta. I Jonas-fallet citerar hovrätten det stycke ur 

domskälen där dessa två argument framgår: 

”Situationen som behandlas i detta mål skiljer sig från 1984 års fall bl.a. på det sättet 

att den skadelidande själv har varit närvarande när skadan uppkom. I många fall av 

detta slag kan bevisläget förmodas vara något bättre än i tillgreppsfall. Vidare begärs 
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ersättningen inte på grund av den skadelidandes egen försäkring, något som kan 

motivera att beviskravet sätts högre än i 1984 års fall.”
122

 

De två argument som samfällt talade för det högre beviskravet i NJA 2006 s. 721, talar 

för motsatta lösningar i Jonas-fallet. Det första argumentet, som grundas på bevissäk-

ringsresonemang, talar för att det högre beviskravet ”klart mera sannolikt” ska 

tillämpas. Det är ett lättbegripligt argument att behovet av en beviskravssänkning inte är 

lika stort för den skadelidande som varit närvarande då en skada inträffat jämfört med 

den skadelidande som inte varit på plats vid skadetillfället. Jonas måste ha varit närvar-

ande när han rånades. Därför hade han möjlighet att säkra bevisning genom att snabbt 

tillkalla polis och han kunde vidare föra bevisning genom sin egen berättelse om 

händelseförloppet.  

 Det andra argumentet talar dock för att beviskravet ”mera antagligt” bör tillämpas 

eftersom Jonas-fallet gäller en konsumentförsäkring. I NJA 2006 s. 721 krävdes inte 

ersättningen ur ett försäkringsavtal utan från TFF, d.v.s. juridiskt-tekniskt sett var det 

fråga om ett utomobligatoriskt förhållande. HD poängterade att de fall där beviskravet 

”klart mera sannolikt” tillämpats antingen har rört utomobligatoriska skadestånd (NJA 

1977 s. 176, 1981 s. 622, 1982 s. 421 och 1991 s. 481) eller företagsförsäkring (NJA 

1992 s. 113). I NJA 1992 s. 113 uttalar HD att företagare i regel har bättre förut-

sättningar än konsumenter att förebringa utredning i tekniska frågor och kan dessutom 

ofta få hjälp från sina branschorganisationer när det gäller att tillvarata sina intressen. 

Därför menar HD att beviskravet bör kunna sättas högre vid företagsförsäkringar än vid 

konsumentförsäkringar. I NJA 2006 s. 721 redovisar HD en omfattande praxis genom 

vilken det har upprätthållits en klar rågång mellan konsumentförsäkringar respektive 

företagsförsäkringar och utomobligatoriska skadestånd.  

 I Jonas-fallet väljer hovrätten att avvisa det andra argumentet med den knapphändiga 

motiveringen att det är en omständighet som inte bör tillmätas någon betydelse. Således 

kommer hovrätten fram till att beviskravet ”klart mera sannolikt” ska tillämpas när 

försäkringstagaren gör gällande att han utsatts för rån i hemmet.  

 I det följande görs en genomgång av hur hovrätten kan ha kommit fram till att det är 

beviskravet ”klart mera sannolikt” som ska tillämpas när försäkringstagaren gör 

gällande att denne utsatts för ett rån. Hovrätten sökte efter svar i praxis och fann NJA 

2006 s. 721. Som redogjorts för ovan bedömde HD i nämnda prejudikat att beviskravet 
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borde lindras, likt NJA 1984 s. 501 (I och II), men anförde två argument för att det ändå 

skulle sättas högre än ”mera antagligt”. Därför bestämde HD att beviskravet skulle vara 

”klart mera sannolikt”. I det fall som hovrätten hade att bedöma var det bara ett av de 

två argumenten som talade för att beviskravet borde skärpas jämfört med 1984 års fall. 

Det finns inget semantiskt begrepp för ett beviskravssteg som ligger mellan ”mera 

antagligt” och ”klart mera sannolikt”.
123

 Det hovrätten således behövde ta ställning till 

var om det är tillräckligt att Jonas varit närvarande vid det påstådda skadetillfället för att 

det högre beviskravet ska tillämpas.  

Hovrätten är summarisk i sin redovisning av vilka överväganden som ligger till 

grund för valet av beviskrav. Inom rättsvetenskapen utgås det i regel ifrån att domare 

använder sig av vissa idealmodeller och argumentationssätt för att nå fram till ett rätts-

ligt korrekt beslut.
124

 Domaren ska nå fram till sina beslut genom en successiv process 

där varje argument för och emot olika beslutsalternativ presenteras och prövas.
125

 

Kognitionspsykologisk forskning ger dock stöd för att beslutsfattare, däribland domare, 

påverkas av psykologiska effekter så som ”begränsad rationalitet” och olika ”bias”.
126

 

Med hjälp av psykologivetenskapen kan ytterligare en sida av det rättsliga besluts-

fattandet belysas. 

Då vi ser på hovrättens domskäl ur ett psykologiskt perspektiv så framträder vissa 

indikationer på att det rättsliga beslutsfattandet inte enbart styrs av rättsdogmatiska 

överväganden. Ur ett rättsvetenskapligt perspektiv borde hovrätten ha redovisat sina 

överväganden avseende både det första och andra argumentet från 2006 års fall. 

Hovrättens sätt att resonera indikerar istället att hovrätten använt sig av den heuristiska 

principen ”take the best, leave the rest”.
127

 Principen innebär att valet mellan två eller 

flera beslutsalternativ baseras på vilket alternativ som bäst uppfyller ett visst kri-

terium.
128

 I detta fall kan kriteriet ha varit att den omständighet som beaktas ska ge så 

säkert underlag som möjligt om skadelidandens faktiska bevissäkringsmöjligheter. Det 

första beslutsalternativet, d.v.s. det första argumentet, ger hovrätten handfast info-

rmation om att Jonas t.ex. borde kunna redogöra för händelseförloppet vid rånet. Det 
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 Därmed inte sagt att det saknas ett sådant beviskravssteg. En finare skala skulle knappast vara 

meningsfull, det är svårt nog för domarna att skilja mellan begreppen, se Klami, m.fl., Ett rationellt 

beviskrav, SvJT 1988 s. 589; Ekelöf & Boman, Rättegång IV, uppl. 6, s. 71. 
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 Gräns, Decisio juris, s. 119 f. 
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 A.a. s. 16 och 120. 
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 A.a. s. 120; under rubriken ”8.3 Domare är också människor” behandlas en psykologisk studie utförd 

på domare. 
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 För mer om heurestik se under rubriken ”8.2 Heuristik”. 
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 Gigerenzer & Todd, Simple Heuristics, s. 80 f; Gigerenzer & Engel, Heuristics and the law, s. 432. 
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andra beslutsalternativet, andra argumentet, ger inte lika handfast information. Att före-

tagare generellt sett har bättre möjligheter att förebringa utredning i tekniska frågor, 

t.ex. genom övervakningsfilm, ger inte hovrätten någon information om vilka faktiska 

möjligheter Jonas haft att säkra bevisning. HDs uppdelning mellan konsumentförsäk-

ringar respektive företagsförsäkringar och utomobligatoriska skadestånd tappar dess-

utom betydelse när det är fråga om rån eftersom det i huvudsak är polisen som bidrar 

med utredning i sådana fall.  

 Denna behandling av hovrättens domskäl är tänkt att visa att det inte alltid behöver 

vara strikt rättsdogmatik som ligger bakom bestämmandet av bevisbörda och beviskrav 

utan att även psykologiska faktorer kan spela en roll. Som framgår av det följande har 

psykologiska mekanismer även en inverkan på hur domskäl författas.  

 I Jonas-fallet har hovrätten använt sig av det som var HDs första argument i NJA 

2006 s. 721. Hovrättens domskäl ger ett intryck av att man plockat russinet ur kakan 

genom att helt sonika vifta bort HDs andra argument med motiveringen att det är en 

omständighet som ”inte [bör] tillmätas någon avgörande betydelse”.
129

 På så sätt 

framhävs HDs första argument, att den skadelidande var närvarande vid skadetillfället, 

som det dominerande skälet till att beviskravet inte bör sänkas hela vägen ner till ”mera 

antagligt”.
130

  

 Det är möjligt att hovrätten vägt in i sin bedömning att det finns större skäl att sätta 

beviskravet lågt när det är fråga om en konsumentförsäkring, men kommit fram till att 

Jonas närvaro vid skadetillfället gör att det är tillräckligt att beviskravet sänks från 

”styrkt” till ”klart mera sannolikt”. Att hovrätten minimerar betydelsen av HDs andra 

argument kan vara ett utslag för vad beslutsfattare gärna gör när de känner en kognitiv 

dissonans, nämligen tona ned betydelsen av sådant som talar mot det beslut man 

kommit fram till.
131

 Det är ett sätt för beslutsfattare att försvara sitt beslut såväl inför sig 

själv som inför andra.  

 

7.3.7 Typfall 

I Jonas-fallet framhöll hovrätten att det saknas vägledande avgöranden om vilket bevis-

krav som ska tillämpas vid krav på försäkringsersättning till följd av rån. Hovrätten 
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 Svea hovrätt har även i avgörandet T11383-12, 2013-09-24, plockat det första argumentet för att 

motivera att en försäkringstagare som påstår sig ha tappat eller bestulits på sin klocka ska göra detta ”klart 

mera sannolikt”. 
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 Hovrätten kan sägas differentiera de två argumenten eller beslutskriterierna, för mer om denna 

beslutsprocess se Gräns, Decisio juris, s. 87 ff. 
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 Angående beslutsfattares tekniker för att undvika ”kognitiv dissonans” se Gräns, Decisio juris, s. 77 ff. 
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saknade en färdig lösning på hur de ska bedöma det knippe av bevisbördegrundande 

omständigheter som aktualiseras i denna typ av fall. Istället för ett prejudikat gällande 

konsumentförsäkring där försäkringstagaren kräver ersättning p.g.a. att denne utsatts för 

ett rån i sitt hem fick hovrätten nöja sig med att ta ledning av ett prejudikat som rörde en 

trafikskada. Fallet med trafikskadan hade vissa likheter med Jonas-fallet men det förelåg 

ändå klara skillnader mellan de båda fallen.  

Som redan påpekats när NJA 1984 s. 501 (I) behandlades ovan kan det vara svårt att 

avgöra i vilken mån bevisbördebedömningarna i ett prejudikat går att generalisera.
132

 

Svårigheten ligger i att de omständigheter som bevisbördeargumenten tar sikte på 

skiftar från fall till fall. Ibland föreligger inte alla omständigheter som var relevanta i 

prejudikatfallet. Andra gånger föreligger alla relevanta omständigheter men de gör sig 

s.a.s. gällande i en annan grad än vad som var fallet i prejudikatet.
133

 I vissa fall kommer 

bevisbördeargumenten att samverka medan de i andra fall kommer att motverka 

varandra.  

Vidare kan det i enskilda fall finnas avvikelser från det som är typiskt. När bevis-

bördan t.ex. grundas på vilka bevissäkringsmöjligheter som typiskt sett föreligger finns 

det risk för att den part som åläggs bevisbördan i det enskilda fallet inte har några reella 

möjligheter att säkerställa bevisning.
134

 Som ett exempel pekar Heuman på NJA 1986 s. 

470.
135

 Fallet rörde ett undantag i en vagnsskadeförsäkring som innebar att ersättning 

inte utgår om bilföraren varit onykter vid olyckan. I målet var det fråga om bilföraren 

hade berusat sig före eller efter en inträffad olycka. Efter att HD konstaterat att det är 

försäkringsbolaget som har bevisbördan övervägde de om beviskravet borde sänkas. HD 

uttalade att berörda myndigheter i regel vidtar särskild utredning rörande rattonykterhet 

och att försäkringsgivares möjligheter att föra bevisning därom därför normalt är goda. 

Därför avstod HD från att sänka beviskravet. 

Heuman är kritisk mot HD:s resonemang eftersom HD också konstaterade att det 

förelåg brister i myndigheternas utredning i det aktuella fallet.
136

 En av bristerna bestod 

i att det tagit lång tid för polisen att anlända till olycksplatsen. Hade polisen kommit 

fram tidigare hade det kanske kunnat konstateras huruvida försäkringstagaren druckit 

före eller efter olyckan. Heumans poäng är att försäkringsbolagen inte har någon 
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 Se under rubriken ”7.3.5 Överväganden i högsta instans” in fine. 
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 Jfr Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 511. 
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 A.a. s. 269, se även s. 55. 
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 Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 405. 
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kontroll över hur myndigheternas utredningar sköts. Försäkringsbolagen kan t.ex. inte 

påskynda polisens utryckningar. Därför menar Heuman att det blir fel när HD motiverar 

sitt ställningstagande i beviskravsfrågan med att försäkringsgivarna normalt har goda 

möjligheter att föra bevisning rörande rattonykterhet.
137

 Vidare anför han att när det 

föreligger brister i en utredning som polisen, en annan myndighet eller organisation 

ansvarar för så bör bristerna drabba båda parter i lika mån.
138

  

 Men man ska nog se HDs domskäl mot bakgrund av att de skapar en norm för vilket 

beviskrav som ska tillämpas i denna typ av fall. Som utgångspunkt ålägger HD försäk-

ringsgivarna bevisbördan när de gör gällande att en undantagsbestämmelse i försäk-

ringsvillkoren befriar dem från ersättningsansvar.
139

 Sedan är det en fråga hur högt 

beviskrav som generellt sett ska gälla. Det stämmer att försäkringsgivarna saknar inflyt-

ande över polisens utryckningar. Försäkringsgivarna har lika lite inflytande över hur 

blodproven tas när nykterhetsgraden ska fastställas. Ändå har de i normalfallet tillgång 

till polisrapporter och analysresultat av blodprov. D.v.s. normalt sett har försäkrings-

givarna goda bevissäkringsmöjligheter. Med beaktande av detta framstår det som 

rimligt att tillämpa beviskravet ”styrkt” i dessa typfall. Det skulle bli svårt att upprätt-

hålla målen om förutsebarhet och likabehandling om beviskravet ska fastställas med 

ledning av polisens utryckningstider eller under vilka förhållanden som blodprovstag-

ningen skett. Så som Diesen framhåller hör bevissäkringsbrister hemma under bevis-

värderingen.
140

  

 HD beaktade bl.a. polisens sena utryckning under bevisvärderingen men frågan är 

om utredningsbristerna uppmärksammades vid bestämmandet av beviskravet. Det är 

möjligt att HD vägt in utredningsbristerna och således beaktat att försäkringsbolaget 

saknade reella bevissäkringsmöjligheter. I så fall var det enligt HD acceptabelt att typ-

fallen tilläts överskugga omständigheterna i det enskilda fallet. Alternativt har andra 

hänsyn vägt tyngre utan att dessa har redovisats. Så som jag förstår Heumans kritik 

menar han att det nog snarare var av misstag som HD baserade beviskravet på utred-

ningsmöjligheter som försäkringsbolaget egentligen inte har. 

När HD har gjort en avvägning i en bevisbördefråga och därmed slagit fast en 

bevisbörderegel så ska den vara generellt tillämplig på vissa typfall. Men när det före-
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 A.st.  
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 Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 405. 
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 Se t.ex. NJA 1990 s. 93; Heuman är kritisk även mot detta sätt att placera bevisbördan inom 

försäkringsrätten. Han anser det vara präglat av dogmatisk bevisbördeteori där det beaktas om villkoren är 

rättsgrundande eller rättsupphävande, Heuman, Bevisbörda och beviskrav, s. 57 och 489 f. 
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 Diesen & Strandberg, Bevisprövning i tvistemål, s. 270. 
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ligger sådana omständigheter i det enskilda fallet som gör att det faller utanför ramarna 

för det typfall som bevisbörderegeln är avsedd att reglera så bör domstolen överväga om 

inte en annan bevisbörderegel vore lämpligare.  

 

7.3.8 Flexibelt beviskrav 

Den kritik som Heuman riktar mot NJA 1986 s. 470 kan sammanfattas med följande 

uppmaning. Domare bör vara uppmärksamma på om det föreligger omständigheter i det 

enskilda fallet som gör att typfallsbaserade antaganden blir inadekvata. Heumans upp-

fattning är att det bör vara möjligt för domare att ta hänsyn till omständigheterna i det 

individuella fallet när beviskravet ska fastställas. D.v.s. han företräder uppfattningen om 

att beviskrav bör vara flexibla.
141

 Den inställningen är han inte ensam om, Lindell och 

Gräns är exempel på andra författare som företräder denna ståndpunkt.
142

 Ekelöf anför 

däremot att bevisbördepunkten för ett visst rättsfaktum alltid har en fixerad plats på 

sannolikhetsskalan och att dess placering sålunda är helt oberoende av bevisningen i 

målet.
143

 Ekelöf har haft ett stort inflytande över dagens juristkår, men domstolarna är 

inte fullt så strikta som Ekelöf. Domstolarna betraktar det snarare som eftersträvansvärt 

att ställa upp en och samma bevisbörderegel vid tillämpningen av en viss civilrättslig 

regel.
144

  

 Förespråkarna av ett flexibelt beviskrav har som utgångspunkt att beviskravet är 

”konstant” för ett och samma rättsfaktum men menar att det kan justeras.
145

 Gräns, m.fl. 

har utarbetat en metod som är tänkt att hjälpa domare att fastställa vad de kallar ett 

”rationellt beviskrav”.
146

 Metoden går ut på att domaren ska kunna sammanväga ett 

flertal omständigheter som är unika i det förhandenvarande fallet och samtidigt göra 

detta på ett rationellt och förutsebart sätt. Bedömningen sker med beaktande av krit-

erierna 1) ursprungssannolikhet, 2) bevismöjlighet, 3) ändamålet bakom den materiella 

regeln, och 4) socioekonomiska konsekvenser.
147

 Sammanvägningen av kriterierna sker 

                                              
141

 Diesen tycker sig kunna skönja en tendens i rättsutvecklingen där det flexibla beviskravet vinner 
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 Lindell, Civilprocessen, s. 554 ff.; Klami, m.fl, Burden of Proof: Truth or Law?; se även Ekelöf, m.fl., 
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sedan med hjälp av en matematisk formel.
148

 Det är vanligt att flera konkurrerande 

intressen gör sig gällande när domaren ska bestämma beviskravet och metoden 

möjliggör att komplexa sammanvägningar sker på ett kontrollerat sätt. Men metoden är 

inte helt enkel att tillämpa. Skämtsamheter om att jurister är rädda för alla siffror, för 

det fall dessa inte åtföljs av paragraftecken, torde också ha viss verklighetsförankring. I 

samtal med Gräns har hon förklarat att metoden, p.g.a. att den är för komplicerad, 

saknar utsikter om att bli anammad av domstolarna. Frånsett användandet av formler så 

speglar metoden för det ”rationella beviskravet” förmodligen ganska väl de överväg-

anden som domstolarna faktiskt gör.
149

 

 

8 Kognitiv problematik  

8.1 Inledning 

Rättsvetenskapsmän utgår generellt sett ifrån att det är rättskälleläran som tillämpas vid 

rättsliga överväganden, men även psykologiska faktorer har en inverkan. En bevisbörde-

regel utgör en norm som en domare kan falla tillbaka på om han fortfarande känner sig 

osäker efter sin bevisvärdering. I det följande kommer jag att redogöra för några psyko-

logiska aspekter som kan ha en inverkan på domarens val av bevisbördelösning. Det 

kommer även framgå psykologiska aspekter kan förorsaka att en bevisbörderegel 

tillämpas i ett för tidigt skede. Domarens bevisvärdering kan påverkas av att bevis-

börderegler står redo att tillgripas.  

För en jurist kan det förefalla motsägelsefullt att en bevisbörderegel kan inverka på 

bevisvärderingen. Det en bevisbörderegel gör är ju att peka ut vilken part som ska 

uppfylla ett beviskrav. Sedan är det en förutsättning att domaren gör en bevisvärdering 

för att kunna svara – ja eller nej – på frågan om beviskravet är uppfyllt. Tycker domaren 

att det blir lättare kan han även välja en omvänd tågordning där bevisvärderingen sker 

först. Sedan kontrolleras vilken part som har bevisbördan och om beviskravet är 

uppfyllt.
150

 Juristens poäng är att det går en skarp skiljelinje mellan bevisbörda 

(rättsfråga) respektive bevisvärdering (sakfråga).
151

 Juristens resonemang ansluter då till 
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Humes lag vilken kan sammanfattas med att man inte kan härleda ett ”bör” från ett 

”är”.
152

 Bevisbörderegeln ger domaren anvisning om vilket faktapåstående som bör 

läggas till grund för domen för det fall det inte går att utreda vilket faktapåstående som 

är sant. En bevisbörderegel kan inte ge någon information om vad som faktiskt har 

hänt. Men ur ett psykologiskt perspektiv är bedömningsprocesserna inte lika tydligt åt-

skilda.
153

  

 

8.2 Heuristik 

I boken Heuristics and the law behandlar psykologerna Gigerenzer och Engel bl.a. 

frågan om bevisbörderegler kan klassas som heuristiska principer.
154

 Heuristiker kan 

närmast beskrivas som tumregler. De är förenklade resonemang som innehåller intuitiva 

moment.
155

 En heuristisk beslutsmodell används för att bestämma vilken typ av info-

rmation och hur mycket information som är tillräckligt för att lösa olika typer av pro-

blem.
156

 Exempel på en heuristisk beslutsregel är att använda samma lösning som 

fungerade senast.
157

 D.v.s. beslutsfattaren väljer samma alternativ som förut visat sig 

fungera i liknande situationer.
158

 Gigerenzer och Engel menar att många av de besluts-

regler, däribland bevisbörderegler, som domare använder sig av mycket väl kan beteck-

nas som heuristiska.
159

  

 De heuristiska principerna har sina för och nackdelar. De är snabba och arbetsbe-

sparande, men de kan också leda till felslut.
160

 Psykologerna Kahneman och Tversky 

har ingående studerat beslutsfattares användning av heuristiska principer. Deras studier 

har främst haft fokus på vilka snedvridningseffekter som kan uppkomma när heuristik 

används. Dessa studier ledde till att Kahneman belönades med Nobelpriset i ekonomi år 

2002.
161

 Kahneman har sedermera utkommit med den populärvetenskapliga boken 

”Tänka, snabbt och långsamt” i vilken han refererar till många av de studier som han 

och Tversky gjort. Som tidigare framgått har även psykologen Gigerenzer undersökt 

beslutsfattares användning av heuristik. Han har koncentrerat sig på de heuristiska 

                                              
152
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principernas positiva sida, vilken är att de ofta är effektiva. Gigerenzer har publicerat ett 

flertal böcker med de heuristiska principernas förträfflighet som tema.
162

  

De bevisbörderegler som slagits fast för vissa typer av fall har både de positiva och 

negativa dragen av heuristik över sig. Som exempel kan nämnas NJA 2001 s. 177 där 

HD slagit fast att huvudregeln i tvister om priset vid köp och arbetsbeting som direkt 

eller analogivis omfattas av 1990 års köplag är att den part som hävdar att avtal har 

träffats om priset eller om beräkningsgrunden för detta har bevisbördan för sitt påstå-

ende. Denna bevisbörderegel gör det möjligt för domstolen att dra slutsatser snabbt från 

en enkel uppsättning omständigheter. De kriterier som beaktas är bara om köplagen är 

tillämplig och huruvida någon av parterna påstår något om hur priset ska beräknas. Är 

båda kriterierna uppfyllda är bevisbördefrågan avgjord. Domstolen kan därmed sålla 

bort mängder med andra omständigheter och intressen som i och för sig skulle förtjäna 

beaktande. Sådana omständigheter som sållas bort kan t.ex. vara att den ena parten 

skulle drabbas avsevärt mycket hårdare av en felaktig dom, eller att den part som påstår 

att ett visst pris inte avtalats har ett särskilt ansvar att dokumentera sådant som före-

kommit mellan parterna.
163

 Bevisbörderegler fungerar således på samma sätt som de 

beslutsregler som inom psykologin kallas för representativitetsregeler.  

 En representativitetsregel hjälper beslutsfattaren att placera ett objekt i en viss 

kategori. Bedömningen baseras på den uppfattade likheten mellan data om objektet och 

det som typiskt utmärker objektet.
164

 Schematiskt fungerar representativitetsregeln på 

följande vis. Om ett objekt har egenskaperna a) och b) så tillhör det kategori I, har 

objektet egenskaperna c) och d) så tillhör det kategori II. En bevisbörderegel beskriven 

med samma schematisering får följande form. Föreligger omständigheterna a) och b) så 

placeras bevisbördan på parten I, föreligger omständigheterna c) och d) så placeras 

bevisbördan på parten II. Representativitetsregeln kan leda till snedvridningar i bedöm-

ningen p.g.a. att man bortser från andra faktorer som också bör påverka bedöm-

ningen.
165

 Jag har här försökt beskriva själva bevisbörderegeln som en tankeprocess där 

bevisbörderegeln = representativitetsregeln. Det kan beskrivas med följande exempel.  

 Domaren Jansson är av uppfattningen att den part som påstår något alltid har bevis-

bördan för sitt påstående. När borgenären Jenny, i ett kravmål där Jansson är 
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ordförande, påstår att hon inte fått betalat av gäldenären Niklas så drar Jansson genast 

slutsatsen att Jenny bär bevisbördan. Den slutsatsen drar han därför att han har klart för 

sig vad som är en bevisgrundande omständighet (representativitet) samt noterar att 

Jenny påstår något. Därvid missar Jansson dels att Niklas faktiskt också påstår något, 

nämligen att han har betalat, samt dels att Niklas borde kunnat begära ett kvitto på att 

betalning skett. Beslut som baseras enbart på representativitet behöver inte alls slå fel, 

men de kan göra det. 

 Prejudikaten erbjuder färdiga svar, där olika hänsynstaganden redan beaktats och 

avvägts mot varandra på rationella grunder. Ytterligare avvägningar framstår som 

överflödiga. När en underrättsdomare får kännedom om ett tillämpligt prejudikat så har 

dennes arbetsdag underlättats betydligt. Bevisbörderegler är till för att möjliggöra beslut 

som måste fattas på grundval av ofullständiga uppgifter, men ibland kan det finnas en 

betydelsefull pusselbit som förbises. Det är HDs förbiseende av en sådan pusselbit som 

Heuman verkar rikta udden mot i sin kritik av NJA 1986 s. 470. Fallet avgjordes inte 

med ledning av ett tidigare prejudikat men det är ändå vissa enklare beslutsregler som 

har lett fram till avgörandet.  

 Till en början anar Heuman ett mått av dogmatism i NJA 1986 s. 470 när HD helt 

sonika placerar bevisbördan på försäkringsbolaget.
166

 Bevisbördan fördelades enligt den 

dogmatiska principen om att försäkringstagare har bevisbördan för försäkringsfall, 

medan försäkringsgivare har bevisbördan för undantagsfall.
167

 Vidare använder sig HD 

av beviskravet styrkt som en huvudregel från vilken man inte ser några skäl att göra 

avsteg. Heumans kritik består i att HD gått för brett in när de antagit att försäkrings-

givare har goda bevissäkringsmöjligheter, och därvid missat pusselbiten att försäkrings-

bolaget inte hade något inflytande över myndigheternas utredningar.
168

  

 En annan pusselbit som förbisågs är bevisförstöring. Försäkringsbolaget hade med 

fördel kunnat formulera följande bevissäkringsargument. Förhåller det sig verkligen på 

det sätt som försäkringstagaren påstår, d.v.s. att han drack brännvin inom loppet av tre 

timmar efter olyckan, så förstörde han mycket viktig bevisning och bör därför bära 

bevisbördan för sitt påstående om att han var nykter när han framförde fordonet. Det 

finns förhållandevis brett stöd i doktrinen för att en part som förstör bevisning bör 
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drabbas av antingen en bevisbördeomkastning alternativt att motparten åtnjuter en lind-

ring av beviskravet.
169

  

 När domaren är bekant med kriterierna i en bevisbörderegel och upptäcker att de går 

att bocka av en efter en i det fall som ska bedömas så kan det uppstå en ”fartblindhet”. 

När kriterierna är uppfyllda så tillämpas regeln utan att domaren tänker på att det finns 

ytterligare någon omständighet som bör beaktas. Om domare hade som rutin att i vart 

fall överväga om något av de fyra kriterierna som beaktas vid metoden för att fastställa 

”det rationella beviskravet” skulle eventuell fartblindhet kunna botas.  Om domaren 

överblickar omständigheterna i fallet för att se om det är något som aktualiserar dessa 

kriterier – 1) ursprungssannolikhet, 2) bevismöjlighet, 3) ändamålet bakom den 

materiella regeln, eller 4) socioekonomiska konsekvenser – så blir bevisbördan och 

beviskravet väl genomtänkt. Detta kan göras utan att någon matematisk formel används. 

 

8.3 Domare är också människor  

I Israel genomfördes en psykologisk studie på åtta stycken domare. Det som under-

söktes var hur domarnas hantering av ansökningar om villkorlig frigivning påverkas av 

”utmattning”
170

. Domarna hanterade mellan 14 – 35 ansökningar om dagen och behand-

lingstiden per ansökan var i genomsnitt 6 min. Studien genomfördes under en tio 

månaders period och totalt granskades 1 112 ansökningar. Domarna var inte medvetna 

om att de studerades. De data som samlades in bestod i hur lång tid det tog att fatta varje 

beslut samt tidpunkterna för domarnas matraster. Den forskargrupp som genomförde 

studien testade hypotesen att den utmattningseffekt som sekventiella beslut har på 

beslutsfattaren också ökar dennes benägenhet att förenkla beslut genom att acceptera 

status quo. Det vanligaste beslutet är att avslå en ansökan, ungefär 65 % får avslag. 

Forskargruppens resultat visade att andelen beviljade ansökningar toppade efter varje 

måltid, då omkring 65 procent av alla ansökningar beviljades. Sannolikheten för att en 

ansökan skulle beviljas sjönk sedan stadigt från ca 65 % ner till nästan noll strax före 

nästa måltid. När domarna haft sin matrast hoppade sannolikheten för att en ansökan 

skulle beviljas tillbaka upp på 65 %. 
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Forskargruppen drar slutsatsen att den mest troliga förklaringen till resultatet är att 

domare som blir trötta och hungriga också blir mer benägna att välja den enklare 

standardlösningen, d.v.s. att avslå en ansökan om villkorlig frigivning.
171

  

 

8.4 Växelverkan 

8.4.1 Rättsfrågor avgörs inte med bevisbörda 

Det är vanligt att rättsregler är obestämda på sådant sätt att de inte ger ett tydligt besked 

om vilka konkreta rättsfakta som är avsedda att omfattas (t.ex. ”skada”, ”vårdslöshet”, 

”fel”, etc.).
172

 Bevisbörderegler är inte tänkta att användas som tolkningsregler så som 

t.ex. ”in dubio mitius”
173

. Därför gäller det för domaren att hålla tungan rätt i munnen 

vid tillämpningen av ”obestämda rättsregler”. Om en bevisbörderegel exempelvis 

tillämpas på frågan om ett påstått ”fel” i fastighet är styrkt, så kan själva formuleringen 

av frågan leda till att bevisbörderegeln av misstag även får betydelse för rättsfrågan. 

Bolding beskriver problemet som att frågorna lätt kan bli ”formuleringstekniskt 

sammanblandade”.
174

 

Frågan huruvida det föreligger ett fel i fastighet inrymmer dels en rättsfråga och dels 

en sakfråga. Rättsfrågan är vad det är för typ av omständigheter som utgör ett fel i 

rättslig mening, medan sakfrågan är huruvida det föreligger sådana typer av 

omständigheter i det aktuella fallet. Domarens tillvägagångssätt för att besvara frågorna 

sker genom en process som Lindell kallar växelverkan.
175

 Domaren blickar fram och 

tillbaka mellan de omständigheter som påstås föreligga och de rättsregler som kan vara 

aktuella med anledning av dessa påståenden. Påstår t.ex. en fastighetsköpare att det är 

fel på fastighetens avlopp därför att det blir stopp i det, så kommer domaren att titta i 

4 kap.19 § JB. Reglerna i 4 kap.19 § behandlar fallen då ”fastigheten inte stämmer över-

ens med vad som följer av avtalet” eller då ”den annars avviker från vad köparen med 

fog kunnat förutsätta vid köpet”. 

Att man kan tala om en växelverkan beror på att liksom de påstådda omständighet-

erna leder in domaren på vissa rättsregler, ger rättsreglerna ledning i vilka omständig-

heter som behöver bevisas. Av 4 kap.19 § framgår det sålunda att det är fråga om ett fel 
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om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Domaren 

tittar åter på vad parterna gör gällande, det kanske framgår att avloppet var alldeles nytt. 

I så fall borde köparen kunna förvänta sig att avloppet håller en högre standard än om 

det var åldersstiget. Den obestämda rättsregeln konkretiseras och preciseras på så vis av 

de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. 

Följande exempel åskådliggör hur misstaget att tillämpa en bevisbörderegel på en 

rättsfråga kan gå till.
176

 Antag att käranden (köparen) i en tvist angående fel i fastighet 

gjort gällande att en avloppsanläggning är behäftad med fel därför att: 

a) husets avloppsledning är sammankopplad med husets grunddränering; 

b) anläggningens infiltrationsbädd är placerad i vattensjuk mark; 

c) anläggningens utloppsbrunn ibland hamnar under vattennivån i ett dike; samt 

d) anläggningen är beroende av en dränkpump. 

Av rättsnormen, att det föreligger ett fel om fastigheten avviker från vad köparen med 

fog kunnat förutsätta, följer att omständigheterna a-d är relevanta. Frågan huruvida 

något av dem ensamt eller om alla fyra sammantaget utgör ett fel i fastighet enligt 

4 kap.19 § är en rättsfråga. Däremot är det en sakfråga huruvida omständigheterna a-d 

verkligen föreligger och därför kan läggas till grund för domen så som rättsfakta.  

Är domaren, efter att parterna presenterat sin bevisning, fortfarande osäker på om 

avloppsledningen är sammankopplad med grunddräneringen så kan en bevisbörderegel 

tillämpas. Men omständigheterna a-d utgör inte bevis för att det är fråga om ett fel utan 

de utgör själva felet och är i egenskap av rättsfakta slutgiltiga bevisteman. Om domaren 

är osäker på om omständigheterna ifråga kan subsumeras under felregeln får en bevis-

börderegel ändå inte användas, eftersom rättsfrågor alltid måste besvaras.
177

  

 

8.5 Standardalternativ 

Jag utgår ifrån att en underrättsdomare kan känna visst obehag inför att dennes bedöm-

ning kan komma att omprövas och eventuellt kritiseras av en överrätt samt att en del 

tvister kan bli föremål för allmänt intresse. Domarens aversion mot att utsättas för 

klander kan inverka på dennes bedömning av om beviskravet är uppfyllt. Det finns 

psykologiska studier som tyder på att beslutsfattare som räknar med att deras beslut 
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kommer att granskas tenderar att välja det beslutsalternativ som är lättast att försvara 

och att de även blir riskobenägna.
178

  

Vid bevisvärderingen är domaren i regel medveten om vilken part som bär bevisbördan. 

Därigenom kan en bevisbörderegel bidra till att sätta agendan vid bevisvärderingen. 

Bevisbörderegeln erbjuder en saklig motivering till varför domaren kan göra åtskillnad 

mellan parterna på så vis att den ena partens påstående ska föredras framför den andra 

partens påstående. Om bevisläget har varit komplicerat innebär det att domaren sticker 

ut hakan när han säger att den presenterade bevisningen är tillräcklig för att rätts-

faktumet i fråga ska anses styrkt.  

Om en beslutsfattare ställs inför två beslutsalternativ och ett av alternativen framstår 

som ett standardalternativ
179

, d.v.s. det alternativ som väljas om inget aktivt beslut 

fattas, så ökar sannolikheten markant för att beslutsfattaren kommer att välja standard-

alternativet. Det handlar om en s.k. inramningseffekt, d.v.s. en psykologisk mekanism 

som låter sig påverkas av form snarare än innehåll.
180

 Det har gjorts ett flertal studier 

som visar att vilket alternativ som ges standardformen har stora effekter på beslutsfatta-

res val. Exempel på beslutssituationer som har testats är val av försäkring (dyr/billig och 

heltäckande/begränsad) och val av om man vill vara organdonator.
181

 Experimenten 

utfördes på lite olika sätt. Här följer en förenklad beskrivning av tillvägagångssättet och 

resultatet i experimentet med ”organdonatorerna”. En grupp försökspersoner ombads 

föreställa sig att de hade flyttat till en ny delstat (i USA) och att invånarna i den 

delstaten som utgångspunkt är organdonatorer. Sedan fick de välja att antingen bekräfta 

eller ändra sin status som organdonator. En annan grupp ombads föreställa sig samma 

scenario men informerades om att de som utgångspunkt inte betraktades som organ-

donatorer. De erbjöds sedan att antingen bekräfta eller ändra sin status. Det visade sig 

att antalet villiga organdonatorer var ungefär dubbelt så stor i den grupp där standard-

alternativet innebar att försökspersonen skulle betraktas som orgondonator. Samma 

tendenser i personers acceptans av ”status quo” när det gäller att vara organdonator har 

noterats vid statistiska jämförelser mellan flera europeiska staters donationsregister.
182

 

En möjlig förklaring till standardalternativets kraftiga inverkan på beslutet kan vara att 
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beslutsfattaren uppfattar standardalternativet som en rimlig rekommendation och att det 

underlättar beslutsprocessen att följa rekommendationen.
183

  

Att en bevisbörderegel kan uppfattas som en standardalternativ blir särskilt tydlig när 

man erinrar sig den straffrättsliga principen hellre fria än fälla. Domaren kan känna stöd 

i sitt beslut om frikännande genom att ty sig till maximen ”hellre må tio skyldiga gå fria 

än att en oskyldig blir fälld”. Bevisbörderegler är tänkta att fungera som rationellt moti-

verade ledstänger i det rättsliga beslutsfattandet Det kan kännas tryggt, vara lätt att 

försvara och dessutom underlätta beslutsprocessen för domaren att följa den rekomm-

endation som en bevisbörderegel erbjuder. 

 

8.6 Minsta motståndets lag 

I en studie erbjöd psykologen Timothy Wilson och hans kollegor affischer till två 

grupper av studenter som tack för att de deltagit i ett experiment.
184

 Studenterna erbjöds 

att som gåva få ta med sig en av fem affischer hem. Tre av affischerna hade ett 

”humoristiskt” motiv med katter eller seriefigurer, medan de två andra affischerna 

visade mer ”abstrakta” motiv föreställande målningar av Vincent Van Gogh respektive 

Claude Monet.  

Den första gruppen studenter fick välja fritt mellan affischerna och det visade sig då 

att de föredrog de ”abstrakta” motiven. Innan psykologerna talade om för den andra 

gruppen studenter att de skulle få ta med sig en valfri affisch hem bad de studenterna att 

besvara ett frågeformulär. I frågeformuläret skulle studenterna förklara vad de tyckte 

om med var och en av de fem affischerna. Efter den proceduren tenderade studenterna 

istället att välja en affisch med ”humoristiskt” motiv. 

Experimentresultatet förklarades med att studenternas val påverkades av att det var 

lättare att förklara varför de tyckte om det ”humoristiska” motivet än varför de tyckte 

om de mer ”abstrakta” motiven. Studenterna lät sig övertygas om att de föredrog de 

”humoristiska” affischerna därför att de kunde sätta ord på ett större antal faktorer som 

gjorde affischerna tilltalande. Experimentet avslutades med att studenterna, ca sex 

månader senare, fick värdera hur nöjda de var med sina val. Det visade sig att den grupp 

studenter som hade förklarat sina preferenser ångrade sitt val av affisch i betydligt högre 

grad än den grupp som fick välja utan att behöva göra en djupare analys av affischerna.  
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Studien var utformad för att undersöka om en beslutsfattare, när det gäller dennes 

tycke och smak, borde lita till sin magkänsla snarare än en djuplodande introspektiv 

bedömning av sina preferenser. Studien gav stöd för att vissa beslut bör baseras på 

magkänsla.  

Skälet till att studien är intressant i bevisbörderesonemang är att den också visar att 

beslutsfattare anpassar sina val efter ”minsta motståndets lag”
185

. Studien ger stöd för att 

själva kravet på att domskälen för domslutet ska redovisas påverkar vilket domslutet 

blir. Beslutsalternativ premieras om de är lätta att motivera. Detta får betydelse särskilt 

med tanke på att domstolarna inte anses skyldiga att uttala sig om mera än det som 

krävs för att grunda domslutet.
186

 Därför kan ett ”abstrakt” bevisläge leda till att en 

bevisbörderegel tillämpas.  

Ett juridiskt ombud som överraskats med ett domslut som p.g.a. en bevisbörderegel 

fallit ut till klientens nackdel, kan finna en förklaring i ”minsta motståndets lag”. Gör ett 

ombud bedömningen att bevisningen visserligen är komplicerad men ändå bör vara 

tillräcklig för att domstolen ska kunna fatta ett välgrundat beslut, kan det ändå vara en 

god idé att argumentera för att motparten ska bära bevisbördan.  

När det är komplicerat att reda ut och förstå bevisningen kan det vara lockande för 

domaren att tillämpa en bevisbörderegel. Det kan t.ex. bli komplicerat när parterna i ett 

kravmål för en omfattande bevisning rörande en stor mängd transaktioner som 

genomförts under en tidsperiod där det varit fluktuationer i värdet på de valutor och 

varor som varit del i parternas affärer. I ett sådant fall kan det lättare svaret, att penning-

gäldenären borde begärt en skriftlig bekräftelse på att skulden är till fullo betald, bli en 

lockande beslutsregel för domaren. Ju trassligare bevisknuten är desto mer lockande blir 

det att lösa den med ett alexanderhugg. ”Minsta motståndets lag” kan sålunda vara en 

faktor som påverkar domaren till att tillämpa en bevisbörderegel i ett för tidigt skede. 

Här kan tilläggas att domstolar över lag är knapphändiga i sina domskäl när det gäller 

bevisvärdering och bevisbörderesonemang. Därmed får ”minsta motståndets lag” en 

mindre inverkan i dessa delar.  

Det resultat som studien visar på är naturligtvis inget skäl att frångå en ordning där 

domslut motiveras, något sådant vore fullkomligt barockt. Det är dock intressant att 

beslutsmotiveringen kan ha en inverkan på beslutsfattarens subjektiva uppfattning, 

                                              
185

 En beskrivande benämning som jag valt att använda på denna psykologiska aspekt. 
186

 Ekelöf & Boman, Rättegång IV, uppl. 6, s. 84. 



51 

 

eftersom domarens subjektiva övertygelse är en så grundläggande del i den fria bevis-

prövningen. 

Studien kan även ge förklaring till varför domaren väljer den ena av två tillämpliga 

bevisbörderegler. I vissa fall är det lättare att dra slutsatser om en parts möjligheter att 

säkra bevisning än att uppskatta ursprungssanolikheten för ett bevistema eller att föra ett 

resonemang om ändamålet bakom en materiell rättsregel. Ändamålsresonemang kan lätt 

bli rättsfilosofiska eller sociologiska och därmed bli knepiga att konkretisera och 

använda i den praktiska domstolsverksamheten.  

 

9 Rättspraxis 

9.1 Först och främst bevissäkring? 

Det har tidigare i uppsatsen framhållits att bevisbördeteorierna ger uttryck för olika 

rättspolitiska åskådningar och att lagstiftaren överlämnat åt rättstillämparna att skapa 

rätt i bevisbördefrågor. Vidare har det påpekats att vissa författarnamn kan förknippas 

med de olika teorierna. Teorierna fungerar både som argument för hur bevisbördan bör 

fördelas och som förklaringsmodeller vid rättsfallstolkning. De författare som tolkar 

rättsfall och argumenterar för vissa bevisbördelösningar har ett förhållandevis stort 

inflytande över hur bevisbördefrågor hanteras i domstolarna. Under arbetet med denna 

uppsats har jag råkat på i vart fall ett 50-tal domar där det vid behandlingen av en bevis-

bördefråga hänvisats till Heumans verk ”Bevisbörda och beviskrav i tvistemål”. Som 

tidigare påpekats har Heuman, efter sin omfattande genomgång av praxis, dragit 

slutsatsen att det främst är bevissäkringsteorin som tillämpas i domstolarna och att den 

är en vag huvudteori.
187

 

Nordh, som förespråkar den materiella teorin, har konstaterat att bevissäkringsteorin 

fått ett kraftigt uppsving.
188

 Han har frågat domare och andra jurister som deltagit i hans 

utbildningar vilka faktorer som de anser vara främst styrande för bevisbördans placering 

i en tvistesituation där det saknas direkt vägledande lagstiftning eller prejudikat.
189

 De 

svar han då fått har nästan undantagslöst varit att det i första hand är bevissäkrings-
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hänsyn som styr.
190

 Nordh tror att en starkt bidragande orsak till uppsvinget är Heumans 

utgivning av nämnda verk och att han författat avsnittet om bevisbörda och beviskrav i 

den senaste upplagan av Rättegång IV. Den bedömningen instämmer jag i. Det finns 

mycket som ger bevissäkringsteorin en skjuts framåt i medvetandet på den svenska 

domarkåren. När det varken finns lagstiftning, förarbeten eller vägledande avgöranden 

så är nästa steg doktrinen och där har Heuman tagit mycket plats. Dessutom är bevis-

säkringsargument intuitiva och förhållandevis lätta att formulera.  

Även om det är mycket som talar för bevissäkringsteorins storhet så är den inte 

allenarådande. Den underrättsdomare som känner till ett prejudikat som kan användas 

för att lösa en bevisbördefråga kommer att använda sig av det. När HD avgör bevis-

bördefrågor beaktas inte bara bevissäkringsargument utan det är många andra bevis-

bördegrunder som vägs in i dessa bedömningar. Detta kommer att framgå av den här 

under redovisade prejudikatutvecklingen som lett fram till NJA 2001 s. 177 och NJA 

2005 s. 205. Heuman anför själv att det är svårt att hitta klara exempel där bevis-

säkringsteorin och någon annan teori leder till motsatta resultat.
191

 Han framhåller dock 

att ”[NJA 2005 s. 205] lämnar klart belägg för att bevissäkringsargument vägt tyngre än 

ett materiellträttsligt argument, nämligen att skapa ett konsumentskydd.”
192

 När 2005 

års fall behandlas nedan kommer det framgå att HD snarare gjorde en sammanvägning 

av bevissäkringshänsyn och ändamålet bakom den materiella rätten än en prioritering 

däremellan.  

 

9.2 När priset lämnats oreglerat 

En vanlig tvistefråga är i vilken form eller vilken beräkningsgrund som ska gälla för 

ersättningen vid olika typer av beställningsarbeten. Ska det beställda arbetet utföras på 

löpande räkning, till fast pris eller upp till ett takpris? Det är vid muntliga avtal som 

parterna har störst utrymme att tvista om dessa frågor. Talspråket är fullt av vagheter 

och ofta har parterna varit så angelägna om att ingå avtal att de inte förmått identifiera 

sina meningsskiljaktigheter. När arbetet sedan är slutfört och fakturan kommer i handen 

på köparen så blir parternas skilda uppfattningar desto tydligare.  

Vid tvister om muntliga avtal blir bevisningen av naturliga skäl knapphändig och 

man har ofta inget annat att tillgå än notoriskt opålitlig vittnesbevisning. I de fall som 
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det ändå kan fastslås att ett visst belopp har nämnts i prisdiskussioner mellan parterna så 

har de troligen olika uppfattningar om vad beloppet avsåg. Köparen kan påstå att 

beloppet är det fasta pris som parterna enats om, medan säljaren menar att beloppet bara 

är en ungefärlig prisuppgift som lämnats på ett tidigt stadium i avtalsförhandlingarna. 

En sådan tvist gäller existensen av ett enda rättsfaktum, d.v.s. huruvida ett fast pris har 

avtalats.  

 Det framgår inte av köplagen (1990:931) vem av parterna som har bevisbördan för 

vad som har eller inte har avtalats i fråga om priset. Däremot stadgas det i 45 § att om 

priset inte följer av avtalet så ska köparen betala vad som är skäligt med hänsyn till 

varans art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden för köpet samt omständigheterna i 

övrigt. Enligt den tidigare bestämmelsen i 5 § köplagen (1905:38) var köparen skyldig 

att betala det säljaren begärde så länge det begärda priset inte var oskäligt. Säljaren 

kunde sålunda kräva ersättning som låg på gränsen till det oskäliga.
193

 Köplagen är 

analogt tillämplig på bl.a. entreprenader. Att köplagsreformen gått i köparvänlig rikt-

ning är ett faktum som HD tar fasta på i NJA 2001 s. 177 och NJA 2005 s. 205.
194

  

 

9.3 Tidigare rättspraxis 

De båda pleniavgörandena NJA 2001 s. 177 och NJA 2005 s. 205 är de nu gällande pre-

judikaten som rör frågan om bevisbördans placering vid tvister om huruvida ett pris 

eller en beräkningsgrund för priset har avtalats vid köp eller arbetsbeting där köplagen 

är direkt eller analogt tillämplig. Tvistefrågan har prövats och avgjorts i prejudikat som 

föregått de två nämnda avgörandena. Dessa äldre rättsfall utgörs av NJA 1951 s. 1, NJA 

1975 s. 280 och NJA 1989 s. 215. Dessa avgöranden kommer att behandlas i det 

följande för att åskådliggöra hur olika bevisbördeargument påverkar bevisbörde-

placeringen.  

 

9.3.1 NJA 1951 s. 1 

I NJA 1951 s. 1 (plenum) hade en byggfirma uppfört ett bostadshus åt konsumenten 

E.S., men E.S. betalade bara en del av det belopp som byggfirman fakturerat honom. 

Därför stämde byggfirman in E.S. vid domstol och yrkade att E.S. skulle förpliktas att 

till byggfirman utge återstoden av beloppet. E.S. invände att parterna kommit överens 
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om ett takpris för uppdraget. Byggfirman bestred E.S. invändning och menade att 

arbetet utförts på löpande räkning. Hovrätten fann att byggfirman inte styrkt sitt 

påstående och att E.S. uppgifter om avtalsinnehållet därför skulle läggas till grund för 

domen.  

HD:s majoritet (14 av 22 justitieråd) fastställde hovrättens dom. Därmed slog HD 

fast principen att säljaren har bevisbördan för att bestämt pris inte avtalats.
195

 HD angav 

dock inga skäl för sin placering av bevisbördan. Vid tiden för avgörandet gällde den 

säljarvänliga regleringen i 5 § 1905 års köplag som var analogt tillämplig på fallet. Ett 

troligt skäl till HDs val av lösning är att de beaktade uttalanden som gjorts i förarbetena 

till köplagen och den rekommendation som Almén gav i sin kommentar till köplagen.
196

 

Alméns rekommendation behandlas lite närmare nedan tillsammans med rättsfallet NJA 

2001 s. 177. 

Ytterligare ett skäl som kan ha legat till grund för att byggfirman ålades bevisbördan 

är något som Heuman kallar för kompensationsteorin.
197

 HD kan ha avsett att 

kompensera konsumenten (köparen) för byggfirmans (säljarens) möjlighet att, såvida 

inget avtalat pris kunde bevisas, kräva betalt ända upp till oskälighetens gräns. Kom-

pensationsteorin är på så vis ett utskott från konsekvensteorin eftersom HD fördelar 

bevisbördan med beaktade av rättsföljden. Eftersom kompensationsteorin dämpar den 

materiella regelns genomslag utgör detta ett exempel på ett område där det trots allt går 

att göra en tydlig åtskillnad mellan konsekvensteorin respektive den materiella teorin.
198

  

 

9.3.2 NJA 1975 s. 280 

Principen från 1951 års avgörande, om att säljaren har bevisbördan för att fast pris inte 

avtalats, bekräftades sedermera i NJA 1975 s. 280. Även detta fall gällde en entre-

prenad. Beställaren av entreprenaden var en konsument och utföraren av entreprenaden 

var en näringsidkare. Konsumenten hävdade att ett fast pris hade avtalats medan entre-

prenören gjorde gällande att uppdraget utförts på löpande räkning. Utredningen i målet 

gav ingen klarhet i vad som avtalats mellan parterna.   

HD fäste särskild vikt vid att det rörde sig om ett avtal mellan konsument och 

näringsidkare. Enligt HD ”… framstår det som motiverat att i fråga om priset lägga 

bevisbördan på entreprenören redan av det skälet, att det kan anses lämpligt och rimligt 
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att det får ankomma på honom att säkerställa bevisning i prisfrågan.” Vidare anförde 

HD att bevisbördans placering torde främja ingåendet av skriftliga avtal vilket i sin tur 

bidrar till att skapa klarhet om avtalets innehåll och därmed även överensstämmer med 

strävandena att upprätthålla regler som skyddar konsumenterna.  

HDs motivering byggde till synes på antagandet om att näringsidkare p.g.a. sina 

resurser och kompetens har bättre bevissäkringsmöjligheter. Det är klart att syftet med 

bevisbörderegeln var att genom handlingsdirigering förebygga att tvister överhuvud-

taget uppkommer eftersom näringsidkaren förmodades tillse att avtalen får skriftlig 

form. Att bevisbördan ålades näringsidkaren bedömdes vara i samklang med strävan-

dena att skapa konsumentskydd.  

Av domskälen i NJA 2001 s. 177 framgår att NJA 1975 s. 280 fortfarande äger 

giltighet till den del som det syftar till att upprätthålla konsumentskyddet.
199

 Fitger 

skriver dock att 1975 års fall är överspelat i och med NJA 2005 s. 205 eftersom rela-

tionen mellan konsument och näringsidkare enbart var en av flera faktorer som 

beaktades i 2005 års fall.
200

 Detta berör kärnan i en av de poänger som jag önskar göra i 

denna uppsats, nämligen att de argument som framförs i bevisbördefrågor inte blir 

överspelade utan att de varierar i styrka beroende på omständigheterna i fallet. De 

omständigheter som tillmättes betydelse i 1975 års fall beaktades även i 2005 års fall. 

Det förelåg dock en viktig skillnad mellan fallen, nämligen att konsumenttjänstlagen 

(1985:716) hade kommit med den för näringsidkare mindre gynnsamma bestämmelsen i 

36 §. Detta resulterade i en ny avvägning för dessa typfall av tvister mellan konsu-

menter och näringsidkare.  

 

9.3.3 NJA 1989 s. 215 

I NJA 1989 s. 215 ansågs beställaren av en bokföringstjänst ha bevisbördan för att fast 

pris avtalats. I jämförelse med 1951 års avgörande har bevisbördan kastats om. HD 

reserverade sig dock för att en annan bedömning kan göras om det finns ”särskilda kon-

sumenthänsyn”. Det skäl som angavs för den nya bevisbördeplaceringen var att det är 

ovanligt att fast pris avtalas för den typen av uppdrag som det var fråga om i målet.
201

 

Därmed inskränkte HD 1951 års bevisbörderegel till att gälla sådana fall där det inte är 
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ovanligt att ett fast pris avtalas.
202

 Bevisbördeplaceringen har sålunda motiverats med 

argument som är hänförliga till sannolikhetsteorin.  

 Rättsfallet har ett argumentationsvärde även efter de båda plenumfallen NJA 2001 s. 

177 och NJA 2005 s. 205. I en arvodestvist (Göta Hovrätt, T 1262-15, 2015-09-16) 

mellan en juristbyrå och en av byråns uppdragsgivare påstod uppdragsgivaren att ett fast 

pris avtalats för juristbyråns tjänster. Hovrätten stödde sig bl.a. på NJA 1989 s. 215 för 

att ålägga uppdragsgivaren ”sedvanlig bevisbörda”. Med referens till 1989 års fall 

summerade hovrätten sin värdering av juristbyråns bevisning med att ”[…] ursprungs-

sannolikheten för att ett juridiskt ombud i ett dispositivt tvistemål skulle avtala om ett 

fast pris i varje fall inte är hög.” 

 

9.4 NJA 2001 s. 177 

9.4.1 Omständigheter i målet  

I NJA 2001 s. 177 var det fråga om ett entreprenadavtal rörande vissa elinstallationer. 

Den ena avtalsparten var ett byggbolag (köparen) och den andra parten var elinstallatör 

(säljaren). D.v.s. båda parter var näringsidkare och det rörde sig om entreprenad där 

köplagen är analogt tillämplig. Tvistefrågan var om ersättningsformen hade avtalats 

under ett telefonsamtal mellan ett par representanter för köparen respektive säljaren. 

Säljaren menade att ersättningsformen inte avtalats och att ersättningen därför skulle 

beräknas utifrån att entreprenaden utförts på löpande räkning. Köparen å sin sida påstod 

att ett lägre fast pris avtalats.  

 

9.4.2 Underrätternas domskäl  

Tingsrättens bevisvärdering i NJA 2001 s. 177 ledde fram till slutsatsen att det var klar-

lagt att parterna avtalat om ett fast pris. Det blev således aldrig fråga om att tillämpa en 

bevisbörderegel.  

 Hovrätten ansåg att det inte kunde klarläggas om fast pris hade avtalats. Därvid lyfte 

hovrätten fram den tidigare praxis som redogjorts för ovan.
203

 Domstolen konstaterade 

att den bevisbörderegel som gäller enligt 1951 års avgörande har kritiserats i doktrinen. 

Domstolen sökte stöd i de övriga avgörandena för att göra ett undantag. Det stöd som 

hovrätten kunde finna var dock bara ”särskilda konsumenthänsyn”, vilket omnämnts i 
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NJA 1989 s. 215 som ett möjligt skäl till att göra undantag, men det var naturligtvis inte 

ett giltigt argument i en tvist mellan näringsidkare. Hovrätten gjorde därför bruk av 

1951 års bevisbörderegel och placerade bevisbördan på elinstallatören som inte kunde 

styrka sitt påstående om löpande räkning. 

 

9.4.3 HDs skäl för en ny huvudregel 

NJA 2001 s. 177 avgjordes av HD i plenum. HD inleder med konstaterandet att det inte 

kunnat klarläggas om fast pris har avtalats, som köparen påstått, eller om priset lämnats 

obestämt, som säljaren gjort gällande. Därmed blev frågan i målet vilken part som har 

bevisbördan för sitt påstående och HD fick anledning att ompröva den princip som slogs 

fast i NJA 1951 s. 1.   

HD satte 1951 års avgörande i samband med vissa uttalanden i dels förarbetena till 

1905 års köplag samt dels Alméns kommentar till nämnda lag. I förarbetena och 

kommentaren förespråkades att bevisbördan placeras på säljaren. Enligt HD framhöll 

Almén i sin kommentar att "köpavtal utan bestämt pris var statistiskt sett ojämförligt 

mindre ofta förekommande än sådana där överenskommelse om priset hade träffats". 

Alméns argument bygger på ursprungssannolikhet och placerar bevisbördan på den som 

vill göra gällande att ett ovanligt rättsfaktum är för handen.
204

  

Efter att HD satt 1951 års avgörande i samband med rättsgrundsatsen att bevisbördan 

bör placeras på den part vars påstående strider mot det sedvanliga, påpekar HD att 

denna rättsgrundsats kritiserats i doktrinen. Domstolen håller särskilt fram två skäl som 

legat till grund för kritiken.  

 Det första skälet är "[...] att det är lättare för en part att säkra bevisning rörande en 

omständighet som har inträffat, såsom avtal om bestämt pris eller om beräknings-

grunder för priset, än för motparten att säkra bevisning om att något inte har inträffat, 

såsom att prisfrågan inte berörts vid avtalets ingående." Det är alltså ett bevissäkrings-

argument som framförs och det bygger på två premisser varav den ena är logisk och den 

andra moralisk. Den logiska premissen är att omständigheter som inte har inträffat, inte 

heller kan ha orsakat någon bevisning.
205

 Den moraliska premissen är att en part inte bör 

göras bevisskyldig för något som är omöjligt att bevisa.
206

 I sammanhanget kan nämnas 
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att om förhållandena är sådana att en part kan bevisa icke-existensen av ett rättsfaktum 

så saknas det anledning att befria honom från bevisskyldigheten.
207

  

 Det andra skälet för kritiken som HD beaktar är att även om det vid vissa slags köp 

är vanligare att ett fast pris avtalas, är det därmed inte sagt att just det av köparen 

hävdade priset är det som parterna har avtalat. Tillämpningen av principen i 1951 års 

avgörande medförde dock att om säljaren inte lyckas motbevisa ett påstående från 

köparen om att ett visst pris överenskommits, så blir han tvungen att nöja sig med det 

påstådda priset. Principen i 1951 års avgörande innebar att ett fräckt påstående från 

köparen om att parterna kommit överens om ett mycket lågt pris kunde försätta mot-

parten i ett så svårt bevisläge att han förlorar målet. Det är möjligt att HD tog hänsyn till 

de missbruksmöjligheter som följde av 1951 års bevisbörderegel.
208

  

HD konstaterar att genom införandet av 45 § i 1990 års köplag har ett viktigt 

argument för 1951 års avgörande fallit bort. Det viktiga argumentet som åsyftas torde 

vara att köparen behövde kompenseras för den säljarvänliga regleringen i 5 § 1905 års 

köplag. HD summerar sedan resonemanget med att "övervägande skäl får anses tala för 

att man nu lämnar den princip som slogs fast i 1951 års avgörande." 

 

9.4.4 Den nya huvudregeln 

Enligt HD ska den nya huvudregeln vid köp och arbetsbeting som direkt eller analogivis 

omfattas av 1990 års köplag vara att den part som hävdar att avtal har träffats om priset 

eller om beräkningsgrunden för detta ha bevisbördan för sitt påstående.  

HD uttalar i domskälen att det i målet inte finns anledning att göra undantag från 

huvudregeln. Däremot gör HD ingen explicit uppräkning av vilka undantag man hade i 

åtanke. HDs omnämnande av de två rättsfallen NJA 1975 s. 280 och NJA 1989 s. 215 

ger möjligen en fingervisning om vad som skulle kunna motivera att avsteg görs från 

huvudregeln. De hänsynstaganden som domstolen gör i de båda rättsfallen hänför sig till 

konsumentskydd och sedvana.  

Det var 15 av 16 justitieråd som var eniga. Justitierådet Lars K. Beckman var skilj-

aktig och anförde till stöd för sin ståndpunkt att avgörandet från 1951 varit fast praxis i 

omkring 50 år. Vidare framhöll han att det inte tagits avstånd från denna rättsgrundsats i 

förarbetena till 1990 års köplag.  
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9.4.5 Prejudikatets betydelse 

NJA 2001 s. 177 visar vilken part som får en processtrategisk uppförsbacke när frågan 

om vilken ersättning som har avtalats är svår att utreda. För den juridiska rådgivaren har 

fallet därför betydelse vid bedömningen av hur ett ärende ska hanteras.  

 För att demonstrera hur bevisbörderegeln fungerar utgår jag från ett exempel där 

golvläggaren Greta beställt brädor från det lokala sågverket. Greta har lämnat 

specifikationer för brädornas längd, bredd och tillåten mängd kvistar. Eftersom Gretas 

specifikationer inte följer standard så lägger sågverket ner förhållandevis mycket arbete 

på att såga upp brädorna. Det blir sedermera tvist om huruvida sågverket skulle utföra 

arbetet på löpande räkning eller till ett fast pris. Om Greta påstår att avtal träffats om 

fast pris och sågverket påstår att prisfrågan lämnats oreglerad i avtalet, så är det Greta 

som ska styrka sitt påstående. Lyckas hon inte med det ska i stället 45 § köplagen 

tillämpas. Detsamma gäller om Greta misslyckas med att styrka ett påstående om att 

priset ska beräknas till samma kubikmeterpris som sågverket köper in timmer. Greta blir 

bevisskyldig för påståendet om kubikmeterpriset eftersom det är ett påstående om 

avtalad beräkningsgrund. Skulle det i stället vara sågverket som påstår ett visst kubik-

meterpris så får det bevisbördan. Misslyckas sågverket med att styrka påståendet blir 

resultatet det samma som i de tidigare scenarierna nämligen att domstolen gör en skälig-

hetsbedömning enligt 45 §.  

Den nya bevisbörderegelns utformning innebär att möjligheten till missbruk har 

minskats.
209

 Heuman gör dock ett lite för kategoriskt uttalande när han påstår att den 

nya bevisbörderegeln inte skapar några missbruksmöjligheter.
210

 Detta grundar han på 

resonemanget att om säljaren inte kan styrka att avtal träffats om ett bestämt högt pris 

och köparen inte heller kan bevisa att parterna varit överens om ett visst lågt pris så 

leder bevisbörderegeln till att priset fastställs till vad som är skäligt, enligt 45 § köp-

lagen.  

Lindell petar hål på Heumans påstående om att bevisbörderegeln stänger alla miss-

bruksmöjligheter.
211

 Lindell påpekar att för det fall köparen hävdar (sanningsenligt) att 

ett bestämt pris avtalats och säljaren förnekar (mot bättre vetande) att så är fallet, blir 

det en bevisbördefråga. Frågan blir huruvida parterna avtalat om ett bestämt pris, d.v.s. 

en fråga om ett rättsfaktums existens. Enligt bevisbörderegeln är köparen bevisskyldig 
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för att ett bestämt pris har avtalats. Misslyckas köparen med sin bevisning förlorar han 

målet. Säljaren behöver inte bevisa att inget pris har avtalats. Det innebär att säljaren 

med orätt kan påstå att ett bestämt pris inte har avtalats och på så vis betinga sig ett 

högre pris än vad som var avtalat. Därmed lämnar även den nya bevisbörderegeln 

utrymme för missbruk.   

Att HD möjligen beaktat att den tidigare huvudregeln gav upphov till potentiellt 

missbruk avtäcker en möjlig argumentationslinje för det ombud som vill förskjuta 

bevisbördan till motparten. Det kan löna sig för den part som normalt har bevisbördan 

att argumentera för att bevisbördan bör kastas om eftersom motpartens påståenden inte 

låter sig kontrolleras.
212

  

 NJA 2001 s. 177 gällde en tvist mellan två näringsidkare och ger därför inte svar på 

vad som ska gälla i en motsvarande tvist mellan en näringsidkare och en konsument. 

Frågan har dock fått sitt svar i det senare avgörandet NJA 2005 s. 205. Där hänvisar HD 

till 2001 års fall och bekräftar att samma bevisbörderegel också ska gälla när en eller 

båda parter är konsument.  

 

9.5 NJA 2005 s. 205 

9.5.1 Omständigheter i fallet 

I NJA 2005 s. 205 hade två konsumenter, makarna M.R. och L.R., anlitat en hantverk-

are, J.W., för att genomföra reparationsarbeten på deras bostadshus. J.W. krävde 

betalning för arbete som utförts på löpande räkning. Makarna R. gjorde gällande att 

entreprenaden visserligen skulle ske på löpande räkning men att avtalet innefattade ett 

takpris. Eftersom makarna R. ansåg att J.W. överskridit takpriset bestred de hans krav. 

Frågan i målet var således om makarna R. skulle bevisa att parterna ingått avtal om ett 

takpris eller om hantverkaren J.W. skulle bevisa att ett sådant avtal inte ingåtts. 

 

9.5.2 HDs domskäl 

HD argumenterade på samma sätt som i NJA 2001 s. 177. Det första argumentet är att 

det är lättare att bevisa att något hänt än att det inte har hänt, d.v.s. ett bevissäkrings-

argument. Det andra argumentet är att även om det skulle vara vanligare med avtal med 

bestämt pris än avtal på löpande räkning, betyder det inte att det är vanligare med just 

det av köparen påstådda priset. Det har tidigare anförts att argumentet kan ha sin grund i 
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en strävan att motverka missbruk.
213

 I detta fall framhåller dock HD att om säljaren eller 

entreprenören misslyckas med att motbevisa ett (felaktigt) påstående om ett lågt pris får 

han nöja sig med det påstådda priset. Köparen riskerar däremot bara att behöva betala 

ett skäligt pris. Argumentet faller sålunda bäst in under konsekvensteorin eftersom det 

är den för säljaren tyngre rättsföljden som vägs in i bedömningen. HD tillägger det 

tredje argumentet att avtalsslutandet underlättas, om den part som hävdar en avvikelse 

från den utfyllande regeln åläggs bevisbördan. Det tredje argumentet är ett materiellt-

rättsligt argument som känns igen från Ekelöf.
214

 Dessa tre argument har vidare enligt 

HD ”[…] större tyngd än det som lades till grund för avgörandet år 1975.”  

 HD konstaterade att samma bevisbörderegel som slogs fast i NJA 2001 s. 177 ska 

gälla som huvudregel när en konsument påstår sig ha avtalat ett lägre pris än vad som 

följer av dispositiv rätt. HD lägger dock till brasklappen att andra bevisbörderegler kan 

gälla enligt lag, exempelvis 51 § KTjL, eller om det föreligger ”särskilda förhållanden”. 

Några sådana lagregler eller förhållanden förelåg inte i detta fall, därför ålades makarna 

bevisbördan för påståendet om att parterna avtalat om ett takpris. 

 

9.5.3 Många ändamål 

Det har ovan, under rubriken ”9.1 Först och främst bevissäkring?”, påpekats att Heuman 

anser att NJA 2005 s. 205 lämnar klart belägg för att bevissäkringsargument vägt tyngre 

än det materiellträttsliga argumentet att skapa ett konsumentskydd. Heuman avser 

tydligen det faktum att HD prioriterade det i förgående avsnitt benämnda ”första 

argumentet” framför det konsumentskydd som upprätthölls genom bevisbörderegeln i 

NJA 1975 s. 280. Jag menar att det av ovanstående analys av HDs domskäl framgår att 

även andra bevisbördeargument, däribland ett materiellrättsligt, har beaktats när HD 

valde att placera bevisbördan annorlunda än i 1975 års fall.  

De båda rättsfallen, NJA 2001 s. 177 och NJA 2005 s. 205, kan även sägas ge uttryck 

för den s.k. ekvivalensprincipen
215

 eftersom de placerar bevisbördan på den part som 

påstår att ett pris avtalats som avviker från de utfyllande bestämmelserna i KöpL, KKL 

och KTjL. Ekvivalensprincipen uttrycker tanken att avtal ska vara balanserade på så sätt 

att parterna ska få likvärdiga prestationer av varandra. Ett exempel på hur ekvivalens-
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principen formuleras i lagtext är 36 § AvtL enligt vilken ett oskäligt avtalsvillkor kan 

jämkas trots att parterna ingått avtalet frivilligt.
216

 

 

9.5.4 Prejudikatets betydelse 

Samma bevisbörderegel som gäller enligt NJA 2001 s. 177 ska även gälla mellan 

konsumenter. Rättsfallet kan även tolkas motsatsvis vilket innebär att näringsidkare som 

påstår att ett högre pris har avtalats än vad som följer av skälighetsregeln får bevis-

bördan dör detta.
217

  

HDs brasklapp i NJA 2005 s. 205 är värd att notera. Bevisbörderegeln som fast-

ställdes i NJA 2005 s. 205 är nämligen inte tillämplig på småhusentreprenader eftersom 

51 § 2 p. KTjL reglerar dessa fall. Det finns även risk att domare begår det omvända 

misstaget att tillämpa 51 § 2 p. KTjL vid reparationer eller ombyggnationer där 

bevisbörderegeln enligt 2005 års fall är tillämplig.
218

 I målet T 2683-13, 2015-04-29, 

rättade Hovrätten för Västra Sverige till en dom där Göteborgs tingsrätt felaktigt 

tillämpat 51 § istället för bevisbörderegeln enligt 2005 års fall. Möjligen försökte 

tingsrätten, som inte kan ha uppmärksammat prejudikatet, lösa bevisbördeproblemet 

genom en analogisk tillämpning av 51 §. Troligast är dock att tingsrätten varken kände 

till prejudikatet eller uppmärksammade det begränsade tillämpningsområdet för 51 §. 

 

 

10  Reflektion 

10.1  Typfall och avvägningar 

Det måste höjas ett varningens finger, i uppsatsen har behandlats hur olika argument 

kan skjuta bevisbördan från den ena parten till den andra vilket lätt ger intrycket av att 

bevisbörderegler är väldigt flyktiga. Bevisbördans fördelning är i regel inte känslig för 

individuella förhållanden. Prejudikat meddelas, underrätterna följer dem efter bästa 

förmåga och en fast praxis utvecklas. Att det ofta finns ett starkt incitament att upprätt-

hålla fastslagna principer exemplifieras av NJA 2001 s. 177 där domarna i Svea hovrätt 

såg sig tvungna att tillämpa bevisbörderegeln enligt 1951 års avgörande när de inte 

kunde finna stöd i andra avgöranden för att frångå regeln. Justitierådet Backmans skilj-
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aktiga mening i 2001 års avgörande ger uttryck för det eftersträvansvärda i att vidmakt-

hålla fast praxis. Den nya bevisbörderegeln som slogs fast i 2001 års avgörande 

tillämpas nu flitigt och utan större svårigheter av underrätterna. Ibland uppstår dock 

problem. Som ovan påpekats tillämpade Göteborgs tingsrätt felaktigt 51 § KTjL istället 

för att tillämpa bevisbörderegeln enligt NJA 2005 s. 205.  

Förenklat uttryckt finns det två tillvägagångssätt för att lösa en fråga om hur bevis-

bördan bör fördelas. Det ena är att använda sig av typfall, d.v.s. söka bland HDs 

prejudikat efter fall där omständigheterna liknar det aktuella fallet och försöka fördela 

bevisbördan på motsvarande sätt. Det andra är att förkovra sig i bevisbördeteori och 

försöka resonera sig fram till en lämplig principlösning för det aktuella fallet. Nedan 

benämns dessa båda metoder ”typfallsmetoden” respektive ”avvägningsmetoden”. 

Båda metoderna är förenade med vissa svårigheter. Att använda sig av typfalls-

metoden innebär att de faktiska omständigheterna i det fall som ska bedömas ska vara 

jämförbara med omständigheterna i prejudikatet. Vidare ska det framgå av prejudikatet 

vilka omständigheter som har varit relevanta samt hur dessa omständigheter ger bevis-

kravet en riktning mot den ena parten. Prejudikaten kan lätt bli motsägelsefulla när de 

ska tillämpas i ett fall som delvis liknar prejudikatet men ändå har sina särdrag, så 

förhöll det sig t.ex. i Jonas-fallet. Ytterligare ett problem är att de rättspolitiska 

avvägningar som ligger bakom prejudikaten tappar adekvans allt eftersom rätten i övrigt 

utvecklas. Det var bl.a. en ny köplag, konsumentköplag och konsumenttjänstlag som 

motiverade den nya bevisbörderegeln enligt NJA 2001 s. 177 och NJA 2005 s. 205. 

Vidare kan en strikt tillämpning av en bevisbörderegel enligt vilken vissa angivna om-

ständigheter är relevanta leda till att andra omständigheter förbises trots att det vore 

passande och i rättsordningens intresse om de beaktas. Ett sådant förbiseende kan bero 

på psykologi, men det kan även handla om att domaren medvetet bortser från andra 

omständigheter än sådant som ska beaktas enligt bevisbörderegeln.
219

 

Att använda avvägningsmetoden för att resonera sig fram till hur bevisbördan bör 

fördelas har den svagheten att det lätt leder till olika resultat beroende på vem det är 

som resonerar. Som tidigare nämnts har bevisbördeteorierna olika rättspolitiska 

utgångspunkter. Därför kan de leda till olika resultat utan att det på någon objektiv 

grund går att uttala sig om vilken lösning som är ”den rätta”. Det innebär att domare har 

möjlighet att rationalisera en godtycklig bevisbördeplacering genom att i efterhand 
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motivera beslutet med den bevisbördeteori som råkar leda till samma lösning. Vidare 

kan målets utgång bli avhängigt domarens rättspolitiska uppfattning. Det finns betydligt 

fler principer och teorier om hur bevisbördan bör placeras än de fyra som varit i fokus i 

denna uppsats.
220

 Bevisbördelösningar blir lätt ett överraskningsmoment för parterna, 

särskilt i de fall där de inte själva lyft bevisbördefrågor och pekat på omständigheter 

som de menar bör ha betydelse för bevisbördans fördelning. 

Styrkan i typfallsmetoden är att den ger stadga i rättstillämpningen när underrätterna 

kan använda sig av ett prejudikat där rättsfrågan om vilken bevisbörderegel som ska 

tillämpas redan är avgjord. Även om den praxis som rör bevisbördefrågor är spretig så 

ger typfallsmetoden viss förutsebarhet och leder till att liknande fall behandlas lika. 

Avvägningsmetoden ger å sin sida bättre förutsättningar att skapa väl avvägda beviskrav 

och bevisbördor i enskilda fall. I de tvistesituationer som inte fått någon principlösning 

varken genom lag eller genom prejudikat så är avvägningsmetoden den enda lösningen.  

När det finns motstridiga prejudikat eller prejudikat som bara delvis är jämförbara 

med det fall som ska bedömas så finner sig domare och parter i en situation där de 

måste fundera kring bevisbördan utifrån mer allmänna överväganden. I dessa situationer 

är det mer angeläget för parterna att argumentera kring bevisbördeplacering och 

beviskrav. Vidare finns det risk för att domare tillgriper bevisbörderegler även i fall där 

det i och för sig finns tillräcklig information. Denna risk för felaktiga beslut kan ur ett 

psykologiskt perspektiv bl.a. förklaras med ”utmattning”, ”standardalternativets” attrak-

tionskraft, ”minsta motståndets lag” eller domarens begränsade "kognitiva kapacitet".
221

 

Elaka tungor sammanfattar dessa typer av risker med termen "rådmansrisken". Till 

rådmansrisken torde även räknas domarens rättspolitiska uppfattning och förkärlek till 

vissa typer av lösningar. P.g.a. rådmansrisken är det en god idé att reda ut och plädera 

för vem som bör bära bevisbördan i de ärenden där man som part eller ombud bedömer 

att bevisläget är osäkert. 

 

10.2  Utrymme att argumentera 

Underrätterna verkar prioritera typfallsmetoden. De utgår från ett passande prejudikat 

och i den mån som omständigheterna i det fall som ska bedömas avviker från pre-
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judikatet så söker de svar på om dessa omständigheter påverkat beviskravet eller 

bevisbördan i något annat prejudikat. Det var detta tillvägagångssätt som hovrätten 

använde i Jonas-fallet. I den mån som resonemangen i prejudikaten blev motstridiga i 

Jonas-fallet behövde dock hovrätten göra en egen bedömning.
222

 

För den part som vill argumentera i bevisböredfrågor, som inte reglerats i lag, gäller 

det först och främst att söka stöd för sin ståndpunkt bland HDs prejudikat. I uppsatsen 

har ett flertal rättsfall behandlats som rör samma bevisbördefråga. I några av fallen har 

det tvistats om huruvida ett försäkringsfall inträffat, i andra fall har tvistefrågan varit 

huruvida ett fast pris avtalats. I sådana fall, där det finns flera prejudikat, gäller det att 

avgöra vilket av dem som är mest relevant. Relevansbedömningen sker genom en ren 

jämförelse mellan omständigheterna i fallen samt genom tolkning med hjälp av bevis-

bördeteorierna. Talar prejudikaten för olika lösningar av bevisbördefrågan kan bevis-

bördeteorierna användas som argument för att det, ur den pläderande partens perspektiv, 

mer gynnsamma prejudikatet är det mest relevanta. Vidare kan teorierna vara till hjälp 

när part vill argumentera för att undantag bör göras från en bevisbörderegel som slagits 

fast i ett prejudikat. HD har t.ex. i de båda plenumfallen från 2001 och 2005 uttryck-

ligen lämnat öppet för att bevisbördan kan kastas om i undantagsfall. När prejudikat 

krockar eller inte passar perfekt på det fall som ska bedömas så finns det utrymme för 

parterna att argumentera för hur bevisbördan ska fördelas. 

 

10.3  Krockande huvudteorier 

Det finns inte något tydligt mönster i rättspraxis som tyder på att det finns en inbördes 

rangordning mellan de olika bevisbördeteorierna eller att någon av dem anammats som 

den huvudsakliga. I uppsatsen har det uppmärksammats att processrättsdoktrinens tung-

viktare lägger stor möda på att framhäva sina älsklingsteorier. Det har särskilt riktats en 

udd mot Heumans uppfattning om att bevissäkringsteorin utgör en vag huvudteori.
223

 

Uppsatsens genomgång av avgöranden från HD visar att domstolen beaktar fler 

argument än sådana som är hänförliga till bevissäkringsteorin. Det bör uppmärksammas 

att olika bevisbördeargument gör sig gällande med olika styrka beroende på omständig-

heterna i det enskillda fallet och det rådande rättsläget. I de båda rättsfallen NJA 2001 s. 
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177 och NJA 2005 s. 205 gjorde sig bevissäkringsargumentet gällande med större styrka 

eftersom det inte längre motverkades av kompensationsargumentet som föranleddes av 

den säljarvänliga regleringen i 1905 års köplag.
224

 Heuman lyfter själv fram av-

vägningsprincipen och har i sin stora praxisgenomgång funnit mängder med principer 

och teorier. Heuman menar att det är menlöst att söka efter ”de vises sten” i den 

meningen att det skulle finnas en enda princip eller teori som skulle kunna lösa alla 

bevisbördefrågor.
225

 Lindell talar om bevisbördeteorierna som en verktygslåda som kan 

användas för att identifiera argument av betydelse för placeringen av bevisbördan.
226

 

Vidare säger han att för det fall det finns flera argument så blir det i slutändan fråga om 

att göra en sammanvägning av dem för att se åt vilket håll vågskålen tippar.
227

 Ekelöf är 

kanske den mest rabiata författaren som omnämnt i detta arbete men även han vidkänns 

andra bevisbördeargument än sådana som är handlingsdirigerande.
228

  

Rättsvetenskapsmännens argumentation i bevisbördefrågor bidrar till 

rättsutvecklingen. Men det kan ifrågasättas om det är meningsfullt att försöka vaska 

fram en huvudteori eller hierarki av bevisbördeteorier. Den stora variationen på möjliga 

omständigheter i olika tvistesituationer medför att antalet undantag från en huvudregel 

skulle bli så många att även huvudregeln blir ett undantag. Här vill jag dock instämma i 

Heumans efterlysning av en öppnare domskrivning där domstolarna redovisar sina av-

vägningar av ”relevanta standardiserade bevisbördeargument”.
229

  

Även om nyttan med att kalla någon av teorierna för en huvudregel kan ifrågasättas 

vore det meningsfullt att fastställa några generella riktlinjer för hur bevisbördefrågor bör 

hanteras. En modell som utvecklats inom det rättsvetenskapliga fältet, med syftet att 

fastställa sådana generella riktlinjer, är metoden för det ”rationella beviskravet”. Det 

finns klara fördelar med metoden. Den propsar på att beslutsfattaren söker efter 

omständigheter som är relevanta för hur bevisbördan bör fördelas. Om de fyra 

kriterierna 1) ursprungssannolikhet, 2) bevismöjlighet, 3) ändamålet bakom den 

materiella regeln, och 4) socioekonomiska konsekvenser beaktas så har domaren bättre 

på fötterna när beslutet fattas. Om domarkåren rutinmässigt började överblicka 

omständigheterna i de fall där det blir aktuellt att tillämpa en bevisbörderegel för att se 

om det är något som aktualiserar ett eller flera av de fyra kriterierna så skulle 
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rådmansrisken dämpas. En öppen domsskrivning i kombination med tillämpning av 

några generella kriterier skulle bidra till ökad transparens och tydlighet. Metoden skulle 

kunna innefatta en utförandematrix utan att några matematiska formler behöver 

användas.
230

 Detta skulle tydliggöra domarens ställningstaganden även rörande sådant 

som kan vara obekvämt att tydligt ta ställning till.
231

 Det skulle underlätta för parterna 

att bedöma vilka argument som kan ta skruv hos domaren om de hade fyra angivna 

kriterier att förhålla sig till. Den kritik som kan riktas mot att metoden för det ”rationella 

beviskravet” är mer omständlig för domaren att använda förtas av att den hindrar 

intuitiva bedömningar och förhastad tillämpning.
232

  

 

10.4  Processlägesanalys med angivande av bevisbörda 

Det är olyckligt när en tvist, där parterna ägnat mödosamt arbete åt att presentera 

bevisning och plädera i sak- och rättsfrågor, sedan får sin lösning genom att domaren på 

sin kammare kommer fram till att en bevisbörderegel måste tillämpas och själv måste 

söka utröna vilken bevisbörderegel som är lämpligast. Parterna utelämnar ofta bevis-

bördeargument. Ett skäl till det kan vara att de inte vill ge domare och motpart intrycket 

att de uppfattar sin egen bevisning som svag.
233

 Det är ett problem att parterna inte 

redogör för omständigheter som de har kännedom om och bedömer vara av relevans för 

bevisbördeplaceringen. Det kan nämligen vara svårt för domaren att på egen hand t.ex. 

uppskatta ursprungssannolikheten för en viss omständighet. Domarens val av bevis-

bördefördelning kan därför komma som en överraskning för parterna. Här kan 

återkopplas till exemplet där ett sågverk tvistar med hantverkaren Viktor om huruvida 

han ska betala för sina brädor med bitcoin.
234

 I det fallet kan domaren redan ha en 

uppfattning om vad som är sedvanligt men om sågverket gav in några yttranden från 

branschexperter som säger att de aldrig hört talas om att bitcoin använts vid ett köp av 

brädor så skulle domaren ha ett bättre underlag för sin bevisbördebedömning. Vidare 

skulle kanske domarens uppfattning om hur vanligt det är med bitcoin komma att 

ändras. Om parterna kunde förmås att sätta sig in i bevisbördefrågor skulle dessa frågor 
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bli bättre utredda. Det skulle t.ex. minimera risken för att domaren begår sådana misstag 

som Göteborgs tingsrätt gjorde då den felaktigt tillämpade 51 § KTjL.
235

  

Det är viktigt att bevisbördefrågor uppmärksammas redan i första instans. Ett sätt på 

vilket detta skulle kunna åstadkommas är att underrätterna rutinmässigt lyfte bevis-

bördefrågor under förberedelserna. I syfte att underlätta förberedelsen i ett mål bör 

rätten före sammanträde eller fortsatt skriftväxling tillställa parterna en förteckning över 

de frågor som bör tas upp under den fortsatta handläggningen, 42 kap. 14 § 1 st. RB. 

Det finns exempel på att domstolar använder sig av s.k. processlägesanalyser. Process-

lägesanalys är en sammanställning som med utgångspunkt i de rättsfakta som åberopats 

av parterna uttömmande anger vad rätten skall pröva, i vilken ordning frågorna ska 

prövas och viket utfallet blir beroende på om svaret på respektive fråga blir jakande 

eller nekande. Processlägesanalysen tydliggör för parterna vad som utgör relevanta 

fakta i saken. För domaren är syftet med processlägesanalysen att tillse att målet får den 

utredning som dess beskaffenhet kräver.  

Enligt en rapport från domstolsverket har en domstol systematiskt använt sig av pro-

cesslägesanalyser för att förebygga problem med s.k. ”surdegar”.
236

 Med surdeg avses 

mål och ärenden som drar ut på tiden och sväller upp. Min tanke är att domstolarna 

rutinmässigt ska kombinera processlägesanalyser med att öppna upp för parterna att ta 

ställning till de bevisbördefrågor som framträder genom processlägesanalyserna. 

Möjligen skulle domaren till och med kunna redovisa för parterna vilken uppfattning 

han för tillfället har om hur bevisbördan bör fördelas. Det är dock viktigt att domaren 

inte framstår som partisk, det måste ankomma på parterna att argumentera i dessa 

frågor. Detta är alltså min rekommendation till domstolarna. Jag tror att det skulle ha en 

effekt på ”surdegar” om parterna görs uppmärksamma på frågan om bevisbördans 

placering. Det överraskningsmoment som kan uppkomma med anledning av domarens 

bedömning av vad som vore en lämplig bevisbördefördelning kan minimeras och jag 

tror att utvecklingen av bevisbördeläran i rättspraxis skulle gynnas av att dessa frågor 

uppmärksammas tidigt och rutinmässigt i de dispositiva tvistemålen.  
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 Se under rubriken ”9.5.4 Prejudikatets betydelse”. 
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 DV-rapport 2008:3. 
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