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Summary 
This essay deals with specific problems that can affect the parties in court 
proceedings because they have different degrees of access to relevant 
information. The main purpose of my investigation was to find examples of 
contracts used to adress unequalities in the parties’ abilities as it comes to 
pre-trial information collectio. I begin, however, with a rough sketch of the 
main features of the rules related to information exchanges in the contexts of 
contracting and litigation. 
 
The swedish law on civil procedure is characterized by a reliance on the  
parties to investigate and present all the necesary information. Therefore, it 
would be easy to conclude that the trial is of little use to those who cannot 
easily access such facts – a situation that is perhaps more likely to occur 
today than in the early days of the legislation on court proceedings. 
However, there are are several safeguards in place fore those who would be 
victims of such failings. Through the court, a party may force some 
communication, particularly the contribution of evidence that support the 
counterpart’s case. Such coercion usually presupposes that the party can 
explain in some detail what information he wants to access, and what he 
would seek to prove. Although the rules of evidence can also be used to 
address an unequal access to information, they offer no direct assistance to 
obtain it. In fact, none of the procedural rules are intended to provide direct 
assistance at the pre-trial investigation stage. However, it is possible to 
create such rules through law or contract. 
 
The final section of this essay deals with a number of contractual solutions 
to information problems that adopt a specific shape: agreements on 
inspection or documentation. Such agreements exist in several fields, often 
in various combinations of the two. The rules can serve other purposes in 
addition to the preservation of evidence; the control of performance, joint 
prevention of damage, or pre-agreement allocation of risks are a few 
examples. The agreements are carefully designed depending on the type of 
contract and which purpose wins the higher priority. In some cases they 
appear to be dropped entirely in favour of other solutions. 
 
In my opinion, agreements on inspection, documentation or preservation of 
evidence arise because the legal protection is not always and fully capable 
of meeting contractors' changing needs for information. They are designed, 
as is characteristic of contracts, based on the parties' specific needs. My 
analysis addresses what I believe to be some common denominators in the 
contracts and the reasons that affect how the parties choose to govern their 
information exchange. 
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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om särskilda problem som kan drabba parterna i en 
domstolsprocess på grund av att de har olika tillgång till relevant 
information. Det huvudsakliga föremålet för min undersökning har varit 
exempel på avtal som används för att komma tillrätta med ett ojämlikt 
informationsläge innan en process faktiskt inleds. För att ge en bakgrund till 
de avtalen börjar jag dock med att gå igenom huvuddragen i de regler som 
avser informationsutbyten vid avtalsslut och inom ramen för en rättegång. 
 
En dispositiv process utmärks av att parterna har ett mycket stort ansvar för 
att utreda och presentera bevis. Därför är det lätt att sluta sig till att 
rättegången är ett dåligt verktyg för den part som är svagt rustad med fakta. 
Det är dock inte hela sanningen; det finns åtskilliga exempel på hur man 
värnar om den som saknar information. Tillgången på processuella 
tvångsmedel förutsätter dock en viss kunskap om relevanta förhållanden 
genom att man ofta skall ange vad man söker och hur det skall användas i 
rättegången. Även bevisreglerna kan användas för att motverka en ojämlik 
tillgång på information, men utgör ingen direkt hjälp att skaffa utredning. 
Ingen av de processuella reglerna syftar till att ge ett direkt bistånd redan i 
utredningsskedet. Däremot går det att skapa sådana regler i lag eller avtal. 
 
I den avslutande delen av uppsatsen behandlas ett antal avtalslösningar på 
informationsproblem som antar en särskild form: avtal om besiktning och 
dokumentationsskyldighet. Sådana avtal förekommer på flera områden, ofta 
i olika kombinationer. Reglerna kan fylla flera syften förutom bevissäkring: 
kontroll och gemensamt förebyggande av skador, eller förarbete till avtal 
om riskfördelning är några exempel. De utformas olika beroende på 
avtalstypen och vilket av syftena som vinner högst prioritet. I vissa fall väljs 
de av olika skäl bort till förmån för andra lösningar. 
 
Avtal om besiktning, dokumentation eller annan bevissäkring uppstår enligt 
min uppfattning på grund av att rättsskyddet inte alltid och fullt ut kan 
tillgodose avtalsparternas växlande behov av upplysningar och förklaringar. 
De utformas, på det sätt som är karakteristiskt för avtal, utifrån parternas 
speciella behov. Min analys tar upp några gemensamma nämnare i avtalen 
och de skäl som jag tror kan påverka hur parterna reglerar sitt 
informationsutbyte. 
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Förord 
For every complex problem there is a solution that is  

simple, neat and wrong 
 

– H L Mencken 
 
Det är med viss förvåning och inte utan ett stort mått av lättnad som jag 
lämnar ifrån mig mitt examensarbete. Under skrivandets gång har jag ställt 
många frågor till många människor – och fått många olika svar och på köpet 
en liten inblick i hur oändligt komplicerad verkligheten kan vara. Sådana 
saker är tyvärr svåra att överföra på papper. Jag har ändrat uppfattning och 
ställt fler frågor, och inte minst, läst mer. Oftast har det bara lett till att jag 
ändrat uppfattning igen. Det är inget mindre än ett mirakel att jag nu är på 
väg ut i den där komplicerade verkigheten – med många av mina frågor 
kvar. 
 
Jag skulle kunna rikta ett tack till många människor – inte minst till min 
handledare som enträget strävat efter att få mig att avgränsa och stryka ner 
min uppsats till ett hanterligt format efter att ha riktat min uppmärksamhet 
mot en fråga som var alldeles för intressant för ynka femtio sidor. Och till 
alla dem som uttryckt intresse(!) för att läsa den trots att jag inte lyckades 
efterkomma hans uppmaningar. 
 
Många av er hoppas jag naturligtvis träffa om och om igen även i 
fortsättningen. Så på återseende! 
 
 

Sara Andersson 
 

Lund, oktober 2010 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund, syfte och frågeställning 

1.1.1 Bakgrund 
I en svensk domstolsprocess ankommer det på parterna att söka upp fakta 
och bevis. Det är i vissa fall möjligt för part att söka domstolens hjälp för att 
få fram konkreta bevis som han åberopat. En part som utan egen förskyllan 
står utan praktiska möjligheter att få fram bevisning är också hjälpt av en 
rad presumtionsregler och en omfattande rättsbildning kring de processuella 
principerna om fri bevisföring och fri bevisprövning. 
 
Processen kan trots det kallas illa anpassad för en part som är svagt rustad 
med tillgång till fakta. De processuella hjälpmedel som finns – i form av 
tvångsmedel som kan riktas mot motparten eller tredje man – kan brukas 
bara av den som vet såväl vad han söker som vad det sökta kommer att visa. 
Genom bevisrätten kan verkningarna av informationsproblem mildras, men 
bara om och i den mån den förfördelade parten har tillräckliga uppgifter, 
kunskap, förnuft eller till och med fantasi, för att göra ett påstående om 
motpartens handlande eller underlåtenhet. Den som inlåter sig i tvist är 
dessutom sällan benägen att göra sig helt beroende av bevisregler som ofta 
upplevs som osäkra. Det finns i princip inga processuella regler som syftar 
till att ge parterna bistånd redan i utredningsskedet. Sådana lösningar kan 
däremot återfinnas i olika former i materiell lag och allmänna rättsprinciper, 
och är möjliga att skapa genom avtal. 
 
Denna uppsats behandlar dels de regler om bevisning och bevisprövning 
som jag nyss nämnt, dels avtalsrättens grundläggande regler om utbyten av 
information mellan parterna och i synnerhet ett antal avtalslösningar på de 
kvarstående informationsproblemen. 

1.1.2 Syfte och frågeställning 
Denna uppsats i juridik syftar till att presentera en undersökning av hur 
parterna i ett avtal väljer att försäkra sig om tillgång till information och 
bevisning. Ramarna till den bild jag kommer att teckna utgörs av 
rättegångsbalkens och avtals- och köplagens regler; i den förra, 
möjligheterna att skaffa sig tillgång till information och material från 
motparten i en tvist, i det senare, vilka materiella förhållanden som är 
relevanta eller med andra ord vad som skall bevisas. Jag kommer även att 
nämna reglerna om bevisföring och bevisprövning, som spelar en stor roll 
för de behov och problem jag kommer att diskutera. Därigenom vill jag visa 
på vad som i praktiken kan uppfattas som gränser för parternas rättsskydd i 
en process. 
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Uppsatsens huvudsyfte är att beskriva och kommentera några exempel på 
avtal och materiella regler som genom att ge den avtalspart som har fördelen 
i informationshänseende en skyldighet att löpande, på begäran eller vid tvist 
delge sin medkontrahent vissa uppgifter eller dokument, eller bereda honom 
tillfälle att själv söka sådana uppgifter genom inspektioner, ökar hans insyn 
och tillgång till bevis i eller inför rättegång. Avtalstyp för avtalstyp 
presenterar jag några av dess karakteristika, hur dessa ger upphov till ett 
informationsproblem och slutligen hur det finner sin lösning genom avtal 
eller i vissa fall, lagstiftning. Det är min förhoppning att den inledande delen 
av uppsatsen har gett ett svar på varför sådana avtal uppstår. 
 
Uppsatsen syftar alltså till att besvara frågorna 

- vilket rättsskydd (processuellt och materiellt) finns för en part som 
behöver information eller bevismaterial från motparten i en tvist? 

- finns det ett behov och en faktisk användning av avtal om 
besiktning, dokumentation och andra informationsöverföringar för 
att utvidga det skyddet? 

- är t.ex. avtal om besiktning och dokumentation en effektiv lösning? 
och  

- vad utmärker områden där sådana avtal förekommer? 

1.2 Avgränsning, material och metod 

1.2.1 Avgränsning 
Många av de problem jag beskrivit ovan kan naturligtvis uppstå även i 
utomobligatoriska förhållanden. Ett ofta använt exempel på lagstiftning som 
innehåller såväl bevislättnader som en skyldighet att dokumentera, redovisa 
och underkasta sig inspektioner och kontroll, utan att det föreligger något 
kontraktsförhållande, är miljöbalken. På immaterialrättens områden finns 
reglerna om intrångsundersökningar; för aktiebolag finns regler om insyn, 
redovisning och kontroll till skydd för olika intressesfärer inom bolagen. Jag 
har dock valt att inte skriva om dessa regler. Redan genom att jag skriver 
denna uppsats om avtalslösningar utesluts alla tvister där inget avtal gäller 
mellan parterna, liksom tvister som inte direkt berör det som är föremål för 
avtalet. Eftersom jag fokuserar på processrätt och avtal har jag inte heller 
tillfälle att utreda intressanta bestämmelser av straff- eller näringsrättslig 
karaktär. 
 
Min undersökning avser endast svensk nationell rätt. Den är också 
begränsad till civilrättens område och där i huvudsak till helt dispositiva 
tvister. Eftersom det rör avtalsskrivningsfrågor av ganska avancerat slag, 
avses i regel avtal där åtminstone den ena parten är näringsidkare. Jag vill 
särskilt påpeka att i de delar jag behandlar processrätten, utgår jag från RB 
och inte lagen om Skiljeförfarande. Mycket men inte allt som gäller för 
rättegång är överförbart på skiljeförfarande; här får läsaren vägledas av sitt 
eget förnuft och andra texter på området. 
 



 8 

Undersökningen avser slutligen främst avtalslösningar som kan beskrivas 
som en skyldighet att underkasta sig besiktningar eller skapa och utge 
dokumentation, även om jag under arbetets gång stött på flera alternativa 
lösningar. I efterhand kan jag konstatera att det knappast begränsar 
undersökningens omfattning i fråga om vilka avtalstyper jag kommer att ta 
upp. Däremot blir bilden något ofullständig på de områden där det finns en 
rik flora av t.ex. alternativa tvistlösningsförfaranden och samarbetsformer. 

1.2.2 Metod och material 
Uppsatsen innefattar en viss utredning om gällande rätt, men behandlar 
särskilt användningen av en viss typ av avtal. Det innebär att även om jag 
tagit hjälp av de traditionella rättskällorna – lagstiftning, förarbeten, praxis 
och doktrin samt avtalssamlingar – har jag inte använt dem bara till 
rättsdogmatisk analys. 
 
Den lagstiftning jag använt mig av omfattar bland annat RB och AvtL, 
KöpL, Konsumentköplagen, Jordabalken, Försäkringsmäklarlagen och 
Lagen om Finansiell Rådgivning till Konsumenter.  
 
Av de nämnda lagverken har jag läst RB, AvtL och KöpL tillsammans med 
andra rättskällor som ett led i utredningen om gällande rätt för parter till ett 
avtal och en tvist, särskilt med avseende på vilka fakta som ger upphov till 
påföljder inom kontraktsrätten; vem som har att bevisa dem och hur han 
därvid kan gå tillväga. Detta kan närmast beskrivas som en kartläggning av 
parternas informationsutbyten utan särskilda avtal.  
 
Där uppsatsen behandlar avtalspraxis är lagstiftning och praxis till liten 
hjälp; i stället är litteraturen min huvudsakliga källa. Undersökningen är inte 
heller inriktad på gällande rätt som sådan, utan pekar i stället på vanliga 
dispositioner över den genom avtal, det vill säga den faktiska förekomsten 
av klausuler om besiktning och dokumentationsskyldighet. Jag tar också 
upp andra av de ovan nämnda lagarna, t.ex. LoFRK, i syfte att påvisa en 
anpassning av det materiella rättsläget till en verklighet där vissa 
kontraktsförhållanden är tyngda av informationsproblem, i de fall där detta 
sker på lagstiftarens initiativ snarare än parternas. 

1.2.3 Disposition 
Mitt arbete tar avstamp i avtals- och processrätten. Jag gör därför i 
uppsatsens första kapitel några nedslag i vartdera området. Inom avtalsrätten 
lägger jag särskild vikt vid parternas skyldighet att informera respektive 
informera sig om olika omständigheter. Här kommer jag att utgå från de 
allmänna reglerna om avtal, köp och skadestånd. Inom processrätten lägger 
jag särskild vikt vid kraven på parterna att vara aktiva och informerade 
deltagare i processen, och särskilt vid vilken information om tvistens 
föremål som de skall inkomma med. Denna allmänna del innehåller även en 
redogörelse för ytterligare relevanta detaljer inom processrätten, i form av 
processuella tvångsmedel som relaterar till bevisning samt några viktiga 
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principer som diskuteras inom bevisläran, med sikte särskilt på hur dessa 
regler påverkar vilken information part behöver tillgång till, och på hur han 
kan ta hjälp av domstolen för att skaffa den. 
 
Först därefter redogör jag för vad jag menar med avtal om 
informationsöverföringar med några exempel på vad ett sådant avtal kan 
innehålla. Jag gör ett antal nedslag i olika branscher där jag anser mig ha 
funnit den aktuella typen av reglering – på några områden är det fråga om 
vanliga avtalsvillkor, på andra om lagstiftning med verkan på ett 
kontraktsförhållande. För varje stopp beskriver jag avtalstypens särdrag och 
de konkreta problem klausulen är särskilt inriktad på. 
 
Avslutningsvis för jag en diskussion om de gemensamma nämnare som 
finns för situationer där rättsskyddet enligt process- och avtalsrätten ger ett 
ofullständigt skydd för en part i behov av information; där dessa problem 
har lösts genom materiella regler (i avtal eller lag); vilka alternativa 
lösningar som finns samt varför vissa tycks vanligare än andra. Här vill jag 
anmärka att såväl valet av exemplifierande avtalstyper som deras indelning i 
någon mening föregriper detta moment. Det finns flera exempel på andra 
grupperingar i litteraturen och jag har valt den som bäst passar mina egna 
uppfattningar om vilka skillnader och likheter som är av störst betydelse. 
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2 Rättsliga utgångspunkter 
Såväl avtalsrätten som civilprocessrätten tar sin utgångspunkt i parternas 
självbestämmanderätt. Civilrätten reglerar rättigheternas innehåll, medan 
processrätten reglerar formerna för deras förverkligande. 
 
Civilrättens regler tar sin utgångspunkt i rättsförhållanden som enskilda 
personer av egen fri vilja försatt sig i, men omfattar ett komplex av bindande 
regler därefter. Detta förhållande kan sammanfattas i begreppen avtalsfrihet 
och avtalsbundenhet. En annan viktig utgångspunkt är dock att det är fråga 
om klara och otvetydiga eller åtminstone ostridiga sakförhållanden. Det är i 
de enskilda fallen som osäkerhet är möjlig, och det är i rättegången som den 
hanteras.  
 
I civilprocessen råder dispositionsprincipen som stark huvudregel. Vilka 
händelser och omständigheter (rättsfakta) som domstolen får beakta, avgörs 
av parterna genom deras åberopanden. Likaså är deras yrkanden 
bestämmande för domens möjliga innehåll. De kan avbryta rättegången 
genom att förlikas. Domaren får å sin sida inte vägra att avkunna dom även 
om han inte var vad som inträffat mellan parterna. I stället kommer 
osäkerheten att gå ut över någon av dem. 
 
I gränslandet mellan materiella och processuella frågor, återfinns bevisrätten 
som en anpassning till en verklighet där i regel ingen av parterna kan 
presentera en fullständig och sanningsenlig bild av det händelseförlopp som 
orsakat deras tvist. När det råder osäkerhet eller utredningen är bristfällig, är 
det bevisregler som avgör vilken part det drabbar. 

2.1 Avtalsrätt 

Inom avtalsrätten tar respekten för enskildas fria vilja sitt uttryck i regler om 
avtalsfrihet och partsautonomi. Parterna hålls ansvariga för sina 
rättshandlingar genom principen att avtal skall hållas (pacta sunt servanda). 
Avtal gör det möjligt för enskilda att på ett tryggt och välordnat sätt 
samordna en värdeskapande insats och fördela resultatet mellan sig; från ett 
samhällsperspektiv brukar sägas att en fungerande avtalsrätt främjar 
omsättningen.1 På vissa områden sköts rättsbildningen alltjämt genom 
lagstiftning och praxis, på andra används analogier och enstaka 
specialregler. På åter andra områden har rättsbildningen i det närmaste tagits 
över av standardavtal och tolkningsdokument, eller andra uttryck för 
handelsbruk.2 Även om den inte är direkt tillämplig på avtalstypen, kan viss 
annan lagstiftning, KöpL i synnerhet, också bli aktuell genom analogier.3

                                                
1 Adlercreutz (2002) s. 15-16. 

 

2 Adlercreutz (2002) s. 17-18, Ramberg (2005) s. 25. 
3 Bengtsson (1976) s. 14, Håstad (2003) s. 35-36, Ramberg (2005) s. 26, 65. T.ex. är köp av 
tjänster i allmänhet oreglerade, men omfattas av en väl utvecklad praxis som till stor del 
bygger på analogier. 
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Den anses nämligen ge uttryck för ett antal välgrundade rättsprinciper med 
mera allmän giltighet.4 Som en allmän varning kan dock sägas att 
avtalstypernas särdrag och särskilda funktion ibland gör att analogier 
framstår som mindre lämpliga.5

2.1.1 Risk, ansvar och meddelanden vid köp 

 

Säljarens felansvar enligt KöpL är i princip strikt.6 Det är frågan om fel 
föreligger som ställer till problem – en dubbel fråga som rör dels avtalsenlig 
standard, dels varans skick vid överlämnandet.7 Därför är tidpunkten för 
riskens övergång är av största vikt vid vanliga köpavtal.8 Har parterna inte 
enats om annat, går risken över när köparen övertar den effektiva kontrollen 
över varan, i regel vid avlämnandet.9 Skador på varan som föreligger innan 
risken går över behandlas som fel.10 Det är ofta svårt för båda parter att föra 
bevisning om fels uppkomst, särskilt om det rör en teknisk eller annars 
komplicerad produkt där mekanismerna bakom felet inte är fullt utredda.11

 
 

Skadeståndsansvaret gäller därutöver bara om säljaren kunnat kontrollera 
det som orsakat felet – i förhållande till fel i sålda varor en begränsning med 
mycket liten betydelse.12 Även kraven på adekvans och kausalitet som 
gäller generellt i skadeståndsrätten för att en skada skall vara ersättningsgill, 
är enklare att uppfylla när det föreligger ett kontraktsbrott.13

 
 

Rätten att göra fel gällande är i regel avhängig av en reklamation – ett 
meddelande om att varan är felaktig som är framställt inom en viss tid och 
med en grad av tydlighet.14

                                                
4 Bengtsson (1976) I s. 14, SvJT 1990 s. 81-82, SvJT 2007 s. 502. 

 Kravet syftar till att köparen tidigt skall få 
information om att det kan komma ett krav från köparen, och att hindra en 

Andra lagverk som är väl bearbetade och behandlade i såväl praxis som doktrin är t.ex. 
KKL, KTjL och JB. 
5 Bengtsson (1976) s. 14-15, 67, Ramberg (2005) s. 66, 90, Håstad (2003) s. 230 
6 Ramberg (2005) s. 43. 
7 jfr Ramberg (2005) s. 41-45, Håstad (2003) s. 72-73, SvJT 1997 s. 229; KöpL 17-19 samt 
21 §§. Säljaren svarar också för vissa brister i varans hållbarhet, Håstad (2003) s. 93-95, 
SvJT 1991 s. 411-413. 
8 Håstad (2003) s. 38, SvJT 1991 s. 409-410. 
9 Håstad (2003) s. 39-44, 93, 236, KöpL 13 §. En absolut begränsning är att köparen inte 
kan ta över risken innan varan är individualiserad för honom. 
10 Håstad (2003) s. 39, 93. 
11 Håstad (2003) s. 95, SvJT 1991 s. 413-414. Det är teoretiskt möjligt, men i praktiken 
svårt, för köparen att bevisa att onormal användning inte förekommit. Kanske tillämpas ett 
sänkt beviskrav. 
12 Ramberg (2005) s. 51, Håstad (2003) s. 118-120, SvJT 1991 s. 405, KöpL 40 och 27 §§. 
Frågan om kontroll torde vara mera relevant vid förseningar. 
13 Diesen (1999) s. 25-26 165-166, jfr även s. 93 och 144. Det finns inte samma intresse 
som i utomobligatoriska förhållanden av normskydd eller hinder för ett oinskränkt ansvar – 
konsekvenser av ett avtalsbrott för medkontrahenten är i regel förutsebara för den 
avtalsbrytande parten, jfr s. 150-152. 
14 KöpL 32 §, Bengtsson (1976) s. 142, Ramberg (2005) s. 26, 46, Håstad (2003) s. 101, 
106. I regel skall det också framgå vilken påföljd köparen vill göra gällande – i annat fall 
skall han snabbt komplettera med denna uppgift. 
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illojal användning av påföljdsreglerna.15 Att parterna snabbt utbyter 
information om felet kan också göra rättningen billigare, och förenkla 
utredningen.16 När reklamationen senast skall ha skett får bedömas efter 
omständigheterna, och bestäms ofta i avtalet.17 Om reklamationen görs för 
sent förlorar köparen som huvudregel helt rätten att göra felet gällande – en 
sträng regel som ofta modifieras genom avtal.18 Reklamationsskyldigheten 
bör dock inte alls låtas inträda så tidigt att fel inte hinner upptäckas, till 
exempel genom att en produkt inte hinner tas i bruk.19

 
 

Att anspråk på detta vis helt utesluts efter en viss tid, kan motiveras med att 
säljaren böra kunna räkna sig fri från ansvar på grund av försäljningen – att 
parternas rättsförhållande är helt avvecklat. 20 Ett annat skäl, som dock gör 
sig gällande med större styrka för reklamationsskyldigheten, är att det ofta 
kan leda till ytterligare skadeverkningar när man dröjer med att åtgärda ett 
problem.21

2.1.2 Undersökning, garanti, friskrivning 

 

Endast standarden i KöpL 17 § – att varan skall tillhandahållas i avtalsenligt 
skick – är oberoende av vad köparen känner till om avvikelser från den där 
uttalade standarden.22 Vad köparen redan känt till vid köpet får annars inte 
göras gällande mot säljaren såsom fel.23

 
 

Som utgångspunkt har köparen ingen plikt att undersöka varan, men en 
sådan plikt kan enkelt tillskapas av säljaren genom att uppmana eller bereda 
honom tillfälle till en undersökning.24 I vissa fall kan plikten förfalla, om det 
vore förenat med stora svårigheter att genomföra undersökningen.25

                                                
15 Håstad (2003) s. 101. Att säljaren får kännedom om kommande anspråk kan t.ex. vara av 
betydelse för att han i sin tur kan åberopa felet i ett tidigare säljled. Äv. Lindell (1993) s. 
15, 88. 

 

16 Reklamationsfrågan inom sjötransport s. 1-12. 
17 Håstad (2003) s. 102, Ramberg (2005) s. 46. I kommersiella förhållanden är fristen i 
regel kort, medan konsumenter enligt 23 § KKL alltid får reklamera inom två månader. 
18 prop. 1989/90:89 s. 113, Ramberg (2005) s. 47. Det förekommer också betydligt kortare 
frister för preskription och särskilt för reklamation, än vad lagen föreskriver, Håstad (2003) 
s. 104-105. På vissa områden matchas mycket korta tider med en mildare verkan av 
förseningar, som bevis- eller presumtionsverkan, eller bortfall av vissa sanktionsval, 
Reklamationsfrågan inom sjötransport s. 54. 
19 Ramberg (2005) s. 162, Håstad (2003) s. 104. Vissa produkter kan dessutom behöva 
prövas i säsongsspecifika förhållanden, t.ex. kyla och regn om de är avsedda för 
utomhusbruk. 
20 Håstad (2003) s. 104, prop. 1989/90:89 s. 46. 
21 prop. 1989/90 s. 45. 
22 Håstad (2003) s. 89-91, KöpL 20 §. 
23 Ramberg (2005) s. 45, Håstad (2003) s. 89-91, SvJT 1990 s. 551-552, KöpL 20 §, prop. 
1988/89:76 s. 95. Vad köparen känt till fritar dock inte säljaren från ansvar om köparen inte 
också insett vad felet innebär för honom. 
24 Håstad (2003) s. 90, 249, prop. 1988/8976 s. 95, Ramberg (2005) s. 46, Heuman (2005) 
s. 267, SvJT 1990 s. 83-84, 20 § KöpL. Undersökningen syftar framför allt till att ge 
köparen ett bättre underlag för beslutet om att anta avtalsvillkor. Enligt KKL finns dock 
inte under några omständigheter en sådan undersökningsplikt. 
25 Håstad (2003) s. 90, 249, prop. 1988/89:76 s. 95, Ramberg (2005) s. 46. 
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Uttryckliga garantier och av säljaren lämnade uppgifter kringskär 
undersökningsplikten, och möjligtvis kan även friskrivningar göra 
undersökningar överflödiga.26  Kraven på undersökningen kommer att 
variera beroende på avtalets parter och objekt, vilka 
undersökningsmöjligheter säljaren erbjudit och övriga omständigheter kring 
köpet.27

 
  

I anslutning till mottagandet har köparen att utföra en förnyad (eller första) 
undersökning, och meddela säljaren om han finner att varan är behäftad med 
fel.28 Även om undersökningen i princip skall ske vid mottagandet, kan en 
viss försening på grund av praktiska omständigheter, som att varan anses 
avlämnad under transport, tolereras.29 Köparen kan också medges en viss tid 
för att utreda felet, t.ex. de närmare orsakerna till ett funktionsfel.30 Om 
varan inte testats för användning och ett fel upptäcks när den tas i bruk, eller 
efter vidareförsäljning, hindrar inte undersökningsplikten att det görs 
gällande när det upptäcks.31

 
 

Garantiansvar gäller oberoende av vilka egenskaper säljaren annars hade 
haft att svara för.32 Garanteras en viss egenskap eller funktion med 
tidsbestämning, flyttas felbedömningen i det avseendet fram till 
garantitidens slut.33 Sådana tidsbestämda garantier kan jämföras med, och 
har i en del fall kommit att ersättas av, försäkringar utställda av säljaren.34 
Har säljaren annars lämnat uppgifter om det sålda som påverkat köparen vid 
avtalsslutet, ansvarar han även för att de är riktiga.35

 
 

                                                
26 Ramberg (2005) s. 46, Adlercreutz (2002) s. 302, Håstad (2003) s. 90-92, prop. 
1988/89:76 s. 95, Victorin (2003) s. 178. Här kan anmärkas att en friskrivning också, 
omvänt, kan ge upphov till misstankar om fel och därmed ett behov av särskilt ingående 
undersökningar. Omvänt kan undersökningsplikten kvarstå i vissa fall trots att säljaren 
lämnat uppgifter om ett förhållande, Carbell (1984) s. 172-173. 
27 Håstad (2003) s. 91, prop. 1988/89:76 s. 95. 
28 Ramberg (2005) s. 46-47, Håstad (2003) s. 101, 249-250, SvJT 1990 s. 84, KöpL 31 § 
(motsvaras av CISG Art. 38). Någon sådan förpliktelse gäller inte direkt enligt lagtexten för 
konsumenter eller fastighetsköpare, även om deras reklamationsskyldighet också inträder 
när fel ”bort” märkas, vilket i praktiken motsvarar en svag undersökningsplikt, jfr prop. 
1989/90 s:89 s. 114. För andra köpare är det verkligen fråga om en plikt. 
29 Håstad (2003) s. 102, KöpL 31 §, jfr Heuman (2005) s. 268. 
30 Håstad (2003) s. 102-103. Här avses närmast att köparen får undersöka om funktionen 
försämrats på grund av den egna användningen. Antagligen måste köparen också ha en 
sådan kompetens att det är meningsfullt att lägga tid på undersökningen. 
31 Håstad (2003) s. 102. 
32 Ramberg (2005) s. 133, jfr Håstad (2003) s. 98. T.ex. kan en oförsiktig säljare bli 
ansvarig för normal förslitning genom att ställa ut en funktionsgaranti som går utöver set 
såldas normala hållbarhetstid och -förutsättningar. 
33 Håstad (2003) s. 94-96, 98, Ramberg (2005) s. 52-53, SvJT 1991 s. 416-417, 418, prop. 
1988/89:76 s. 96-97, KöpL 21 §, KKL 21 §. 
34 Håstad (2003) s. 98, SvJT 1991 s. 421-423. 
35 Håstad (2003) s. 81, SvJT 1990 s. 553-554, KöpL 18 §. Det är dock inte alla uttalanden 
som blir gällande mot säljaren – han kan förväntas uttala sig positivt om den vara han vill 
sälja. Säljaren har ofta ett kunskapsövertag över säljaren i fråga om den vara han säljer 
(undantagsvis är dock förhållandet det motsatta), SvJT 1990 s. 558-560. 
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Friskrivningar är vanligt förekommande på många områden och kan variera 
mycket i sin omfattning.36 De kan innebära att köparen övertar risken för 
fel, grupper av fel eller varans skick i allmänhet, eller endast utesluta vissa 
påföljder.37 När en friskrivning och en garanti avser samma egenskap kan 
naturligtvis inte båda ha verkan – omständigheterna avgör vilken som får 
företräde.38

2.1.3 Upplysningsplikt och lojalitetsplikt  

 

I vissa fall kan fel anses föreligga i en vara på grund av att ena parten 
förtigit något vid avtalsslutet – han har brustit i sin upplysningsplikt om 
detta förhållande.39 En sådan plikt är inte huvudregel i KöpL enligt 
lagtexten, men i propositionen antyds att säljaren ändå i vissa fall måste 
lämna upplysningar om varan.40 Vad som omfattas av en upplysningsplikt 
avgörs till stor del av avtalstypen och omständigheter i det enskilda fallet, 
som parternas kompetens.41 En möjlig utgångspunkt är konsumenträttens 
vad köparen ”med fog kan räka med” att få upplysningar om.42 Säljaren har 
heller ingen skyldighet att undersöka varan för köparens räkning enligt 
KöpL.43

 
  

Lojalitetsplikten går utöver den rena skyldigheten att prestera enligt avtalets 
innehåll, men är i övrigt svår att precisera.44 Plikten gör sig gällande vid 
förhandlingar, men märks i synnerhet under avtalets bestånd och möjligtvis 
därefter.45

                                                
36 jfr Håstad (2003) s. 85-86, 125-126, 201-202, Ramberg (2005) s. 47. 

 Den innebär en skyldighet att iaktta och bevaka 
medkontrahentens intressen – man brukar i sammanhanget skriva ”som sina 
egna” – men det är inte heller en skyldighet att främja hans goda på egen 

37 Håstad (2003) s. 85, 125-126. 
38 Diesen (1999) s 60, Victorin (2003) s. 178, Ramberg (2005) s. 47-48, 82-83. En sådan 
användning skulle falla på AvtL 36 §, om inte på sin egen orimlighet. 
Möjligtvis kan en mycket specifik friskrivning negera en allmänt hållen garanti, och om 
säljaren tydligt och preciserat rättat en uppgift som visat sig felaktig kan den inte göras 
gällande mot honom, Ramberg (2005) s. 47. 
39 Adlercreutz (2002) s. 277, Håstad (2003) s. 87, 241, prop. 1989/90:89 s. 100, KKL 17 § 
och KöpL 18-19 §. 
40 prop. 1988/89:76 s. 86 – ” Den som säljer varor som inte har samma brukbarhet som 
motsvarande varor i allmänhet, bör se till att detta blir känt för köparen.”  
Säljaren har dock en upplysningsplikt vid försäljningar ”i befintligt skick” enligt KöpL 19 § 
– tydligen för att underlåtenheter i detta avseende ofta gett upphov till tvister 
(prop.1988/89:76 s. 92), och i konsumentförhållanden, KKL 17 §. 
41 Adlercreutz (2002) s. 278. 
42 Håstad (2003) s. 86-87, 240-241, jfr Bengtsson (2005) s. 59-60. Äv. Carbell (1984) s. 
187, SvJT 1990 s. 564. 
43 Håstad (2003) s. 87, 241, prop. 1989/90:89 s. 100, jfr KöpL 18-19 §§ med KKL 17 §.  
44 Jfr Lindblom (1997) s. 150-153. Plikten är dock väl etablerad som social norm; den kan 
hänföras till sådant som rättvisa, rättskänsla och behovet av tillit. Det framgår sällan av lag 
eller avtal att parterna i ett avtalsförhållande skall vara lojala – dock brukar lojalitetsplikten 
inordnas i t.ex. omsorgsplikten enligt HAgL 5 och 7 §§, KommL 7-26 §§, och FaML 9 och 
12 §§. 
45 Jfr JT 1995/96 s. 32, 48, Lindell-Franz (2008) s. 331 – olika författare är inte helt ense 
om när plikten uppstår; dock är det klart att förhandlingar dem emellan måste ha nått till ett 
visst framskridet stadium utan att ett färdigt avtal föreligger. 
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bekostnad.46 Till lojalitetsplikten räknas vagt definierade förpliktelser såsom 
att upplysa medkontrahenten om förhållanden som är ”relevanta för 
avtalsförhållandet”, att söka rädda egendom som han ansvarar för från 
ytterligare skada vid olyckor, och eventuellt att vidta särskilda 
ansträngningar för att avtalsförhållandet skall kunna bestå.47

 
  

Plikten gör sig olika starkt gällande i olika avtal, beroende på deras särskilda 
egenskaper.48 Faktorer som sannolikt stärker lojalitetsplikten är om avtalet 
är skrivet för att gälla under lång tid, med öppenhet i detaljfrågorna och en 
gemensam målsättning – en prägel av gemenskap och samarbete.49 Har 
parterna betingat sig ensamrätt till varandras tjänster eller produktion, kan 
det sannolikt verka i samma riktning.50

2.1.4 Sammanfattning och diskussion 

 

Själva avtalet är en första och mycket viktig indikation på vad parterna har 
vetat och trott sig veta vid avtalsslutet. Såväl avtalsrätten som köprätten gör 
det i och för sig rimliga antagandet att parterna utbyter information inom 
ramen för avtalsförhandlingar och i samband med prestationen; det må vara 
i form upplysningar eller undersökningar. Deras respektive åtaganden tar 
form runt frågor, svar, och i vissa fall friskrivningar och garantier. På 
förhandlingsstadiet är upplysningsplikten kanske mest intressant för min 
undersökning, men den är svår att precisera. Det går att konstatera att den i 
regel inte är relevant om det föreligger en garanti eller friskrivning och att 
den inte omfattar vad köparen borde ha känt till, insett eller upptäckt. 
Sannolikt gäller inte skyldigheten annat än vid förhållanden som uppenbart 
är av större vikt för parterna. En vanlig, och sund, rekommendation är dock 
att en part som vet sig vara beroende av en viss särskild förutsättning bör 
betinga sig ett villkor om den, snarare än att förlita sig på 
upplysningsplikten. 
 
Nästa uppsättning regler avser utbytet av prestationer; vid mottagandet skall 
köparen undersöka varan. Vissa typer av fel upptäcks med all sannolikhet 
omgående – när ett föremål är trasigt, ett råvaruparti angripet av mögel eller 
andra direkt synliga skador. Andra fel uppenbarar sig först vid användning – 
en hylla klarar inte angiven belastning eller ett tygtryck är inte tvättäkta. 
                                                
46 Lindell-Franz (2008) s. 331, JT 1995/96 s. 31-32, 42, 45. Innebörden av lojalitetsplikten 
varierar med avtalet och är olika klar i olika branscher. Till exempel finns en väl utvecklad 
praxis kring lojalitetsplikt i anställningsförhållanden och vissa uppdragsavtal. 
47 SvJT 2002 s. 455, jfr Håstad (2003) s. 215-216, JT 1995/96 s. 32-33, 34, 37. 
48 Domeij (2003) s. 16, JT 1995/96 s. 35-36. Man talar om den ”anda” i vilken avtalet 
ingåtts, t.ex. är förväntningarna på lojalitet lägre vid förlikningsavtal. På rådgivare och 
andra immateriella uppdragstagare har man högre förväntningar på grund av parternas 
inbördes förhållande – uppdragsgivarens beroende av uppdragstagaren. Inför avtalsslut har 
parterna i regel en skyldighet att delge varandra vissa upplysningar, JT 1995/96 s. 46-47. Se 
äv. Lindblom (1997) s. 148-150, SvJT 2002 s. 455.  
49 SvJT 2002 s. 455, JT 1995/96 s. 31, 33, Domeij (2003) s. 16. Vid t.ex. ett vanligt 
köpeavtal är parternas intressen i större grad motsatta. 
50 Jfr Ramberg (2005) s. 248 och 249. Detta framstår som naturligt eftersom parterna har 
avsagt sig den grundläggande rättigheten att vända sig till en annan om medkontrahenten 
inte presterar, och därmed har ökat sitt beroende av varandra. 
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Åter andra fel kommer sällan i dagen om man inte aktivt eftersöker dem, 
eller upptäcks av en slump. Det kan gälla bristande rätt till såld egendom 
eller angripbarhet hos en immaterialrättighet, men också ett avvikande 
produktionssätt hos en föregivet ”rättvis” eller ”grön” produkt.51

 

 Köparen 
har en skyldighet att reklamera fel som tar sin utgångspunkt i när han borde 
ha upptäckt dem, vilket gör att det ligger i hans eget intresse att undersöka 
varan. De nyss nämnda, naturliga begränsningarna i möjligheterna att 
faktiskt upptäcka felet bör beaktas om man bestämmer om en särskild 
reklamationsfrist för avtalet. Å andra sidan är den snabbhet som 
reklamationskraven betingar ofta en fördel i utredningshänseende, även om 
det sällan framhålls som regleringens syfte i den allmänna köprätten. 

 
Alla de nyss nämnda reglerna innebär förbud i olika former mot att 
undanhålla viktig information från medkontrahenten även om det inte 
framgår av avtalet att sådan skall lämnas. Rör informationen en händelse 
under avtalstiden får man förlita sig på argument om AvtL 36 § och 
medkontrahentens lojalitetsplikt, men de torde medföra ansvar endast om 
det är fråga om ett viktigt förhållande. De är dock, precis som 
upplysningsplikten, svår att klart definiera. 
 
 
De frågor och förhållanden som är viktiga är dock sällan enkla. 
Felbedömningen utgår från en annan tidpunkt än den innevarande, nämligen 
tiden för riskens övergång. Skadestånd, som ofta är en mycket intressant 
påföljd för den skadelidande, förutsätter att vad som brustit är en 
omständighet som säljaren kunnat eller bort kunna kontrollera. Det innebär 
att båda parter ofta behöver föra bevisning om både felets orsaker och dess 
uppkomst. I de mer komplicerade fallen och särskilt vid varaktiga avtal 
uppkommer två betydelsefulla problem. Det är, som sagts ovan, förbjudet 
för kontrahenterna att innehålla viktig information eller tillhandahålla falsk 
information, till exempel upplysningar om ett kontraktsbrott eller en brist i 
kontrollansvaret. Men hur stor är egentligen upptäcktsrisken om han ändå 
skulle göra det, helt eller delvis? Och om det är till hans fördel att till 
exempel ett tekniskt fel som orsakat ett maskinhaveri förblir outrett; är det 
över huvud taget möjligt att grunda någon skyldighet att effektivt undersöka 
det på hans lojalitetsplikt gentemot medkontrahenten?  

2.2 Processrätt 

Att det är viktigt att ha ett fungerande rättssystem, där brott mot lag och 
avtal kan straffas, hindras eller genom tvång bringas att upphöra, och skador 
ersättas, är erkänt av de flesta.52

                                                
51 jfr Ramberg (2005) s. 40. 

 På ett mer teoretiskt plan finns ett antal 
konkurrerande (och ibland samverkande) teorier om vad som är 

52 Ekelöf (2002)s. 11, 17, 19, 21, Lindell (1998) s. 27. Se även Gränslandet s. 607. 
Möjligheten att dra andra inför rätta har en kompletterande funktion till det sociala och 
moraliska tryck som i allmänhet driver människor att följa lagar. 
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rättegångens huvudsakliga funktion och dess syfte.53 Ofta dras en skiljelinje 
mellan dem som önskar att processrätten skall verka handlingsdirigerande, 
och dem som understryker dess funktion att avveckla konflikter (lösa 
tvister) mellan enskilda.54 Något tillspetsat kan den första ståndpunkten 
beskrivas som samhällsorienterad, och den senare som partsorienterad.55

 
 

Ett drag som sätter en stark prägel på rättegången i tvistemål är respekten 
för parternas rätt att råda över tvisteföremålet: 

 
RB:s uppbyggnad i tvistemål präglas av en långtgående 
dispositionsprincip (en extrem partsautonomi rörande yrkanden, 
grunder, invändningar, medgivanden, erkännanden och delvis också 
beträffande rättsanvändningen). Detta begränsar rättens möjlighet att 
avgöra vad som är den materiella sanningen.56

 
 

Ett annat utmärkande drag för civilprocessen är att målet efter sitt avgörande 
kommer att ha en vinnande och en förlorande part.57 Domstolen har ingen 
möjlighet att kompromissa mellan parternas yrkanden, eller på grund av 
kvarstående osäkerhet avstå från att meddela dom.58

 
 

I stället kan parterna föra fram nya bevis och få till stånd en ny prövning i 
några få undantagsfall. Den obegränsade rätten att föra fram bevisning, 
instansordningen och de extraordinära rättsmedlen är bland de största 
eftergifterna för intresset av en i sak riktig dom. Begränsningarna av 
desamma – preklusion, prövningstillstånd och de särskilda rekvisit som 
krävs för resning – är i sin tur eftergifter för kravet på att processen skall ha 
en rimlig omfattning i tid och materia. 

2.2.1 Rättskipningens syften 
Många debattörer tycks kunna enas om, att rättegången syftar till att avgöra 
mål och ärenden ”på ett effektivt och rättssäkert sätt”.59 Gemensamt för 
dessa mål är att de i regel kan främja vilket som helst av rättegångens 
förmenta syften – bland andra kan nämnas handlingsdirigering, 
konfliktlösning, rättsskydd, kontroll, prejudikatbildning och 
kommunikation.60

                                                
53 Lindell menar att det är nästan helt omöjligt att bestämma ett syfte, Lindell (1998) s. 79-
80. Se äv. SvJT 2006 s. 109-113, Gränslandet s. 603-604, 607, 611-612, 630. Förf. menar 
att det ligger fara i att dela syftena alltför strikt. 

  

54 Lindell (2006) s. 22, 44, jfr SvJT 2006 s. 110 ff. och Lindell (1988) s. 93, Ekelöf (2002)s. 
27, Lindell (1998) s. 90 ff., Ekelöf (1984) s. 234. 
55 Ekelöf (2002)s. 28, Gränslandet s. 609, SvJT 2004 s. 240. 
56 SvJT 2002 s. 159. 
57 Lindell (2006) s. 52, 69, Bevisbörda och Borgenhäll (2008) s. 17-18. 
58 Lindell (2006) s. 239. 
59 jfr Lindell (1998) s. 86-87, SvJT 1999 s. 459, SvJT 2000 s. 123, 125, SvJT 2004 s. 315, 
SvJT 2004 s. 220, SOU 2007:26 s. 159, prop. 2004/05:131s. 78. Innebörden av den satsen 
är dock inte helt klar. 
60 Lindell (2006) s. 68-69, Gränslandet s. 607, SvJT 1999 s. 460, SvJT 2004 s. 206, Ekelöf 
(1984) s. 244, Ekelöf (2002)s. 95, Beyer (1990) s. 495, JT 1992/93 s. 165, SvJT 2004 s. 
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Vissa av de uttalade målsättningarna med rättegången kommer oundvikligen 
i konflikt med varandra, och inte minst med andra värden såsom mångfald 
och flexibilitet.61 De hänsyn man väljer att prioritera blir ofta avgörande för 
vilken roll man anser att domstolen bör ta på sig – så även för frågan om 
den bör vara pådrivande i den materiella utredningen.62 I synnerhet i 
dispositiva mål kringskärs möjligheten att få till stånd i sak riktiga domar av 
parternas möjligheter att förfoga över processen.63  För att hålla 
rättsskipningen i gott anseende är det dock av betydelse att de domar som 
avkunnas i stor utsträckning är materiellt riktiga.64 Att parterna verkligen 
skall bli hörda, och fakta utredda, skall garanteras genom att förfarandet 
uppfyller en rad krav, som idag ofta diskuteras med utgångspunkt i 
Europakonventionen om mänskliga rättigheter.65

2.2.2 Förprocessuell utredning och förhandling 

 

Om det uppstår en tvist mellan parterna till ett kontraktsförhållande är en 
rättegång i regel varken den smidigaste, den billigaste eller den mest 
effektiva lösningen.66 Åtminstone inom näringslivet är det vanligare att 
parterna vänder sig till varandra för att omförhandla eller avveckla avtalet 
på ett ordnat sätt.67 Det kan i varierande grad ligga i ett avtals natur att 
parterna skall vara flexibla och ha en beredskap att lösa oförutsedda 
situationer i samförstånd.68

 
 Ofta förklaras en sådan avsikt redan i avtalet. 

En del av parternas förprocessuella arbete är att undersöka och definiera 
tvisten. De samlar upplysningar om skeenden, skador och motpartens 
inställning.69

                                                                                                                        
240, Gränslandet s. 594, 596, 603-606. Förf. menar att funktionerna i själva verket inte är 
åtskilda. 

 Ombud som anlitas av en part till tvisten kommer också att ta 
en mer eller mindre aktiv roll i förhandlingar och förberedelser och kommer 

Rättskipningen kan också sägas ha som funktion att främja omsättningen eller marknaden. 
61 prop. 2004/05:131 s. 157, Lindell (2006) s. 74, jfr äv. SvJT 2004 s. 206, 209, 227, Ekelöf 
(1984) s. 242, Lindell (1998) s. 89-90 ff., 112. Förf. menar dessutom att en skiljelinje kan 
dras mellan akademiker och praktiker, där de senare (föga överraskande) är mera 
pragmatiska och inriktade på enskildheter och konkreta fall. 
62 jfr prop. 1986/87:89 s. 260-261. Om en materiellt riktig dom går att värdera ekonomiskt, 
menar Lindell att det går att tillämpa en kommesurabilitetsprincip, ställa värdena mot 
varandra. Detta är, enligt honom, fallet i dispositiva mål, Lindell (1998) s. 27. 
63 Lindell (1998) s. 87-88. 
64 prop. 1986/87:89 s. 105. 
65 jfr SOU 2001:103 s. 128, 243-244, prop. 2004/05:131 s. 81. 
66 Adlercreutz (2002) s. 22, jfr dir. 2005:77, SOU 2007:26 s. 139 (s även s. 159-161 om 
handläggningstider för tvister). Se äv. JT 1994/95 s. 480, 490-491. Det är inte heller det 
snabbaste sättet. 
67 Lehrberg (1999) s. 26-30, Ekelöf (1984) s 241, SvJT 2006 s. 106, Ekelöf (1998) s. 16, 20 
och 62. Enligt förf. är det bara i undantagsvis och i fall där parterna agerar under tidspress, 
som stämningen inte föregås av förhandlingar i någon form. Uppfattningen är vanlig, men 
klent empiriskt belagd och i vissa fall helt felaktig, enligt förf. till Lindell (2006) s. 125-
126. Oavsett så står det klart att merparten av civila tvister aldrig kommer till domstol, utan 
löses utomrättsligt. 
68 Lehrberg (1999) s. 27, 60. Som exempel anförs ofta samarbetsavtal med långa löptider. 
69 Jfr Westberg (2010) s. 373, 473-474. 
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i samband därmed sannolikt att utreda och överväga bevisläget.70 Det 
förekommer till och med att parterna, i synnerhet om tvisten är komplicerad, 
träffar bevispersoner för att på förhand få en uppfattning om exempelvis 
innehållet i och trovärdigheten av ett vittnesmål.71 Man kan naturligtvis ofta 
ha ett intresse av att granska motpartens argument och bevis, men inte öppet 
redovisa sina egna – hur parterna agerar i detta avseende kommer också att 
färga parternas processförberedelser.72 Författare på området brukar mena 
att parterna kan välja att gå vidare till rättegång just för att de inte kan gå 
vidare med sin egen utredning utan de tvångsåtgärder som är tillgängliga vid 
en domstol.73 En part som efter sin utredning förväntar sig stora svårigheter 
att styrka sina påståenden kan också efterge sitt anspråk, även om det är 
riktigt i sak.74

2.2.3 Stämning och förberedelse 

 

Ansökan om stämning är den första processhandlingen i en tvist, och 
markerar början på förfarandet samtidigt som den utpekar parterna och 
definierar tvistefrågan.75 Genom kraven på precision i stämningsansökan 
bör svaranden veta vad han har att försvara sig emot redan i processens 
inledningsskede.76 Efter ansökan förväntas käranden stå fast vid vad som 
framgått av den, och får endast i begränsad utsträckning göra ändringar och 
tillägg.77 Svaranden måste på motsvarande sätt uppge inställning och 
grunder – dock med en något större flexibilitet särskilt med tanke på när 
bevis skall uppges.78 I utformningen av sin talan är parterna hjälpta av rätten 
att få del av allt material som motparten ger in till domstolen.79 Domaren får 
söka påverka parternas processföring genom materiell processledning, men 
har inget tvingande inflytande.80

                                                
70 jfr Ekelöf (1998) s. 20 och SvJT 1991 s. 87, samt även JT 1989/90 s. 41, Heuman (2005) 
s. 174-175, Ekelöf (1984) s. 241. 

 

71 Ekelöf (1998) s. 21 och s. 40. I denna verksamhet använder advokaten också sina 
kunskaper i juridik, inte minst om bevisrätten. 
72 jfr Ekelöf (1998) s. 21. 
73 Lindell (2006) s. 167, jfr Ekelöf (2002)s. 191, 21. Som part kan man naturligtvis ha ett 
intresse av att granska motpartens argument och bevis, men inte öppet redovisa sina egna – 
hur parterna agerar i detta avseende kommer också att färga förhandlingsklimatet inför 
rättegång. 
74 jfr Lindell (1998) s. 28, Bolding (1951) s. 19, Diesen (1999) s 72. Ekelöf anser inte att det 
fördärvar processrättens handlingsdirigerande funktion. Diesen påtalar att detta torde vara 
särskilt vanligt om man försummat att säkra vissa bevis. 
Jfr äv. Heuman (2005) s. 171-172. 
75 Ekelöf (2002)s. 37, Ekelöf (1996)s. 103, Ekelöf (1998) s. 25, Lindell (1998) s. 23, 57, 
Lindblom (1991) s. 159, Heuman, Westberg (1995) s. 47-48, jfr JT 2007/08 s. 509. 
76 Ekelöf (2002)s. 179, Ekelöf (1996)s. 133, jfr Ekelöf (1998) s. 25-26, 33, Lindell (1998) s. 
253-258, Lindblom (1991) s. 159. På motsvarande sätt kommer kraven på svaranden under 
förberedelsen att underlätta för käranden att utforma sin talan, i den mån det är möjligt för 
honom att ändra den. 
77 RB 13 kap. 3 §. Om när talan trots det kan ändras, se Ekelöf (1996)s. 133 ff. och Ekelöf 
(2006)s. 174 ff. 
78 Ekelöf (1998) s. 26-27, 55-56. 
79 Ekelöf (2006)s. 358-359. 
80 Ekelöf (2002)s. 69-70, Ekelöf (2006)s. 357. Processledningen ses dock med en viss 
skepsis, eftersom parterna alltjämt bär huvudansvaret för den materiella utredningen. 
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Domarens materiella processledning som därefter tar vid har en viktig 
funktion. Till en början är syftet med denna typ av processledning att en 
ansökan skall kunna läggas till grund för stämning.81 Därefter syftar den till 
att huvudförhandlingen skall bli så snabb och så effektiv som möjligt, ofta 
genom att processmaterialet begränsas.82 Under förberedelsen kan domaren 
inta en roll som är utredande och pådrivande, men hans undersökningar 
avser inte sakförhållanden.83 Syftet är i stället att utreda vad som är tvistigt 
mellan parterna, vad som åsyftas med deras yrkanden, vilka fakta som 
åberopas samt om parterna vill förlikas.84 Domarens frågor och 
uppmaningar till parterna är dock inte bindande för dem.85

 
  

Om en part saknar ombud och för sin talan på ett uppenbart bristfälligt sätt, 
till exempel genom att göra ofullständiga åberopanden eller bemötanden av 
motpartens påståenden, bör han kunna påräkna någon form av hjälp från 
domaren även om processledningen här verkar utvidgande på 
processmaterialet.86 Denna typ av processledning syftar till att domen inte 
skall bli uppenbart felaktig rent materiellt, och i förlängningen till att 
respekten för domstolsväsendet skall bevaras.87 Eftersom rätten i dispositiva 
mål har ett mycket begränsat ansvar för utredningen, samtidigt som 
domaren måste bevara båda parternas intressen och sin egen opartiskhet, är 
det sällan som den materiella processledningen anses böra gå särskilt långt i 
den riktningen.88

 
  

Domaren kan också uppmärksamma parterna på om rätts- eller bevisläget är 
mycket osäkert, summera de oenigheter han uppfattat eller ta initiativet från 

                                                
81 Ekelöf (1998) s. 34, s. 42. 
82 Lindell (2006) s. 65, Ekelöf (1998) s. 15, prop. 1986/87:89 s. 104-105, 270, SvJT 1999 s. 
462-463, Lindblom (2003) s. 191. T.ex. kan frågor som är otvistiga undantas från vidare 
utredning. Förberedelsen kommer också, under goda förutsättningar, att leda till att parterna 
tidigt får kännedom om varandras processmaterial, vilket är gynnsamt för förlikning och en 
rationell, ekonomisk processföring. 
83 prop. 1986/87:89 s. 104-107, 116-117, 198-199, 214, 270, Ekelöf (1998) s. 46-47, 53-54, 
jfr prop. 1971:45 s. 102. 
84 Lindell (2006) s. 162, prop. 1986/87:89 s. 105-106, 196, Ekelöf (1996)s. 27, Ekelöf 
(1998) s. 16, 27, 34, 45-46, Lindell (1998) s. 264, 268 – se dock Ekelöf (1998) s. 57-58 om 
möjligheten att rätten tolkar yrkandet i stället för att utreda dess innebörd genom materiell 
processledning. 
85 Ekelöf (1998) s. 45, 47. 
86 Ekelöf (1998) s. 46-47, 49-51, Lindell (1998) s. 271-272, prop. 1971:45 s. 102, prop. 
1986/87:89 s. 104-107 Det ansågs också lämpligt (prop. 1986/87:89, jfr JT 1989/90 s. 11-
12) att domaren skulle verka för att parterna åberopade den bästa bevisningen, om flera 
bevismedel fanns att välja på. 
87 prop. 1986/87:89 s. 105, jfr Lindell (1998). S. 269. 
88 RB 42 kap. 8 § ZETEO s. 3-4, Lindell (1998) s. 269, prop. 1986/87:89 s. 104-107, 116-
117, 198-199, 214, 270, Ekelöf (1998) s. 46-47, 53-54, jfr prop. 1971:45 s. 102. Enligt prop. 
1986/87:89 så skall RU ha menat att rätten i princip endast skall klargöra vad parterna velat 
ha sagt med sina inlagor – dock inte vad verklighetsbakgrunden till deras påståenden är. 
Man har inte ansett det önskvärt att processledningen glider över i juridisk rådgivning. 
Möjligen kan mer utrymme finnas för processledning avseende bevisning, Lindblom (2003) 
s. 192. 
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parterna genom att fråga om de är intresserade av förlikning, allt inom 
ramen för förberedelsen.89

2.2.4 Parternas medverkan 

 

Parterna har en rättighet att bli hörda och föra fram de bevis de vill åberopa i 
rättegången, men förväntas också driva den framåt genom sina 
processhandlingar utan domarens inblandning.90 Inom de ramar som sätts av 
dispositionsprincipen, kan en materiellt riktig dom i stort sett bara främjas 
genom att parterna får presentera alla fakta de önskar, på det sätt de vill.91 
Vad domstolen kommer fram till kan beskrivas som en formell eller 
processuell sanning.92 Ett viktigt påpekande i detta sammanhang är, att även 
om man inkluderar de helt osanktionerade bestämmelserna är skyldigheten 
att uppge fakta begränsad. När RB omtalar parternas skyldighet att till 
exempel redogöra för de omständigheter som ligger till grund för talan, 
syftar detta på rättsfakta eller fakta som är direkt relevanta i målet – som 
motsvaras av rekvisit i en lag eller villkor i ett avtal.93

 
 

I flertalet situationer förlitar man sig på att det rimligtvis är till parts fördel 
att delta aktivt i processen, varför inga sanktioner behövs. Man räknar 
dessutom i stort sett med att part känner till de fakta som han kan åberopa.94 
För de fall där antagandet inte stämmer överens med verkligheten, saknas i 
ofta möjligheter att tvinga parten till medverkan, eller hjälpa honom att 
utreda sakförhållanden.95

                                                
89 Ekelöf (1998) s. 65-68. Använd i denna mening är domarens förlikningsverksamhet 
mycket begränsad, närmast en fortsättning på hans materiella processledning. I t.ex. 
Danmark går man längre; vid förberedelsens slut kan domaren ge ett tillkännagivande, 
liknande ett förhandsbesked m domens innehåll, som underlag för ytterligare 
förlikningsförhandlingar, SOU 2001:103 s. 293-296. Äv. Ekelöf (1984) s. 243-244. 

 I de fall domstolen kan använda tvångsmedel kan 

Bruket att förlikningsförhandla inom ramen för processen ses dock inte odelat positivt, 
eftersom förlikningar går stick i stäv med vissa av rättegångens syften, Ekelöf (1998) s. 64-
65, 63-64, Lindell (1998) s. 275-276, Lindell (2006) s. 160-161, 170, jfr prop. 1986/87:89 s. 
271-272, prop. 2004/05:131 s. 123, 211, SOU 2001:103 s. 298, SOU 2007:26 s. 75. I vissa 
fall har parternas utomrättsliga förhandlingar avbrutits i förtid, t.ex. om preskription eller 
förlust av bevismöjligheter hotat. Idag följer det av lagen att domaren skall undersöka 
möjligheterna för förlikning, och att han kan fungera som medlare om parterna önskar det. 
90 Lindell (2006) s. 128, jfr Lindell (1998) s. 51, SOU 1938:44 s. 22-23, SOU 2001:103 s. 
75, 78, 251-252, Westberg (2010) s. 173. Detta följer också av EKMR. 
jfr RB 35 kap. 6 §, Ekelöf (2002)s. 69-70, Lindell (1998) s. 52-53, Diesen (1999) s. 134, 
prop. 1986/87:89 s. 104, 270-271 (om domstolens utredningsansvar), SOU 2001:103 s. 
251. Parterna förväntas i detta sammanhang agera lojalt, SvJT 1999 s. 462-463. 
91 jfr JT 1989/90 s. 9, 11. 
92 jfr Lindell (1998) s. 26. 
93 Ekelöf (2002)s. 41. 
94 jfr Överenskommelser s. 17, SOU 2001:103 s. 268, Westberg (2010) s. 222-224, 226, 
Lindell (1998) s. 84. Det är m.a.o. ”parterna som bär risken för att allt relevant 
processmateriel förebringas”. 
95  efter not 450, se äv. Westberg (2010) s. 226 ff., 261, 362, Lindell (1998) s. 79 – 
sanningsprincipen (uttryckt i RB 42:14) ges som exempel på en helt osanktionerad och 
därför inte tillämpad regel. Dock kan rätten påminna parterna om paragrafen sinnehåll. 
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parternas rätt att föra fram bevis ändå förfalla, om tvångsmedlen visar sig 
ineffektiva.96

2.2.5 Preklusion och avvisning 

 

För att förberedelsen skall komma till avslut, kan domaren besluta om frister 
efter vilka nytt material prekluderas för den ena eller båda parterna.97 En 
part kan också drabbas av preklusion av nytt material vid 
huvudförhandlingens början enligt 43:10 RB.98 Eftersom rätten i dispositiva 
mål inte tar ansvar för utredningens fullständighet i dispositiva mål, torde 
utrymmet för att anse material prekluderat vara stort.99 Genom att domen 
vinner rättskraft är parterna också i regel förhindrade att få någon ny 
prövning till stånd, även om de senare skulle finna nya fakta.100

 
 

Om parterna under processens gång eller efter avgörandet finner reda på nya 
rättsfakta eller bevis som de inte kan lastas för sin okunskap om, kan det 
dock vara möjligt för dem att använda sådana fakta.101 Material som endast 
är prekluderat enligt 43:10 får beaktas om det inte utelämnats under 
förberedelsen i ett illojalt syfte eller av vårdslöshet.102

                                                
96 SOU 2001:103 s. 265, prop. 2004/05:131 s. 157-158. Vittnen kan föreläggas att infinna 
sig vid vite, eller hämtas till rätten, eller till och med häktas om de vägrar vittna, RB 36:7, 
20-21. 

 Om preklusionen i 
stället beror på ett föreläggande från domaren, får det beaktas endast om 
dröjsmålet inte kan läggas honom till last, eller om föreläggandet riktat sig 
till båda parter enligt 42:15a, om det inte kommer att fördröja 

jfr RB 35 kap. 7 §, som låter domaren avvisa åberopad bevisning. I ett avseende är 
avvisningsregeln särskilt intressant; numera är det möjligt att avvisa även sådan bevisning 
som hade kunnat vara av någon betydelse, om den inte kan göras tillgänglig för rätten. 
Även i denna del är dock regeln tänkt att användas mycket restriktivt, bet. 2004/05: JuU29, 
Lindell (1998) s. 426. 
97 RB 42 kap. 15 och 15a §§, prop. 1999/2000:26 s. 69-70, Ekelöf (2002)s. 215, Ekelöf 
(1998) s. 44-45, Lindell (1993) s. 101-103. 
98 Lindell (1993) s. 105, 109, Ekelöf (1998) s. 26, 45, prop. 1986/87:89 s. 221, SOU 
2001:103 s. 89, Ekelöf (1996)s. 125. Illojala syften innebär i stort sett att part avsiktligt 
undanhållit material för att försvåra motpartens processföring. 
En annan preklusionsregel inträder vid början av hovrättsförhandlingar enligt RB 50 kap. 
25 §. 
99 prop. 1986/87:89 s. 222. I praktiken innebär preklusionsregeln att en aktsamhetsstandard 
skapas för parternas förprocessuella utredningsarbete. Det kan i vissa fall vara vårdslöst att 
avvakta med att upplysa sig om, eller utreda, relevanta förhållanden. Det är dock oklart hur 
hög en sådan standard är, SvJT 1993 s. 247, 257. 
100 Ekelöf (2006)s. 105, 192-193. 
101 Lindell (1998) s. 243-244. Reglerna om införande av nya bevis gäller förmodligen även 
för det fall ett vittne kommer med tidigare okända uppgifter under förhör, JT 2007/08 s. 
513. Införande av nya bevis kan i sin tur leda till att motparten önskar avbryta 
förhandlingen för att undersöka beviset. 
102 RB 43 kap 10 § KARNOV, prop. 1986/87:89 s. 221-222, Lindell (1993) s. 110. Frågan 
om part varit vårdslös skall bedömas utifrån hans egna förutsättningar, men kan påverkas 
av om parterna yttrat sig över en sammanfattning enligt 42 kap. 16 §, och förklarat att talan 
där varit fullständigt redovisad. 
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handläggningen.103 Ett exempel på en godtagbar ursäkt för dröjsmålet 
(”giltig ursäkt”) är när part utan att ha varit försumlig i sin utredning, innan 
föreläggandet saknat vetskap om omständigheten.104 Det kan till och med 
bli aktuellt att avbryta en huvudförhandling om part tar upp ny bevisning 
som inte är prekluderad.105 I dessa fall behöver motparten tid för att samla 
sina motargument och –bevis.106 Det är dock inte självklart att brister i 
utredningen alltid bör föranleda uppskov eller vilandeförklaring, ens om de 
upptäcks vid huvudförhandlingen.107 Än snävare är undantagen från 
rättskraften – endast om det framkommit nya, avgörande bevis, eller om han 
kan visa att avgörande bevis från den tidigare rättegången varit förfalskade, 
kan han beviljas resning.108

 
  

För bevisning som åberopats men visar sig omöjlig att ta upp, trots rättens 
och parternas ansträngningar, har det nyligen tillkommit en särskild regel.109

                                                
103 RB 42 kap 15, 15a §§, Lindell (1998) s. 243 ff., prop. 1983/84:78 s. 77, prop. 
1999/2000:26 s. 71. Motsvarande gäller för att nya omständigheter eller bevis skall beaktas 
i överrätt, RB 50 kap.25 §. 

 

104 prop. 1983/84:78 s. 77-78, prop. 1999/2000:23 s. 70-71, Lindell (1998) s. 244, SvJT 
1993 s. 249, 262-264, Lindell (1993) s. 305-309, 312, 320-321. Undantag kan även bli 
aktuellt om part känt till omständigheten men inte bedömt att den var relevant eller 
nödvändig för att vinna målet, om han underlåtit att ta upp ett faktum av hänsyn till 
motparten i vissa fall, eller om hans bevis är bemötanden av nya bevis som motparten 
åberopat. 
105 Ekelöf (1998) s. 192. Jfr RB 32 kap. 5 §. 
106 Ekelöf (1998) s. 86, 192. Eftersom huvudförhandlingen är det första tillfälle då vittnen 
måste höras, under ed och i båda parternas närvaro, kan det till exempel hända att part först 
då får kännedom om ytterligare bevis som motparten försökt undanhålla. 
107 Ekelöf (1998) s. 86, 192 samt Lindell (1993) s. 30-31; Huvudförhandlingen skall i regel 
skjutas upp om bevis inte prekluderas, samt motparten faktiskt har ett behov av anståndet.  
Eklund är kritisk i Eklund (2008) – i diskussionen hänvisar han dock till ett mål om 
utlämnande. Ekelöf har dock använt denna situation som exempel. 
Eklund (2008) s. 155-156 – att förklara målet vilande uppskjuter vidare handläggning, 
vilket kan ge tid att skaffa ett bättre beslutsunderlag. Samma effekt kan nås genom att rätten 
förhåller sig passiv en tid, då med parternas goda minne – skillnaden blir att det inte finns 
något överklagbart beslut. Förf. menar att vilandeförklaring i utredningssyfte har starkare 
skäl för sig i mål som helt eller delvis är indispositiva. 
Uppskov skiljer sig från vilandeförklaring genom att rätten skall sätta ut en ny tid för 
förhandling, Eklund (2008) s. 157-158, RB 32:4, 5. 
Det skall åtminstone vara fråga om en omfattande ytterligare utredning som skall göras, 
Eklund (2008) s. 167. 
108 RB 58 kap. 1 §. Det kan vara fråga om förfalskade skriftliga bevis, sanningslösa utsagor 
av vittnen, sakkunniga eller part om de hördes under ed resp. sanningsförsäkran. Lindell 
(1993) s. 69-74, äv. Lindell (1998) s. 390-391; 393 ff. samt Lindell (1993) s. 306-308 om 
parts skyldighet att under processen efterforska relevanta fakta. 
Här är parterna hjälpta av att domstolen har en skyldighet att redovisa de bedömningar av 
såväl rättsliga som faktiska omständigheter som varit avgörande för målets utgång, jfr 
Lindell (1998) s. 306-307, RB 17 kap. 7 §, KARNOV och ZETEO, SOU 2001:103 s. 278-
279, 284. Bland annat skall det framgå av domen om bevisen för något avgörande faktum 
varit otillräcklig. 
109 RB 35 kap. 7 §, prop. 2004/05:131 s. 158-160. Regeln bör dock tillämpas restriktivt, och 
endast i de fall där parterna inte kan förmås att lösa problemet. 
Sedan tidigare har det varit möjligt att avvisa onödiga bevis, Lindell (1993) s. 37 ff. då 
kunde det vara fråga om bevis som var överflödiga eller saknade relevans. Även denna typ 
av avvisning skulle göras restriktivt. 
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I sådana fall, liksom sedan tidigare om beviset saknat betydelse, får rätten 
avvisa beviset.110 För det fall beviset åter skulle bli tillgängligt, kan det tas 
upp vid huvudförhandlingen.111 Om beviset kommer tillrätta efter att 
huvudförhandlingen genomförts eller dom fallit, kommer sannolikt reglerna 
om nya bevis tillämpas.112

2.2.6 Sanktioner och straff 

  

Det är svårt att kräva att objektivitet från parterna i en rättegång; man kan 
nog räkna med att de kommer att sätta sina egna intressen främst både i sin 
utredning och i presentationen av sina bevis.113 Parterna skall i sina 
redogörelser hålla sig till sanningen och besvara frågor från rätten och 
motparten – men det finns inga tvång för att backa upp den förpliktelsen.114 
Det är oklart om det alls finns någon skyldighet att svara på frågor under 
förberedelsen; finns en sådan är även den osanktionerad.115

 
  

Vissa tredje män – vittnen och sakkunniga – kan delta i processen under 
straffansvar för de uppgifter de lämnar och kan också tvingas att medverka i 
rättegången.116 Parterna lämnar däremot – även under huvudförhandling – 
sina berättelser till övervägande del utan hot om sanktioner mot oärlighet.117 
Genom en verkligt illojalt och otillbörligt beteende kan de ådra sig straff; då 
för rättegångsförseelse enligt RB 9 kap.118 De vanligaste exemplen är när 
han väckt talan eller gått i svaromål mot bättre vetande, men också försök 
att förhala processen genom att undanhålla bevis omfattas.119 Även BrB – 
15:9, underlåtenhet att avvärja rättsfel – kan undantagsvis användas mot 
parterna i tvistemål.120 Framläggs ett falskt bevis i skriftlig form kan såväl 
den som åberopat handlingen, som utställaren, straffas för brukande av 
osann urkund respektive osant intygande.121

                                                                                                                        
Därutöver kan bevisning avvisas om part endast åberopar den för att trakassera motparten, 
Lindell (1993) s. 322. 

 Reglerna tillämpas dock sällan, 

110 RB 35 kap. 7 §. Bestämmelsen är tänkt att användas endast i undantagsfall och efter en 
noggrann avvägning och efter en frist för part att skaffa fram det under, KARNOV och prop. 
2004/05:131 s. 231-232. Parts rätt att bevisa vad han påstått står på spel, SOU 2001:103 s. 
268-271, Lindell (1998) s. 426. 
111 prop. 2004/05:131 s. 161, SOU 2001:103 s. 268-271. 
112 prop. 2004/05:131 s. 161. Det innebär att beviset kan komma att tas upp, jfr 50 kap. 25 § 
RB. 
113 Heuman (2005) s. 174-175. 
114 Lindell (1998) s. 267. 
115 SvJT 1999 s. 462-463. 
116 BrB 15 kap., Lindell (1998) s. 446. De kan även föreläggas vid vite att medverka enligt 
RB 9 kap. 7 §. 
117 jfr Lindell (1998) s. 450-451 om sanningsförsäkran. 
118 Ekelöf (2002)s. 206, RB 9 kap. 1-3 §§.  
119 Ekelöf (2002)s. 206, Lindell (1998) s. 236-237, RB 9 kap. 3 §, KARNOV, Lindell (1993) 
s. 130-131. 
120 Brottsbalkskommentaren till 15 kap. 9 §. 
121 BrB 15 kap. 11 §, SOU 2001:103 s. 244. Det kan även uppstå ett skadeståndsansvar 
gentemot tredje man som förlitat sig på handlingen, Hellner (1991) s. 422-243, jfr NJA 
1989 s. 796. 
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förmodligen eftersom brott emot dem är svåra att bevisa, i synnerhet i den 
del de förutsätter ett visst syfte med handlingarna.122

 
 

Som nämnts ovan kan vissa handlingar föreläggas vid vite eller 
tredskodom.123 Detta blir intressant när det inte ligger i parts eget intresse att 
medverka i rättegången.124 Tredskodom är t.ex. den vanliga sanktionen om 
svaranden inte lämnar någon första inlaga.125 Det innebär att dom meddelas 
på formell grund, oberoende av den materiella sanningen.126 Andra 
förelägganden meddelas vid vite.127 I dispositiva mål meddelas dock sådana 
i stort sett bara gällande närvaro vid huvudförhandling eller medverkan vid 
edition.128 Har den ena parten försenat handläggningen eller beror hela 
rättegången eller en del av den på hans processföring, han dessutom drabbas 
av sanktioner i fördelningen av rättegångskostnader.129

2.2.7 Särskilt om edition och bevisupptagning 

 

Det sägs ibland att behovet av tvångsåtgärder för att få tillgång till bevis kan 
vara en tungt vägande anledning att inleda rättegång.130 Platser och föremål 
kan tas upp som bevis genom syn; bevispersoner hörs inför rätten med 
undantag för skriftlig sakkunnigbevisning, som liksom dokument läses 
upp.131 De vittnen parterna åberopat kallas till huvudförhandlingen genom 
rättens försorg, och har en plikt att infinna sig och vittna.132 Likaså är 
personer som innehar bevisföremål, även om de inte har något intresse i 
målet, i regel förpliktade att göra dem tillgängliga för rätten.133

 
 

På parts yrkande kan motparten eller annan föreläggas att presentera vissa 
handlingar (edition) vid hot om vite.134

                                                
122 Ekelöf (2002)s. 207. 

 Möjligheten att få edition är 

123 Ekelöf (2002)s. 215, Ekelöf (1998) s. 54-55, 59-60, Lindell (1998) s. 264. 
124 Ekelöf (2002)s. 214. 
125 Ekelöf (1998) s. 55-56, 59-60, Lindell (1998) s. 290-292. 
126 Lindell (1998) s. 25-26. 
127 Lindell (1998) s. 248, 264, Ekelöf (1998) s. 217-218, 225. 
128 Ekelöf (2002)s. 216-217. 
129 Lindell (1998) s. 238, 547-548, Ekelöf (2002)s. 209-210, Ekelöf (2006)s. 201 ff., Ekelöf 
(1998) s. 45, RB 18 kap. 3, 6 §§, Lindell (1993) s. 131 ff. Exempel på sådana situationer är 
när part lämnat sent besked om vilken bevisning han åberopar, eller fört talan (helt eller 
delvis) mot bättre vetande. Märk dock att denna sanktion endast är effektiv mot vinnande 
part, jfr prop. 1986/87:89 s. 221. 
Även ett vittne som uteblir eller vägrar låta sig höras kan drabbas av en kostnadssanktion, 
RB 36 kap. 23 §. 
130 Lindell (2006) s. 126. Ändå beskrivs bestämmelsen om edition i SvJT 1996 s. 822 som 
helt ointressant – jag kan bara anta att det beror på att den ännu inte var särskilt 
uppmärksammad i litteraturen och sällan förekommer i rättsfall från de högre instanserna. 
131 jfr Ekelöf (1998) s. 96. 
132 SOU 2001:103 s. 252-253, Ekelöf (1992)s. 164-166, 189-190. 
133 Exhibition. RB 38 kap. 2, 4 §§, Lindell (1998) s. 453, Ekelöf (1992)s. 216, prop. 1942:5 
s. 426-427. Skyldigheten sträcker sig, åter, i princip lika långt som vittnesplikten. 
Försök att förfalska bevis eller undanhålla dem straffas enligt BrB, Ekelöf (1992)s. 216. 
134 Ekelöf (2002)s. 216-217, Lindell (1998) s. 452-453, JT 1989/90 s. 6-7, Bolding (1989) s 
43, Lindskog (1990) s. 397-398. Begreppet handling omfattar även information i digital 
form, dock inte all sådan information. Det är inte helt klart i vad mån det omfattar t.ex. 
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begränsad av hänsyn till den editionspliktiges rätt att slippa sådan insyn i sin 
verksamhet som förfarandet innebär.135 Till skillnad från vid 
vittnesbevisning finns ingen undantagen personkrets.136  Begränsningen tar 
sig i stället uttryck i olika krav på precision i fråga om vilka dokument som 
begärs ut och hur de skall användas i huvudtalan.137 Mer omfattande 
bearbetningar av materialet kan inte framtvingas.138

 
  

Parterna skulle dock ha begränsad nytta av editionsplikten, om den 
förutsatte att han kunde utpeka exakt vilket dokument hos motparten han 
sökte och dessutom vad detta genom sitt innehåll skulle bevisa. Inte heller 
skulle det främja att motparten, som det står i lagtexten, lämnade ut alla 
handlingar av betydelse.139 Därför medges lösare formuleringar av 
yrkandena, och används editionsförhör för att ta reda på vilka handlingar 
som finns hos motparten.140

                                                                                                                        
uppgifter om kommunikation (t.ex. listor över avsändare och mottagare till mejl som i och 
för sig kunnat bli föremål för edition). 

 Det får dock inte bli oklart för motparten vilka 
dokument han har att lämna ifrån sig, till exempel genom att yrkandet 

En särskild grund för editionsplikten är om part på grund av ett rättsförhållande med 
innehavaren har rätt att få del av handlingen, t.ex. om det är fråga om ett avtal dem emellan 
– RB 38 kap. 3 §, Lindell (1998) s. 455-456, Ekelöf (1992)s. 219-220. 
135 JT 1989/90 s. 3, 9. 
136 Lindell (1998) s. 453, JT 1989/90 s. 11, prop. 1942:5 s 292, 372, 426-427. Yrkandet och 
föreläggandet riktar sig mot den relevanta handlingens innehavare, vilket ofta men inte 
nödvändigtvis också är en av parterna. För edition avseende handlingar som finns hos tredje 
man, krävs dock att den är av viss betydelse för parts talan. 
I vissa fall kan sökanden behöva rikta sitt yrkande mot flera subjekt, om handlingen t.ex. är 
i annan än ägarens besittning, JT 1989/90 s. 22-23 
Visst material är fredat från editionsplikten, JT 1989/90 s. 4-5, 9-10, prop. 1942:5 s. 426, jfr 
NJA 1953 s. 19 och RH 1997:46. Det är fråga om samma typer av material som är fredat 
från annan tvångsvis bevisupptagning, t.ex. företagshemligheter eller privat korrespondens 
med personer som är undantagna från vittnesplikt. Här bör dock anmärkas att det inte 
innebär att editionsplikten är starkt begränsad i detta avseende, utan snarare tvärtom. 
Plikten omfattar all information som inte är uttryckligen undantagen. 
137 Lindell (1998) s. 453-454, JT 1989/90 s. 3, 9, 33. Däremot behöver part som regel inte 
visa att han har fog för sin talan inför editionsförfarandet, möjligtvis med undantag för de 
fall då synnerlig anledning krävs för att yrkandet skall beviljas. Se äv. JT 1995/96 s. 449. 
138 JT 1989/90 s. 9. Bearbetsningsskyldigheten kan inte utverkas om den sträcker sig så 
långt att den är jämförbar med ett sakkunniguppdrag. 
139 jfr RB 38 kap. 2 §, JT 1989/90 s. 6. 
140 JT 1989/90 s. 6-7, 45-46. Heuman tycks mena att när uppenbart tillräcklig precision inte 
är möjlig, parternas intressen får vägas mot varandra. Se äv. Lindskog (1990) s. 399, JT 
1995/96 s. 449-450. Viss kännedom om vilka dokument som finns och vad de innehåller 
kan behövas för att ställa ”rätt” frågor, särskilt om man möt med invändningar om 
företagshemlighet. 
I NJA 1959 s. 230 avslogs ett yrkande om edition på grund av att inte alla de handlingar det 
avsåg skulle vara relevanta som bevis; Ekelöf har tolkat detta som att identifikationskravet 
är högt ställt men Heuman menar parts reella möjlighet att precisera kravet beaktas, och 
yrkandet bifalles eller avslås beroende på precisionen i utpekandet av såväl handlingarna 
som deras avsedda bevistema, JT 1989/90 s. 12-13. I NJA 1953 s. 19 vann ett yrkande om 
edition bifall, trots att det avsåg en öppet beskriven dokumentkategori; 
informationsinnehållet och syftet med begäran (beräkning av skadestånd för patentintrång) 
var klart. 
Förhöret är inte avsett att användas för att få underlag för att t.ex. formulera ett nytt 
yrkande, men kan användas så av parterna, JT 1989/90 s. 17, se dock s. 19-20, 
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innehåller en uppräkning med öppet slut.141 För sökanden är det också av 
betydelse att han måste ersätta den editionspliktiges kostnader för att 
uppfylla plikten.142 Genom att editionsförhör hålls under ed eller 
sanningsförsäkran, blir det straffbart för en part som försökt undanhålla 
vissa handlingar att fortsätta med detta.143 Upptäcktsrisken för den part som 
väljer att förtiga sitt innehav, eller till och med förstöra vissa dokument, är 
dock förmodligen liten.144

 
 

I vissa fall är det möjligt att få till stånd bevisupptagning, och även edition, 
före huvudförhandling och till och med innan man ansöker om stämning.145 
Utöver de ovan nämnda kraven på relevans och identifikation måste det 
föreligga en fara för att beviset går förlorat innan det kan tas upp i en 
framtida rättegång, eller hinder för att ta upp beviset vid 
huvudförhandlingen.146 Part kan alltså undgå editionsplikt eller 
bevisupptagning till framtida säkerhet genom att deponera handlingar.147 
Det finns förmodligen en viss skyldighet att bevara handlingar som är 
relevanta, men det är oklart hur långt den sträcker sig.148

                                                
141 JT 1989/90 s. 7. En avgränsning kan dock bestå i att innehållet är noga preciserat, se 
ovan. Yrkandet bör inte heller vara så utformat, att det beror av t.ex. tolkning av ett avtal 
som parterna tvistar om, JT 1989/90 s. 15. 

 

142 JT 1989/90 s. 8. Andra kostnader, till exempel störningar i den editionspliktiges 
verksamhet, kan i stället utgöra skäl för att begränsa det krävda materialet. 
143 JT 1989/90 s. 23. 
144 JT 1989/90 s. 16. 
145 JT 1989/90 s. 234, SOU 2001:103 s. 203-204, 208, Lindell (1998) s. 256, 445, 455, 458-
459, Heuman (2005) s. 172, se särskilt RB 36 kap. 19 §, 38 kap. 6 §, 41 kap. 1 §. äv. JT 
1989/90 s. 17, jfr prop. 1942:5 s. 333. I vissa fall, t.ex. när handlingarna är av betydelse 
endast för storleken på ett anspråk, kan utsikterna att få edition vara bättre i ett senare skede 
när den frågan aktualiseras, JT 1989/90 s. 33-35. Heuman är kritisk och menar att domen 
bör tolkas snävt, eftersom uppgifterna också kan användas av parterna vid förhandlingar 
eller den egna förberedelsen av talan. 
146 RB 41 kap. 1 §, Ekelöf (1992)s. 248, Lindell (1998) s. 459, SOU 2001:103 s. 205-206, 
208, Heuman (1990) s. 148, JT 1989/90 s. 234-237. Detta innebär också att den 
editionssökande måste kunna beskriva relativt väl, vad han kommer att yrka och åberopa i 
sin framtida talan. Om det är möjligt vid huvudförhandlingen och part begär det, kan 
beviset komma att tas upp på nytt, vilket lägger till en processekonomisk aspekt, SOU 
2001:103 s. 209-210, prop. 2004/05:131 s. 151-152, RB 35 kap. 13 §. 
Vid edition av datalagrade uppgifter kan särskilt nämnas att de enkelt kan raderas eller 
ändras, och att de endast i vissa fall kan bli föremål för edition i ursprungligt skick därefter, 
Lindskog (1990) s. 398 och 400-401. 
147 JT 1989/90 s. 237 (jfr NJA 1971 s. 521). Betingas editionsyrkandet verkligen av en oro 
för att beviset skall gå förlorat, uppnår i så fall sökanden vad han velat; dock inte om han i 
själva verket velat utreda handlingens innehåll. 
148 Lindskog (1990) s. 408-409. Skyldigheten skärps om det framställts någon form av 
varning om att edition kommer att begäras avseende dokumenten, Lindskog (1990) s. 408-
409, 411-412. Det är rimligt att anta att det dessutom är särskilt skadligt för en parts 
trovärdighet, m han förstör efterfrågade dokument. Har ingen begäran framställts 
förekommer trots allt att företagets rutiner innebär att vissa dokument, t.ex. arkiverat 
material, raderas efter en tid. 
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2.2.8 Utvecklingslinjer 
I sin tvistlösande funktion är rättegången idag utsatt för en stor och ökande 
konkurrens av olika former för alternativ tvistlösning.149 Det är fråga om 
skiljeförfaranden, granskande nämnder eller myndigheter och flera varianter 
av medling och förhandlingslösningar.150 Förekomsten av sådana 
förfaranden har förmodligen en betydande inverkan på rättegångens 
utveckling.151 Det har inneburit en fokusering på flexibilitet, enkelhet och 
effektivisering, snarare än på de utredande inslag som redan från början var 
svaga.152 Ändå innebär domstolens behandling i sig ett visst dröjsmål, som 
gör att inte ens bevissäkring till framtida säkerhet kan göras lika omedelbart 
som frivilliga åtgärder.153

 
 

Ett annat uppmärksammat fenomen är common law-ländernas, främst 
USA:s, discoveryförfarande i civilmål.154 Förfarandet innebär att parterna 
får tillgång till varandras handlingar tidigare och i betydligt större 
utsträckning än vad som är möjligt genom edition.155 Det var också unikt i 
sitt slag när det infördes, och drogs till en början med en del barnsjukdomar. 
Processerna belastades av att parterna begärde utförliga framställningar och 
granskningar av varandras yrkanden och bevis.156 Förfarandet kunde 
användas i förhalande och trakasserande syfte, snarare än för att förbättra 
utredningen.157 En tydlig effekt av detta är att förberedelserna blir långa och 
dyra, och parterna blir mindre benägna att fullfölja rättegången.158

 
 

Rättegångsbalken har kritiserats för att lägga allt för lite vikt vid 
utredningen; i synnerhet för att det finns för få effektiva sanktioner och 
tvångsmedel mot illojala beteenden.159

                                                
149 SvJT 2004 s. 209, SOU 2007:26 s. 15, Westberg (2008) s. 575, SvJT 2006 s. 109-110, 
SvJT 1996 s. 799-800, Lindblom (1993) s. 200, 210-212. Faktum är att ”alternativ” 
tvistlösning på flera områden är vanligare än traditionella processer, kanske ett hot mot 
rättskipningens handlingsdirigerande funktion. Jfr äv. JT 1994/95 s. 495-496. 

 Man menar att det finns goda 

150 SOU 2007:26 s. 15.  
151 jfr SOU 2007:26 s. 158-159, Lindblom (1993) s. 206. 
152 jfr SOU 2007:26 s. 159, SvJT 2000 s. 115-116, jfr Privtization s. 213. 
153 Heuman (2005) s. 172. 
154 Ekelöf (1998) s. 75-76. Förfarandet är mest utvecklat i USA; idag finns i England ett 
snävare discoveryförfarande som endast riktar sig mot dokument. Även där kan dock part 
under vissa förutsättningar, genom ombud, få i stort sett obegränsad tillgång till dokument i 
motpartens ägo, för att själv söka efter relevanta handlingar, JT 1989/90 s. 16. 
155 SvJT 1996 s. 820-821, 822, JT 1989/90 s. 4, JT 1989/90 s. 240. Hur begränsad 
editionsplikten är vid en jämförelse är dock inte helt klart. Jfr äv. Lindblom (1993) s. 208, 
JT 1996/97 s. 206. Vissa uppgifter lämnas omedelbart, andra efter motpartens anmaning. 
Förfarandet omfattar handlingar (JT 1996/97 s. 207-208), men också undersökningar som 
avser föremål och personer (vittnesförhör under ed, Discovery s. 208-209 eller skriftliga 
frågor och svar, s. 209-210). Domstolens enda funktion under förfarandet är att skydda 
parterna från missbruk, och det endast på deras uppmaning. 
156 Ekelöf (1998) s. 76, JT 1989/90 s. 25, Discovery s. 214. 
157 JT 1989/90 s. 25, SvJT 1996 s. 822. 
158 JT 1989/90 s. 25. Se äv. Lindblom (1993) s. 204. Detta inträffar dock i en kultur där det 
är betydligt vanligare att inleda en process än vad det är i Sverige, förmodligen på grund av 
de tillåtande reglerna för discovery och ändring av talan, Lindblom (1993) s. 211. 
159 SvJT 2004 s. 221, SvJT 1999 s. 462-463, SvJT 2004 s. 319. 
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möjligheter för en part som anser att det ligger i hans intresse, att undanhålla 
information från rätten och motparten.160 Konkreta förslag riktas i synnerhet 
mot editionsförfarandet, som man som ett första steg vill få utvidgat till att 
omfatta vittnesmål, och även förstärka gentemot skriftliga bevis.161 Ett steg 
mot ett mera discoveryliknande förfarande vore att göra det möjligt att få till 
stånd edition av indirekt relevant material – dock skulle detta förmodligen 
öppna upp mot discoveryförfarandets problem såväl som dess fördelar.162

2.2.9 Sammanfattning och diskussion 

 

Rättegången innebär en möjlighet för parterna att utverka olika former av 
tvång mot varandra. Men det sker i ett sammanhang där de förväntas 
frivilligt och självständigt bidra med stora mängder information om olika 
relevanta sakförhållanden. Det första steget mot att få rätt i en tvist är därför 
att ha sakförhållandena klart för sig.163

 

 Detta är inte någon självklarhet utan 
det ligger, i varierande grad, arbete bakom. I affärsvärlden, där de tvistiga 
omständigheterna ofta är ganska komplexa, förbereds tvister genom att part 
själv (eller dennes ombud) utreder sakförhållanden av betydelse för tvisten, 
söker efter vittnen och andra bevismedel. 

En part som gör otydliga, illa underbyggda eller motstridiga påståenden i sin 
stämningsansökan bör vara beredd på att få frågor om dessa under 
förberedelsen eller i värsta fall få sin talan avvisad.164

 

 Om han lägger till 
åberopanden eller bevis på ett sent stadium av rättegången bör han också ha 
en god förklaring för dröjsmålet. Det är inte sannolikt att han har något att 
vinna på oklarheter och förhalningstaktik – sådant kan resultera i 
jämkningar av kostnadsfördelningen, preklusion av fakta eller i värsta fall 
tredskodom om det upptäcks. Domarens ansvar för att efterfråga särskilda 
fakta är försvinnande litet i dispositiva tvister, och måste balanseras mot 
starka hänsyn till dispositionsprincipen. Den utredning som sker under 
förberedelsen kommer således knappast att resultera i att en part företar 
några ytterligare undersökningar.  

Parterna har således ett stort eget ansvar för att processmaterialet definieras 
på ett sätt som är fördelaktigt för dem. Det är båda parternas lika rätt att 
presentera alla bevis och argument de kan för sin sak, som skall garantera att 
utredningen blir så god som möjligt i de dispositiva målen. Faran för att 
tappa målet på grund av brister i yrkanden eller åberopanden är rimligtvis en 
effektiv sanktion mot undanhållanden av bevis i egen sak. Rätten att få del 
av allt motparten lämnat till domstolen innebär en effektiv garanti för att 
part får kännedom om allt som motparten valt att göra till processmaterial. 
                                                
160 SvJT 2004 s. 221, SvJT 2004 s. 319. 
161 SvJT 1999 s. 462-463, SvJT 2004 s. 221. Idag sker all granskning av motsidans 
vittnesbevisning, t.ex., på frivillig basis. 
162 JT 1989/90 s. 25. Ett sådant problem är s.k. fishing expeditions, discovery utan något 
konkret mål där parterna kan vara ute efter information som är helt orelaterad till tvisten, 
eller bara hoppas på turen för att få fram bevismaterial. 
163 jfr Westberg (2010) s. 286. 
164 jfr Westberg (2010) s. 222-224, 226 ff., 261, 362. RB utgår i stort sett från att talan 
redan är bestämd när förberedelsen inleds. 
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Det kommer dock inte nödvändigtvis att vara detsamma som tillgång till allt 
material; om motparten ensam har tillgång till uppgifter som är till hans 
nackdel – det kan vara entydiga bevis mot honom, tvetydigheter eller 
vetskap om brister i hans utredning – kommer han sannolikt inte att låta dem 
bli kända om hans egen talan inte är beroende av dem. Som framgår nedan, 
kan dock bevisrätten i viss mån motverka att en part använder sitt 
informationsövertag mot den andre. 
 
I den mån part vill lägga fram bevis i någon form och kan peka ut dem, kan 
domstolen bistå med att begära in material och handlingar eller kalla 
bevispersoner. Vad som däremot inte finns eller ges uttryck för är någon 
generell, sanktionerad skyldighet att spontant medverka till utredningen när 
det är till motpartens fördel.165

 

 En antydan till undantag är möjligheten att 
hålla editionsförhör, för att kunna göra ett mera precist yrkande om att få ut 
handlingar. Det är naturligtvis strängt förbjudet att manipulera eller göra sig 
av med bevismaterial, men upptäcktsrisken vid sådana illojala beteenden är 
förmodligen ytterst liten.  

Diskussionen om RB:s tillkortakommanden syns ibland väldigt präglad av 
konkurrensen med ADR och utländska förfaranden. I den förstnämnda 
kategorin är dock de mest framträdande dragen frånvaron av tvång eller 
formalism och möjligheten till utomrättsliga (bortomrättsliga?) lösningar. 
Underlaget kan bli bredare, men i själva verket står ADR ofta för ett minskat 
behov av utredning om sakförhållanden. Den mindre konfliktpräglade 
miljön och hemligheten kan möjligen bidra till att parterna blir mer benägna 
att vara öppna mot varandra. Vissa former av privat tvistlösning betonar 
faktiskt värdet av samarbete och informationsutbyte, ofta under ett 
fortlöpande avtalsförhållande – det är dock inte en fördel som kan kopieras 
inom ramen för en rättegång. Behovet av tvångslösningar brukar också 
framhållas som ett skäl att använda rättegång snarare än ADR.  
 
I konsekvens med att parterna svarar för utredningen är det deras 
möjligheter att lägga fram bevis som utvidgats när utredning prioriterats i 
lagstiftningsarbetet. Vad som däremot inte varit uppe för diskussion är 
utökad hjälp med att gräva fram bevis. I några artiklar talas för en utvidgad 
editionsplikt – omfattande till exempel hjälpfakta eller vittnesbevis – men 
det tycks inte ha fått något genomslag hos lagstiftaren.166

 
 

Parterna förväntas alltså åberopa även sådana fakta som är tvistiga, svåra att 
visa eller osäkra i ett tidigt skede av tvisten. Däremot kan de av uppenbara 
skäl varken åberopa, eller grunda sin talan på, fakta som de inte alls har 
kännedom om. När det kommer fram nya fakta i målet är processordningen 
som huvudregel förstående. Dock är en rättegång ett kostsamt och riskfyllt 
projekt även i bästa fall. Försöken att utreda relevanta sakförhållanden tar i 
regel sin början innan stämning, utan domstolens hjälp. Och så får de 

                                                
165 jfr Ekelöf (2006)s. 291. 
166 SvJT 2004 s. 221, SvJT 1999 s. 463. Detta rimmar naturligtvis illa med att andra 
författare gärna beskriver edition som ineffektivt och sällan använt, jfr JT 1989/90 s. 17-19. 
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slutföras – när det gäller rena utredningsinsatser är parterna nästan helt 
utlämnade åt sig själva.167

2.3 Bevisrätt 
 

Av de sakförhållanden som är relevanta i en tvist, är i regel de allra flesta 
ostridiga.168 Först när den ena parten påstår och den andre bestrider samma 
faktum, uppstår frågan om vad som är bevisat.169

 
  

Bevisrätten aktualiseras när det är fråga om ett rättsfaktum (till skillnad från 
bevisfakta eller rättsliga bedömningar).170 I princip uppstår frågan om vem 
som har bevisbördan först om man kan konstatera att samma faktum också 
är osäkert.171 När så är fallet, är frågan om vad som är bevisat – och i lika 
hög grad frågan om vad som måste bevisas –av utomordentligt stor 
betydelse för utgången i målet och därmed för parternas möjligheter att 
förverkliga sin rätt.172

 
  

Frågan om något är bevisat delas i regel upp och besvaras i tre steg; 
bevisbördan placeras, beviskravet bestäms och frågan om bevisningen är 
tillräcklig avgörs slutligen genom bevisprövning. Det är framförallt vid 
bevisprövningen som omständigheter som är unika för fallet beaktas. I hela 
prövningen eftersträvar man ett mått av normbundenhet, och i doktrinen 
diskuteras olika sätt att formulera olika principer inom bevisrätten. Förutom 
att försöka formulera ett ”normalt” beviskrav och konkretisera dess 
innebörd finns också en rad teorier om vad som bör ligga till grund för 
beviskraven, från ändamålsresonemang till rena sannolikhetssynpunkter.  

2.3.1 Bevisbörda och beviskrav 
Bevisreglerna bestäms inte från fall till fall, utan följer liksom andra regler 
befintlig lagstiftning, praxis och vissa allmänna principer som i regel bygger 
på ändamålsresonemang.173

                                                
167 Det går att använda vissa verktyg inom ramen för processen för utredning, men öppet 
kan det inte vara åtgärdernas syfte, Heuman (1990) s. 145-146. Det finns förslag om att 
bevisupptagning i högre grad skall ske under förberedelsen, Heuman (1990) s. 127, SOU 
1982:26 s. 452 ff. 

 Bördan har ofta en stor betydelse för såväl 

168 Diesen (1999) s. 18. 
169 Diesen (1999) s. 17, 79, JT 2007/08 s. 511. Det är dock, som nämnts tidigare, relevant 
redan när parterna förhandlar och överväger att ansöka om stämning, Bolding (1951) s. 19-
20. 
170 Heuman (2005) s. 94-96, Ekelöf (1985) s. 133, 140, SvJT 2007 s. 341. Rättsfakta bör 
också vara konkreta, Lindblom (2003) s. 184-185, 197. Häri ligger också att faktumet skall 
vara påstått av någon av parterna och framlagt som ett bevistema (factum probandum), och 
det bör vara fråga om ett faktum som går att föra i bevis, Lindblom (2003) s. 202-203, 210. 
Jfr äv. Lindell (1998) s. 30. 
171 Diesen (1999) s. 135, Ekelöf (1992)s. 58, Ekelöf (1985) s. 133, 140. 
172 Lindell (1998) s. 97. Bolding (1989) s. 95 (cit. från 1926), JT 1992/93 s. 156-157. 
173 Diesen (1999) s. 80, Lindell (1998) s. 463, 513, Boman (1993) s. 71, jfr äv. SvJT 2000 s. 
129, 138-139. Enligt RB 35 kap. 1 § skall domaren värdera bevisen efter en samvetsgrann 
och noggrann prövning av processmaterialet. 
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uppkomsten och hanteringen som avgörandet av tvister.174 En viktig 
förutsättning för rättssäkerheten är att parterna på förhand kan bedöma 
risken för att tappa målet för att bevis saknas, och behovet av att vidta 
bevissäkrande åtgärder inför en process.175

 
  

Bevisbördan kan förklaras som en skyldighet att visa ett visst faktum, som 
är sanktionerad med att domstolen, vid brist i beviset, utgår ifrån att ett 
påstått faktum inte föreligger.176 I andra sammanhang är det dock brukligt 
att säga att det inte finns någon skyldighet att föra fram bevis.177 Mera 
neutralt uttryckt kan bevisbördan förklaras som risken för att ett visst 
rättsfaktum förblir ovisst.178 Det är domstolens sätt att hantera osäkerhet, 
eftersom den saknar möjlighet att avstå från att meddela en dom som utgår 
ifrån att antingen den ena eller den andra partens version är sann.179

 
 

Placeringen av bevisbördan antas vara oberoende av hur parterna agerar i 
processen och vilka fakta de har fört fram.180 Det innebär att man inte 
automatiskt får bevisbördan för något genom att påstå det, eller genom sin 
ställning som kärande eller svarande.181 Man kan inte heller drabbas av 
bevisbördan som sanktion mot till exempel vårdslös bevisföring.182

 
  

Beviskravet är ett uttryck för hur stark bevisning som krävs för att ett 
tvistigt faktum skall läggas till grund för domen och står i nära samband 
med bevisbördan.183

                                                
174 Diesen (1999) s. 72. 

 Kravets styrka placeras ofta på en tänkt skala där olika 

175 Heuman (2005) s. 33, Diesen (1999) s. 72, 98, Lindell (1998) s. 517-518, Millqvist 
(1985) s. 216-217, Ekelöf (1984) s. 244. 
176 Ekelöf (1992)s. 63, Diesen (1999) s. 17. Det faktum som skall bevisas kommer 
naturligtvis att formuleras så att bevisbördebärande part har ett intresse av att visa att den 
föreligger, vare sig det gäller att bevisa ett eget eller motbevisa motpartens påstående, 
Heuman (2005) s. 93. 
177 Se ovan, samt Diesen (1999) s. 134, Ekelöf (1992)s. 63, Bolding (1989) s. 97-98, Lindell 
(1998) s. 504-505. Lindell menar dock att begreppet trots allt är mer adekvat i dispositiva 
tvister, där parterna står för utredningen. 
Att det ankommer på parterna att föra fram sina bevis följer av RB 35 kap. 6 §. 
178 Lindell (2006) s. 56, Diesen (1999) s. 134, Lindell (1993) s. 35, Lindell (1998) s. 680-
682, 684, Bolding (1989) s. 97-98, Westberg (2010) s. 237, 263, JT 1992/93 s. 165. 
179 Klami (1990) s. 231, Ekelöf (1985) s. 134. 
180 Diesen (1999) s. 92, 98, Heuman (2005) s. 17, 416. 
181 En princip om att bevisbördan bestäms av partsställningen har dock formulerats i olika 
sammanhang såväl i doktrin som i praxis, i synnerhet såtillvida att käranden skall styrka sin 
rätt (actori incumbat probatio), Heuman (2005) s. 42-43. 
182 Diesen (1999) s. 17. Däremot bör bevisbörda och beviskrav inte konstrueras så att 
motparten kan vinna på passivitet och obstruktion, Heuman (2005) s. 77. 
183 Diesen (1999) s. 79, 100, 110, Heuman (2005) s. 17. Beviskravet besvarar frågan om 
vilka bevis som krävs för att uppfylla bevisbördan och kan användas för att dämpa effekten 
av dess placering och tillgodose ändamålsskäl som talar emot den valda placeringen. I 
andra ordalag kan den beskrivas som ett uttryck för hur stor risk för en orätt dom man är 
beredd att acceptera, Lindell (1998) s. 508-509, jfr äv. RB 35 kap. 1 § ZETEO s. 19. 
Beviskravet kan också beskrivas som en nyansering av riskfördelningen mellan parterna för 
osäkerhet, SvJT 2007 s. 341. 
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begrepp markerar kravets styrka.184 De begrepp som brukar användas ger 
dock sällan någon god ledning för den som på förhand vill bedöma tyngden 
av sin egen bevisning.185 Parternas analys av bevisläget kompliceras 
ytterligare av vad som brukar kallas den ”falska bevisbörda” som åvilar den 
part som för tillfället befinner sig i ett bevismässigt underläge.186 Den falska 
bevisbördan är ett utslag av bevisprövningen, men inte mindre verklig – den 
part som bär den måste föra fram motbevis för att undgå att tappa målet.187

 
 

Vid bestämningen av bevisbörda och beviskrav är en av de vanligaste och 
enklaste uppfattningarna att den som påstår, åberopar eller står att vinna en 
fördel på grund av ett visst faktum har att bevisa detsamma.188 Gemensamt 
för dessa är att de inte kan upprätthållas i alla fall. De kompletteras ofta med 
undantag, till exempel att bevisbördan sällan läggs på den som påstår att 
något inte har hänt, eftersom det är alltför svårt att bevisa en sådan sak.189 
Därmed börjar man att ta hänsyn till vem som enklast kan bevisa ett visst 
förhållande. Åtminstone såtillvida att en bevisbörda inte får vara omöjlig för 
part att uppfylla, råder stor enighet om att den typen av skäl bör beaktas.190

2.3.2 Bevissäkring och andra teorier 

  

Bevissäkringsteorin, en av de senast formulerade förklaringarna till hur 
bevisbörda och –krav fördelas, tar sin utgångspunkt i bevisreglernas 
funktion att fördela risken för brister i utredningen. Det finns stort stöd i 
litteraturen och även i praxis för att en part som förstör bevisning eller 

                                                
184 Diesen (1999) s. 83-85, 91-92, Bevisbörda s. 8-9, Lindell (1998) s. 510, Borgenhäll 
(2008) s. 151, Ekelöf (1992)s. 56, Bolding (1989) s. 100. Dock är begreppens betydelser 
vaga och i större eller mindre mån omstridda. 
185 SvJT 2007 s. 343-344, 351-352, Diesen (1999) s. 95-98, 108. En mera positiv syn är att 
rättstillämpningen blir bättre anpassad till förhållandena i det enskilda fallet. 
186 Ekelöf (1992)s. 63-64, Diesen (1999) s. 20, 92, 141, jfr Heuman (2005) s. 117, 120, 
Bolding (1951) s. 83-84, Bolding (1989) s. 98-99, JT 1992/93 s. 165, RB 35 kap. 1 § 
ZETEO s. 8. 
187 Diesen (1999) s. 141. 
188 jfr Diesen (1999) s. 18-21, 80, R ättegång IV s. 100-102, 20, 215. Uppfattningen att 
käranden in dubio har bevisbördan förekommer också, men att låta partsställningen 
bestämma bevisbördan är knappast önskvärt. äv. Heuman (2005) s. 42-43, 167, 183-186, 
225-226. Något ovanligare är tanken att bevisbördan bör falla på den som vill ändra status 
quo, Heuman (2005) s. 58. En princip med starkt stöd är att prestationer skall styrkas av den 
som menar sig ha presterat – bevisning kan lätt säkras i form av kvitton eller intyg, Heuman 
(2005) s. 260-261. Teorier av denna innebörd kallas även dogmatiska teorier. 
Det finns också en motsvarande regel för avtalstolkning, contra proferentem, Ramberg 
(2005) s. 133, Håstad (2003) s. 244. 
189  Diesen (1999) s. 19, Ekelöf (1992)s. 100, Heuman (2005) s. 226. 269-271 ff. Detta 
innebär i sin förlängning att var part åter blir skyldig att bevisa vad den påstår, så snart 
motparten bestrider det. Trots att det är ett mycket intuitivt påstående kan det inte läggas till 
grund för rättstillämpningen. I vissa fall är det emellertid en god princip, till exempel i det 
ofta anförda exemplet att en part påstår att avtal ingåtts, eller en skuld betalats (s. 275). 
Särskilt när det gäller parts insikter och motiv finns dock avsevärda bevissvårigheter för 
båda, dock särskilt motparten (275-276). Allt är dock beroende av hur ett faktum definierats 
(277). 
190 Heuman (2005) s. 166-167. Det tar sig ofta uttryck så att man sänker beviskravet för den 
part som har svårt att bevisa ett visst faktum. Principen har stöd i många och skiftande 
rättskällor. 
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annars försvårar bevissäkring drabbas genom en förskjutning av 
bevisbördan eller beviskravet.191 Taget till sin spets innebär detta att man 
utöver bevisbördan kan tala om en undersöknings- eller utredningsbörda för 
den part som har beviset i sin makt.192 Bevissäkringsteorin innebär att 
bördan inte bara undantagsvis, utan som huvudregel, faller på den som bort 
eller kunnat säkra de bästa bevisen om ett visst faktum.193 Den aktualiseras 
när en av parterna har en konkret möjlighet att lättare eller billigare ta fram 
relevant och tillförlitlig utredning – av hans relativa förmåga att säkra 
bevis.194 I vissa fall hänvisar man till att en av parterna typiskt sett har goda 
möjligheter – här absoluta – att säkra bevis.195 Principen innebär att reglerna 
används för handlingsdirigering – men inte med avseende direkt på 
laglydighet eller avtalstrohet utan på bevissäkring.196

 
  

                                                
191 Diesen (1999) s. 19, 204-205, 282, Ramberg (2005) s. 101, Heuman (2005) s. 54-56, RB 
35 kap. 1 § ZETEO s. 6, 197-198, 202-203, 409 (dock inte nödvändigtvis som ensamt 
bestämmande faktor, -410). NJA 1967 s. 591 avviker från mönstret – ett hål som part fallit i 
fylldes utan att han fick tillfälle att undersöka det, utan att detta hinder för bevissäkring 
medförde en sänkning av beviskravet. Heuman är kritisk, Heuman (2005) s. 204-205. 
Möjligheterna kan vara betingade av partens större närhet till den händelse eller sak som är 
i fråga, bättre förutsättningar för att bestämma form och innehåll för ett avtal eller resurser 
och kompetens för utredningen m.m. 
192 Diesen (1999) s. 204-205, 265, 280-283 ff., Ekelöf (1992)s. 94, jfr Heuman (2005) s. 
202-203. Det kan också handla om att den ena parten har resurser eller rutiner som gör att 
han snabbare inser behovet av bevissäkring och billigare kan genomföra densamma. 
Passivitet eller till och med obstruktion kan också beaktas enligt RB 35 kap. 4 §. 
Heuman nämner en ”maktsfärsteori”, som dok inte fullständigt motsvarar 
bevissäkringssynpunkterna, s. 281. Genom att medge motparten tillträde till sin ”maktsfär” 
är det möjligt att part åtminstone kan mildra beviskravet mot sig, s. 284. Förf. påtalar även 
att många avtal – och därmed även tvister – sammanhänger med en besittningsövergång. Är 
det fråga om ett längre händelseförlopp som parterna som kontrollerar, går det att dela 
bevisbördan för händelser under de olika perioderna, 285. Se äv. s. 301-302. 
193 Heuman (2005) s. 170, JT 1992/93 s. 159, Borgenhäll (2008) s. 150-152, jfr Diesen 
(1999) s. 19. Det innebär emellertid inte att bevisbördan alltid bör falla på besittaren – 
endast om han haft uppsikt eller kontroll, Heuman (2005) s. 280-281. 
194 Heuman (2005) s. 169-170. I enskilda fallet skall det inte tillmätas betydelse vilken part 
som har en styrkeposition i processen genom sin bättre ekonomi eller sitt större inflytande. 
Har han däremot en sådan styrkeposition tidigare, kan man till exempel kräva att han skall 
försäkra sig om att ett avtal ges skriftlig form. Äv. s. 181-183, 186, 189-190, 398, 
Borgenhäll (2008) s. 151, JT 1992/93 s. 158. Det kan också handla om att part har snabbare 
eller mera omedelbar tillgång till tvistens föremål, t.ex. skadad egendom, Heuman (2005) s. 
195. 
195 Jfr JT 1992/93 s. 158-160, 163-164, Heuman (2005) s. 188-189. I enskilda fall bör det 
åter påverka bevisvärderingen, inte beviskravet. 
I Kreditkortsfallet ålades konsumenten bevisbördan med hänvisning till hans bättre 
möjligheter att säkra bevis och de höga kostnaderna som rutinmässig bevissäkring från 
företagets sida hade medfört; Westberg menar dock att så endast bör ske när bevissäkringen 
sker naturligt och enkelt, i nära anslutning till transaktionen och beviset tillmäts ett högt 
värde – detta avser konsumentens absoluta bevissäkringsförmåga. Det hade också varit 
möjligt att beakta de ”vanliga” konsumenthänsynen – förmågan att bära kostnaden, 
kompetensen att utreda händelsen och möjligheten att pulverisera kostnaden (fördela den på 
alla konsumenter av den aktuella tjänsten) eller att försäkra sig emot den. Risken för 
missbruk av en princip som innebär att företaget bär bevisbördan kan ha påverkat 
domslutet, men nämndes inte öppet i skälen. Masshantering är idag så vanligt att det inte 
bör föranleda särbehandling, JT 1992/93 s. 163-164. 
196 Heuman (2005) s. 54-55, 414-415, SvJT 2007 s. 360-362 (kritiska synpunkter). 
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Den materiella teorin innebär att bevisreglerna används för att ge den 
materiella rätten största möjliga genomslag, genom att de intressen som 
ligger bakom reglerna får influera bevisreglerna.197 Teorin används ibland 
om ena parten kan anses särskilt skyddsvärd, till exempel om denne är 
konsument – men har kritiserats för att den kan leda till materiellt felaktiga 
utfall när den gynnade parten gör osanna påståenden.198

 
  

Sannolikhetsteorier kan formuleras på olika sätt; enligt överviktsteorin bör 
man alltid utgå från det som har starkast stöd i utredningen.199 Idén grundar 
sig på en kritik mot att beviskravet fördelas som en börda mellan 
parterna.200 Nackdelen med en sådan ordning anses vara att parterna kan 
lockas att inleda en process trots en mycket svag bevisning.201 Det är också 
möjligt att låta part bära bevisbördan för att han påstår något som är ovanligt 
eller osannolikt i sig självt (utan att beakta bevisningen i målet).202 I vissa 
fall är ursprungssannolikheten upphöjd till rättsfaktum – t.ex. sedvana.203

 
  

Ibland är själva den skadegörande handlingen sådan att part får vetskap om 
en skada alltför sent för att kunna säkra goda bevis.204 Det kan till exempel 
vara fråga om avtalsbrott som innebär att part inte informeras i tid – eller 
alls – om ett förhållande som innebär en risk eller skada.205

                                                
197  Ekelöf (1992)s. 37 ff., SvJT 2007 s. 346 ff., 349-351, Heuman (2005) s. 49-52, 129-130.  
Teorin kan också ta hänsyn till mer allmänt formulerade samhällsintressen (t.ex. 
omsättningsintresset). Vilka intressen som skall prioriteras är inte helt klart, förutom att 
parternas väl underställs samhällets, s. 140 ff. Ofta har en lag eller till och med 
formuleringar av vissa rekvisit flera syften, vilket gör teorin svår att tillämpa, SvJT 1993 s. 
247-248. 

 Även den 

198 Kritiken i Heuman (2005) s. 51-53 går i stort sett ut på att skyddet för en partriskerar att 
slå över i orättvis behandling av den andre, se äv. s. 68-69 (avvägningsmodell) ff. Se äv. s. 
132-135, 143-145. Det förekommer även att man argumenterar utifrån vilken part som 
drabbas hårdast av en oriktig dom, en princip som dock inte används i någon större 
utsträckning, Heuman (2005) s. 59. Den materiella teorin kan även ge upphov till andra 
konflikter, Bevisbörda s. 18-19 
199 Lindell (1998) s. 505, Diesen (1999) s. 87. Den just beskrivna teorin kallas även 
överviktsteori; inom gruppen sannolikhetsteorier kan högre eller lägre krav på sannolikhet 
förekomma, jfr Heuman (2005) s. 44-45. 
200 Diesen (1999) s. 21, 87, 142, Bolding (1951) s. 86 f., Heuman (2005) s. 457-458 
201 Bolding (1989) s. 122-123, Diesen (1999) s. 21, Ekelöf (1992)s. 104-106, Boman (1993) 
s. 66-67, jfr Heuman (2005) s. 89. Kallenberg invänder också med ett slags 
konsekvensteori, Bolding (1951) s. 86-87. Han menar också att beviskravet kan användas 
för att minimera antalet orätta domar eller skadeverkningarna av rättstillämpningen genom 
sådana (när en orätt dom i ena riktningen vore mer skadlig än i den andra), Bolding (1951) 
s. 90. 
202 Heuman (2005) s. 416-418, 434-435. Detta kallas även för frekvensteori. Se äv. s. 430-
431-432; metoden ses med skepsis i doktrinen idag. Det är sannolikt att det åtminstone 
krävs något ytterligare skäl för att placera bevisbördan enligt frekvensprincipen. 
203 Heuman (2005) s. 425-426. 
204 Heuman (2005) s. 205-206. 
205 Heuman (2005) s. 205-206. 
i NJA 1991 s. 277 underlät en bank (i strid med borgensavtalet) att lämna ut ett pantbrev till 
borgensmannen när denne löste in en fordran för gäldenärens räkning. För sitt påstående att 
panten saknade värde(och inte heller kunde ha kommit att stiga i värde) fick banken 
bevisbördan. En av HovR:ns ledamöter – dock ingen i HD – uttalade att osäkerheten inte 
borde låtas drabba borgensmannen fullt ut. Heuman menar att långivaren (banken), som 
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situationen att en part avvaktat en längre tid med att göra sin rätt gällande 
kan försvåra bevisföringen eller bevissäkringen för honom själv eller för 
motparten.206 Han kan också vidta aktiva åtgärder som försvårar eller 
fördyrar bevissäkring, exempelvis reparationer, eller vägran att ge motparten 
tillträde till platser eller föremål.207

 

 Sådana omständigheter får också 
beaktas. 

Ofta kan bevissäkringsteorin och andra, konkurrerade principer tillämpas på 
samma fall, ibland med likriktade och ibland med motstridiga resultat. 
Leder inte de hittills nämnda principerna till någon klar slutsats, torde det 
vara möjligt att ge större betydelse åt samhällsekonomiska, politiska eller 
sociala skäl.208När mycket talar emot den valda bevisbörderegeln kan man 
mildra effekten av det genom att sänka beviskravet.209

                                                                                                                        
orsakat bevisproblemet såväl som den hypotetiska (svårbevisade) skadan, därför skulle 
drabbas av osäkerheten, Heuman (2005) s. 206-207. 

  

Med hänvisning till samma fall bedömde HD i NJA 1992 s. 351 att en bank som dröjt med 
att kräva betalning av en fordran och därtill under två år försummat att underrätta 
borgenären när gäldenärens ekonomi försämrades och betalningar uteblev, skulle åläggas 
bevisbördan för att borgenären inte skadats av dröjsmålet. 
En likartad princip tillämpades mot skatterådgivare i NJA 1991 s. 625 och NJA 1992 s. 58. 
I de nämnda fallen skulle det ha varit exceptionellt svårt, för att inte säga nästan omöjligt, 
för borgensmannen resp. uppdragsgivaren att bevisa förekomsten och omfattningen av 
skadan, Heuman (2005) s. 207-208, jfr äv. s. 383-387, 395. 
206 Heuman (2005) s. 208-209. 
207 Heuman (2005) s. 205. 
208 JT 1992/93 s. 166, jfr s. 168, Heuman (2005) s. 211-213. Här kan noteras att 
näringsidkare i regel har en möjlighet att försäkra sig eller sprida kostnaderna för 
bevissäkringsåtgärder på alla konsumenter av hans vara eller tjänst, till skillnad mot 
konsumenten som ofta drabbas hårdare av kostnadsriskens realisering. Jfr äv. SvJT 2007 s. 
353 (konsekvensteori), . 
Diesen (1999) s. 72-73, 412-413. Näringsidkarens starkare ställning innebär också att han i 
regel har bättre förutsättningar för att säkra ett tydligt avtal och åtminstone en viss lägsta 
nivå av utredning – dock måste kraven läggas på en rimlig nivå. Se äv. Heuman (2005) s. 
182. I NJA 2000 s. 150 menar Heuman att endast den sociala skyddstanke som ligger 
bakom trafikförsäkringen kunde läggas till grund för uppställandet av ett högt beviskrav för 
betydelsen av en bevisligen onykter bilförandes medvållande, Heuman (2005) s. 341-342. 
Samma ordning kan dock motiveras med att den starkare parten har bättre förutsättningar 
att förutse ett behov eller få igenom ett krav på bevissäkring, Diesen (1999) s. 19, Heuman 
(2005) s. 357, s. 395-396, jfr Heuman (2005) s. 178-179, Adlercreutz (2002) s. 79. Det kan 
t.ex. handla om större resurser eller teknisk kompetens. När det är fråga om näringsidkare 
kan det finnas en fördel i att bevissäkringen blir en masshantering, en rutin. Däremot bör 
bevisreglerna inte användas som utjämningspolitik, påpekar förf., s. 397, 462. Inte heller 
bör generaliseringen drivas så långt att man jämställer t.ex. alla näringsidkare, -398.  Det 
finns också uppmärksammade undantag i praxis när bevissäkring inte krävs av 
näringsidkarparten därför att kostnaderna för att rutinmässigt säkra bevis skulle överstiga 
nyttan – det var fråga om system för kortbetalning och fallet har kritiserats, JT 1992/93 s. 
156, 158-159, 162-164. HD menade att det vore enklare för konsumenten att visa på 
omständigheter som rör den enskilda transaktion han bestrider. Kanske har risken för 
missbruk av en bevissäkringsplikt för näringsidkaren beaktats utan att det kommit att 
nämnas i domskälen, jfr JT 1992/93 s. 168, särskilt not 17. 
209 JT 1992/93 s. 165. 
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2.3.3 Bevisprövning 
Bevisprövningen innebär ibland en svår balansakt mellan parternas 
rättssäkerhet och rättens fria bevisvärdering. Lagstiftaren har gett mycket 
knappa riktlinjer, men bestämt tagit avstånd från domarens rent subjektiva 
uppfattning som bedömningsgrund.210 Det finns därmed en stor frihet att 
bedöma bevisen utifrån omständigheterna och vad som framstår som rimligt 
– frihet som kan göra prövningen något mera nyanserad än reglerna om 
bevisbörda och beviskrav.211 För de bedömningar som ofta aktualiseras kan 
det finnas etablerade kriterier – till exempel när det gäller frågan om ett 
vittnesmål är trovärdigt.212 Prövningen syftar ytterst till att bestämma om de 
presenterade bevisen leder till slutsatsen att bevistemat (ett påstått 
rättsfaktum) verkligen förelegat.213

 
  

En av svårigheterna med bevisvärdering är de mycket växlande 
förutsättningarna – eftersom parterna står för utredningen kan den vara 
mycket bristfällig eller ensidig, och det råder oenighet om hur sådana brister 
skall hanteras.214 Ibland kan utredningen vara bristfällig utan att det är 
uppenbart för domaren.215 Det anses, naturligt nog, att en robust utredning 
gör det möjligt för rätten att dra säkrare slutsatser om bevistemats 
sannolikhet.216 I tvistemål präglas processen av att parterna, när det blir 
fråga om bevisprövning, ofta har kommit med påståenden som står i direkt 
konflikt med varandra och dessutom står för all utredning i målet.217

2.3.4 Krav på utredningen 

  

Är det typiskt sett möjligt att säkra bevisning med mycket enkla medel, 
exempelvis genom att upprätta ett kvitto eller skriftligt kontrakt eller 
fotografera (ibland till och med ordna besiktning av) skador, brukar man 
ställa höga krav på sådana åtgärder.218

                                                
210 Diesen (1999) s. 115. Där det förekommer anvisningar om bevisvärdering i praxis har 
Heuman uttryckt kritik, därför att det går emot principen om fri bevisvärdering, Heuman 
(1986) s. 97, 102-103 (uttalande om straffprocess), 104. Han menar också att presumtioner 
bör ersätts med sänkta beviskrav. 

 Idag produceras ofta stora mängder 
data i digital form och lagras automatiskt, varför det kan finnas omfattande 

211 Diesen (1999) s. 135, Heuman (2005) s. 33, 60. 
212 Jfr Lindell (1998) s. 498-500, Ekelöf (1992)s. 123. 
213 Diesen (1999) s. 94. 117-118, 133. Rätten har med detta synsätt att förhålla sig till vad 
parterna fört fram, inte att utreda vad som verkligen inträffat. Har inte de händelser som 
pekats ut som rättsligt relevanta inträffat, saknar det betydelse vad som verkligen hänt, jfr 
Diesen (1999) s. 120, 122. 
214 Heuman (2005) s. 47, 60-21, Diesen (1999) s. 117, 123. Det står mellan att tillgodoräkna 
den part som inte har bevisbördan sådana brister, eller att som regel utgå ifrån att den 
presenterade bevisningen är fullständig. 
215 Heuman (2005) s. 60. 
216 Lindell (1998) s. 432-433. 
217 Diesen (1999) s. 111. 
218 Heuman (2005) s. 77, jfr s. 203-204. I RH 2003:24 gick verkan i motsatt riktning: en 
filmuthyrares rutiner innebar att det var fullt naturligt att bevis saknades för att en film 
blivit återlämnad, vilket föranledde en sänkning av beviskravet (som alltjämt riktades mot 
hyresmannen). 
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material som är tillgängliga för användning i bevissyfte.219 Vid 
bevisvärderingen kan domstolen beakta förutsättningar som är unika för 
fallet och därför inte påverkat bevisbördan eller beviskravet, om de gör det 
särskilt lätt eller svårt för part att skaffa bevis.220 Till exempel kan bevisning 
värderas lägre för att en part ensam framställt dem – i synnerhet när det 
handlar om utlåtanden och bilddokumentation av en olycka som han själv 
framställt.221 Även tidpunkten för bevissäkringen kan påverka såväl 
beviskravet som bevisets värde.222

 
  

I vissa fall kan den praktiska bevisvärderingen uppvisa påtagliga likheter 
med en presumtion – till exempel när ett beteende medför en så stor risk, att 
dess förverkligande omedelbart antas bero på oaktsamhet.223 Det är också 
vanligt att beviskravet sänks när det orsakssamband som skall bevisas är 
komplicerat och svårutrett– exempelvis inom miljö och medicin men också i 
frågan om t.ex. rådgivning orsakat en viss förlust, eller om ett visst fel i en 
större maskin är den ursprungliga orsaken till att den upphört att fungera.224

 
  

Presumtioner kan vara ett sätt att dela bevisbördan mellan parterna genom 
att upphöja vad som annars skulle ha varit ett bevisfaktum till ett 
presumerande faktum.225 Den kan innebära att bevisbördan kastas om helt, 
eller endast att faktumet avsiktligt övervärderas som bevis.226 Man skall 
dock inte överskatta svårigheterna för en part som har presumtionen emot 
sig att frigöra sig från ansvar – det är helt enkelt en fråga om att skaffa 
tillräcklig utredning.227

 
 

Några presumtioner är väl etablerade i praxis. Ett exempel är det ofta 
förekommande antagandet att en skriftlig handling som parterna upprättat 

                                                
219 Lindskog (1990) s. 395, 402-403, 404-405. Ibland kan man kräva av part att materialet 
lämnas ut i sin ursprungliga digitala form och möjligt att söka av efter dess relevanta 
beståndsdelar. 
220 Heuman (2005) s. 188-189, 198-199, 215. Däremot bör en part som ålagts bevisbördan 
och ett strängt beviskrav på grund av sina goda förutsättningar för att utreda en viss 
omständighet, inte missgynnas igen vid bevisvärderingen på grund av samma förhållanden! 
221 Heuman (2005) s. 175-176, 187-188, 192, 261-262. 
222 Heuman (2005) s. 412. 
223 jfr Diesen (1999) s. 77, 212-213, 158, och NJA 1991 s. 476. 
224 Heuman (2005) s. 79 Vångby (2006) 14:e sid., Diesen (1999) s. 174-175. För 
bevisbördan om orsakssamband har förf. skapat ett överskådligt schema på s. 176. 
225 Heuman (2005) s. 113, Lindell (1998) s. 507-508. 
226 Heuman (2005) s. 114-115. Presumtionen kan också ha en annan rättspolitisk bakgrund, 
till exempel kan det önskvärda i att säkerhetsföreskrifter följs, medverka till att man väljer 
att tillämpa ett presumtionsansvar för skador som uppstår i samband med att man avviker 
från sådana regler. Presumtioner kan också, liksom bevisbördan, användas som 
handlingsdirigering mot den part som lättast kan säkra bevis om ett visst faktum. 
Skälen för en presumtion är i allt väsentligt av samma art som skälen bakom en 
bevisbörderegel, Bolding (1951) s. 139. 
Praesumtiones juris et de jure får inte motbevisas (och betraktas i regel som något annat än 
presumtioner i ordets egentliga mening, t.ex. JB 4 kap. 5 § om verkan av att parterna avtalat 
om att skriva köpebrev), Ekelöf (1992)s. 75. I vanliga fall är presumtioner att bettrakta som 
regler om bevisbörda och bevisvärdering, s. 76-77. 
227 Agell (1984) s. 17-19. Ofta finns flera tänkbara sätt att motbevisa presumtionen, s. 21-
22. 
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väl reflekterar vad det är avsett att dokumentera, till exempel ett avtal.228 
Man har också formulerat en regel om presumtionsansvar för besittaren till 
annans egendom, när egendomen drabbas av en skada.229 Vid vissa 
avtalstyper, däribland transport och deposition, anses vården om det 
överlämnade som en väsentlig del av avtalsprestationen och 
presumtionsansvaret är en väletablerad princip, vid några andra anses det 
som en betydelsefull biförpliktelse.230 Regeln har goda skäl för sig, då såväl 
saken som bevisning om händelsen i regel är lättast tillgänglig för och 
kontrollerad av besittningshavaren.231

 
  

Det kan även vara förenat med särskilt stora svårigheter att föra bevisning 
om skador och värderingar, trots att beviskraven i regel är något sänkta av 
hänsyn till just dessa svårigheter.232 Därför finns en särskild regel i 35:5 RB 
om att domstolen kan göra vissa värderingar efter skälighet.233 Regeln fritar 
inte parterna från ansvaret att föra den bevisning som är möjlig i fallet.234

2.3.5 Sammanfattning och kommentar 

 
Det är inte fråga om en presumtion, men väl om en regel som minskar 
risken för att en part berövas sin rätt på grund av bevissvårigheter. 

Bevisrätten måste, liksom andra rättsregler, leva upp till höga krav på 
förutsebarhet. Det begränsar utrymmet för att i enskilda fall bestämma vem 
som skall ha bevisbördan, eftersom tillskapandet av en ny princip kan ses 
som oväntat eller rättsosäkert för parterna. De bör kunna få vägledning av 
befintlig praxis, när de bestämmer hur de själva skall utreda en händelse. 
                                                
228 Heuman (2005) s. 220-223. 
229 Hellner, Johansson (2006) s. 146, Agell (1984) s. 1-2, 26-27, Diesen (1999) s. 216-220, 
Lindell (1998) s. 507, jfr Bengtsson (1976) s. 88-89, 139-140, Grönfors (1984) s. 39. 
230 Grönfors (1984) s. 39, Heuman (2005) s. 323-324, 326-329, Bengtsson (1976) s. 80-81. 
I de senare fallen kan i princip förvaringsrättsliga principer användas. 
I vissa fall följer särskilda risker med utförandet av avtalsförpliktelsen, vilket motiverar att 
man går tillbaka till ett normalt culpaansvar. Detta har tillämpats t.ex. i fall av hästskötsel, 
Heuman (2005) s. 327-328. 
Egendomens värde kan å andra sidan medföra att ansvaret skärps, s. 328, och därmed även 
kraven på bevisningen. 
231 Bengtsson (1976) s. 56. Detta innebär att han enklast kan skydda egendomen från skada 
och säkra bevisning för att ett tillbud varit just en olyckshändelse. Äv. Agell (1984) s. 26-
27, 29-30, Heuman (2005) s. 280, 291, 308-309, 324-325. Heuman är dock kritisk till 
alltför okritiska antaganden om att utredningsmöjligheterna följer besittningen. 
Äv. Heuman (2005) s. 195, 201-202. I NJA 1995 s. 657 var fråga om en skada i 
hyreslägenhet som kunde ha orsakats av hyresgästen eller en reparatör som anlitats av 
värden. Dock uppställdes ett lågt beviskrav, möjligtvis för att försummelsen att säkra bevis 
inte kunde anses mera vårdslös av någondera parten. 
232 Persson (1953) s. 313, Diesen (1999) s. 24. Värderingen av en inträffad skada förutsätter 
nämligen att man kan utreda vad som hade inträffat utan den skadegörande handlingen. 
Parterna är sällan helt nöjda med värderingen. 
233 Diesen (1999) s. 28, Lindell (1998) s. 429-430, Ekelöf (1992)s. 108-109, Persson (1953) 
s. 313, Heuman (2005) s. 84. 
234 Diesen (1999) s. 28, Lindell (1998) s. 429, Heuman (2005) s. 84-85, 290. I fall där 
utredning kan företas, men blir mycket betungande, kan regeln också användas, s. 291. Äv. 
JT 1989/90 s. 35-36. Att domstolen i detta fall ställer krav på parternas ansträngningar för 
att presentera viss utredning motverkar att uppskattningen hamnar alltför långt från den 
materiella verkligheten. 
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De principer som brukar användas i litteraturen för att förklara utfallet av 
bevisprövningen kan samverka eller motverka varandra. 
Ändamålsresonemang kompliceras i stort sett alltid av att den ena partens 
vinst är den andres förlust. Den största motsättningen står mellan 
handlingsdirigering och strävan efter en materiellt riktig dom; antingen kan 
bördan anpassas efter vilken materiell utredning som föreligger, eller så kan 
den användas för att ”straffa” en part som inte utnyttjat sina ursprungliga 
chanser att vinna utredning om ett visst förhållande 
 
Ibland visar det sig att den möjliga bevissäkringen inte har utförts av den 
part som hade tillfälle till det. Det kan bero på svårigheter som är unika för 
det enskilda fallet, men också på tanklöshet, okunnighet, slarv, ekonomi 
eller en avsikt att störa bevissäkringen.235 I sådana fall kan man inta 
ståndpunkten att part bör tappa målet oavsett verkliga förhållanden, eller att 
beviskravet bör ge vika – som så ofta när det gäller handlingsdirigering 
måste man väga en materiellt riktig utgång mot risken att normen blir 
mindre effektiv när man lämnar utrymme för undantag.236

 
  

Man bör inte hoppas för mycket på bevisreglerna när det gäller att få 
parterna att var för sig utreda och föra fram en bevisning som är fullständig 
och objektiv – det är ju alltjämt i sitt eget intresse de deltar i processen.237 
Rimligtvis är en part omedvetet subjektiv i all sin utredning, och kan vara 
medvetet subjektiv när han har fullständig kontroll över den (utan att bli 
granskad av motparten).238

 

  Kan det visas att han medvetet har förstört eller 
gjort relevant material otillgängligt belastas han ofta med en bevisbörda för 
dess innehåll. Är han ovillig att medverka i utredningen och ger 
ofullständiga svar på frågor och påståenden kan det beaktas i 
bevisvärderingen. Däremot kan det vara mycket svårt att upptäcka 
förtiganden av uppgifter 

Bevisreglerna kan alltså användas som ett styrmedel för att parterna var för 
sig skall bidra så mycket som möjligt till den utredning som presenteras för 
domaren. Men inom ramen för bevisrätten har det formulerats flera 
principer av annan innebörd, som bevissäkringstanken först måste mäta sig 
emot. Dock kan handlingsdirigeringen bara vara effektiv när de fakta som 
part vill undanhålla utgör bevis för ett tvistigt rättsfaktum. Bevisreglerna är 
inte till någon hjälp med parternas förprocessuella utredning, utom såtillvida 
att de kan ge en fingervisning om vilka fakta det finns ett behov av att samla 
in. 

                                                
235 Heuman (2005) s. 177, 197-198, 200-201. 
236 jfr Heuman (2005) s. 177, 199, 201 samt vad som nämnts ovan om NJA 1975 s. 657. 
237 Heuman (2005) s. 175-176. 
238 jfr Westberg (2010) s. 616-617, Heuman (2005) s. 187-188, 192. Detta gäller vid alla 
bevissäkringstillfällen, före såväl som efter den tvistutlösande händelsen. förf. förespråkar 
ett högt beviskrav i sådana fall. 
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3 Informationsöverföringar 
mellan avtalsparter 

Avtalsrätten och de ovan behandlade spelreglerna för processen skapar en 
rad svårigheter för den som vill förleda sin medkontrahent och dölja sitt eget 
illojala beteende. En köpare har en rad rättigheter, men också skyldigheter 
att kontrollera hur avtalet uppfylls som gör honom medveten om behovet av 
att söka upp vissa fakta. En kärande kan med domstolens hjälp få tillgång 
till tvångsmedel, i sitt arbete med att föra avtalsbrottet i bevis. Dessutom 
kan han ibland dra fördel av bevisregler, som lägger ansvaret för att utreda 
på den som har bäst tillgång till informationen. Den som drabbas av ett 
avtalsbrott har många krav på sig att själv vara aktiv och se till sina egna 
intressen, men står inte helt rättslös om medkontrahenten vägrar medverka 
till hans bevisföring.  
 
Skyddet för avtalsparternas rätt är imponerande, men inte heltäckande. Det 
finns svårigheter att få bevis i sina händer före huvudförhandling, och 
sanktionerna mot en part som gömmer undan källor till upplysningar kan bli 
verkningslösa, oavsett om man vänder sig till det avtals- eller 
processrättsliga regelverket. Men det kanske allra största problemet 
ådagaläggs om man ser till informationsproblemen runt avtalsbrottet, inte 
runt talan. Det går inte att komma ifrån att RB förutsätter en utomrättslig, 
frivillig informationsanskaffning som parterna står för helt själva.239 Det 
svarar väl mot verkligheten, där utredning liksom förhandlingar, i regel 
utförs av parterna som förberedelse för stämning. Information om relevanta 
händelser utväxlas i första hand informellt och utan tvång, kanske under hot 
om att gå till domstol, men inte inom ramen för en pågående rättegång. I 
större tvister har parterna i regel ombud som är väl medvetna om vilka 
omständigheter som de kommer att behöva visa vid rättegång, och vilka 
kostnader förfarandet skulle medföra. Men svårigheter kan möta även den 
som söker upplysningar som inte kan användas som bevis – till exempel för 
att utforma sin talan.240

 

 Han kan inte falla tillbaka på några processuella 
tvångsmedel.  

Upptäcktsrisken för den som kan manipulera den information som når 
motparten eller domaren kan i många fall vara liten. Dessutom finns idag 
många möjligheter att lämna ut förvanskad information, i och med all den 
automatiserade dokumentation som man vid första påseende tänker sig att 
den skadelidande skulle ha största nytta av. I de komplexa avtal som ofta 
behandlas i domstolar idag kan små detaljer få stor betydelse, men den 
informationsfattigare parten kan vara hänvisad till gissningar när han 
utformar sina yrkanden. Det skall till både mod och fantasi för att gå vidare i 
ett sådant läge, när domstolen inte i någon större utsträckning kan anlitas för 
att tvinga fram fakta från en tredskande motpart. Det är också ganska 
                                                
239 Westberg (2010) s. 184-186, 189. 
240 Westberg (2010) s. 362. 
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ovanligt, än så länge, att parterna argumenterar kring bevisbördan eller 
lägger fram utredning om bevissäkringsmöjligheterna.241 Då har 
domstolarna att själva bedöma dem, tyvärr ofta på ett bristfälligt 
underlag.242

 
 

Det är idag vanligt att parterna i sina avtal reglerar vilken information som 
skall delas, eller får användas, dem emellan.243

 

 På vissa områden har idén 
om reglerade informationsflöden blivit väl etablerade. Intresset för sådana 
regler påverkas av de hittills diskuterade reglerna om tvångsmedel och bevis 
i rättegång, men också av hur parterna bedömer sitt eget avtal och sin 
medkontrahent. Olika avtal, till och med moment i avtal, kan vara särskilt 
utsatta för olycksrisker eller präglade av ett förtroendeförhållande som kan 
missbrukas.  

Den som vill dämpa informationsrisker genom avtal har mycket att tänka 
på.244 Avtalsfriheten lämnar ju parterna med i stort sett obegränsade 
möjligheter att bestämma vilken information som skall framställas och 
hopsamlas och av vem, hur den skall överlämnas och förvaras och hur den 
får användas. Mest resurseffektivt är kanske om man kan samla in 
information och starka bevis samtidigt – ju starkare bevis desto bättre. Att 
samla in bevis med högt värde kan dock vara mycket arbetsintensivt (och 
kostsamt). Om parterna åläggs att sammanställa särskild information vars 
enda syfte är att kontrolleras, eller om en utomstående anlitas för att utföra 
kontrollen, blir det särskilt tydligt. Just därför är det särskilt viktigt att 
begränsa kontrollen och insamlingen av bevis till sådant som är relevant – 
redan innan det föreligger en tvist att pröva relevansen mot. En plikt att dela 
information kan behöva beläggas med sanktioner för avtalsbrott, men ett 
sådant tvång brukar inte främja ett gott samarbetsklimat, lojalitet och 
frivilliga lösningar. Och även om parterna ytterst kan gå till domstol för att 
få upplysningar enligt avtalet, kan de dra sig för en process av det enkla 
skälet att man inte vet vad man får, men väl vad det kommer att kosta.245

3.1 Fastighetsköp 

 I 
de fall som beskrivs nedan har parterna ändå valt att reglera viss 
informationsinhämtning – men i andra fall är det fullt möjligt att det inte går 
att uppväga de problem som går att hitta med varje given lösning. Det 
faktum att det bildats en avtalspraxis tyder på att parterna insett att deras 
behov går utöver det rättsskydd som diskuterats ovan. 

Köp och byten av fast egendom regleras i 4 kap. JB.246

                                                
241 Heuman (2005) s. 170. 

 Det sålda är i regel 
en bebyggd fastighet med fasta tillbehör, och i synnerhet för privatpersoner 
är det fråga om en transaktion som utmärker sig genom de stora värden som 

242Heuman (2005) s. 170, 269, 411. Jfr äv. JT 1992/93 s. 167-168. 
243 Westberg (2010) s. 182. 
244 jfr Westberg (2010) s. 190. 
245 jfr Westberg (2010) s. 216-217. 
246 Ramberg (2005) s. 32-33. Dock inte om det är fråga om köp av fastigheter med 
nybyggda hus som också uppförs av säljaren. 
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utväxlas.247 Som utmärkande för fastighetsköp brukar man peka på 
formkravet för avtalet och en rad i lagen uppräknade villkor.248 Ett annat 
särdrag hos fastighetsköp är att frågan om fel föreligger skall avgöras i 
förhållande till tillträdesdagen, utan någon frihet för parterna att laborera 
med tidpunkten för riskens övergång.249 Köparen har också en uttalad plikt 
enligt lag att undersöka fastigheten före köpet.250 Fastighetsköparens 
undersökningsplikt omfattar bara faktiska fel.251 Felen kan vara av mycket 
olika karaktär och svåra att upptäcka, även om man bortser från de rätts- och 
rådighetsfel som säljaren svarar för om köparen inte känt till dem, oavsett 
att de varit möjliga att utreda.252 Säljaren ansvarar i sin tur för sådana fel 
som inte omfattas av undersökningsplikten.253 De utgörs dels av såkallade 
”dolda fel”, dels av avvikelser från vad säljaren uttryckligen eller 
underförstått har utfäst om fastigheten.254 Ytterligare undantag från plikten 
är sådana undersökningar som skulle innebära stora ingrepp i fastigheten 
eller medföra betydande kostnader.255 Det är också vanligt att parterna, när 
något visst förhållande inte kan utredas, formulerar en garanti eller 
friskrivning.256 Undersökningsplikten är betydligt mera långtgående vid 
fastighetsköp än annars vid köp, och numera tar man i regel hjälp av en 
yrkesman för besiktningen.257 Såväl mäklare som besiktningsmän har så att 
säga inbyggda fördelar i sin verksamhet; både kompetens och goda 
möjligheter att försäkra sig mot misstag.258

                                                
247 Jfr Ramberg (2005) s. 34-36. Är fastigheten inte bebyggd när den säljs finns i regel 
planer på att bebygga eller på annat sätt bruka fastigheten, så att betydande värden är 
beroende av att den har de egenskaper köparen förväntat sig. 

 Att anlita en besiktningsman har 
flera andra fördelar, däribland att risken för tvister om dolda fel kan antas 

248 Ramberg (2005) s. 36, 40-44. 
249 Ramberg (2005) s. 47. 
250 Ramberg (2005) s. 56-57. Det finns också en mängd rättsfall som behandlar 
undersökningsplikten och preciserar dess förhållande dels till ett slags abstrakt standard 
som fastigheter av en viss typ får antas följa och dels vad säljaren har uttalat. Dessutom 
ställs krav på tillräcklig omsorg och sakkunskap, Carbell (1984) s. 176-177. 
251 Ramberg (2005) s. 45. 
252 Jfr Ramberg (2005) s. 51. Författaren tar som exempel upp förekomsten av radon i 
byggnaden, bristfällig isolering eller dränering eller föroreningar i brunnsvatten. Äv. 
Ramberg (2005) s. 45, 51. 
253 Ramberg (2005) s. 46, Carbell (1984) s. 176-177. Det föreligger också en 
undersökningsplikt motsvarande den som gäller vid köp av lös egendom för såväl säljare 
som mäklare – däremot har ingen av dem någon undersökningsplikt som kan tillgodoräknas 
köparen, JT 2007/08 s. 517. 
254 Ramberg (2005) s. 46, s. 51, SvJT 2007 s. 415-416, Ramberg (2005) s. 53-54, 57. 
Säljaren måste dock ha uttalat sig med en viss grad av säkerhet för att undersökningsplikten 
skall förfalla. Att fastigheten är tjänlig för sitt ändamål, t.ex. att ett bostadshus är beboeligt, 
har dock köparen i någon mån rätt att anta, s. 54-56. Å andra sidan kan säljaren också, 
genom att varna köparen för möjliga brister i fastigheten, åstadkomma en utökad 
undersökningsplikt, s. 57-58. 
255 Ramberg (2005) s. 57. 
256 Ramberg (2005) s. 61.62. 
257 Ramberg (2005) s. 45-46, Håstad (2003) s. 91, SvJT 2007 s. 416, jfr äv. JT 1992/93 s. 
163, Carbell (1984) s. 169-170, 176-177, 185-186. Bruket har i stort sett kommit till sedan 
80-talet och kan ha medverkat till att höja standarden för besiktningar. I prop. 1989/90:77 s. 
41 uttalas att det inte skall finnas något sådant behov som utgångspunkt, men att köparen 
bör ta hjälp med bedömningen om han fattar misstankar som han själv saknar kompetens att 
utreda. 
258 jfr SvJT 2007 s. 416, 418-420, JT 2006/07 s. 71. 
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minska.259 Såväl besiktning som preciserade avtalsregleringar dokumenteras 
i regel och godkänns av båda parterna, och utgör därför starka bevis för de 
förhållanden de berör. Det är ändå vanligt med tvister om fel i fastighet – 
dock avser de sällan vad som har upptäckts utan snarare frågan om ett visst, 
senare konstaterat, fel omfattas av undersökningsplikten.260

3.2 Företagsköp 
 

När föremålet för ett köpeavtal är en aktiepost, uppstår ibland frågan om 
köpet avser aktier (värdepapper) eller företaget. I det senare fallet tillämpas 
köplagens regler och köprättsliga principer om undersökningar, garantier 
och friskrivningar.261 Vid sådana köp av företag och rörelser är det, liksom 
vid fastighetsköp, vanligt att parterna tar hjälp av experter och producerar 
stora dokumentmassor inför överlåtelsen. Avtalet är i sig en utförlig 
reglering av en mängd detaljer och fördelningen av olika risker mellan 
parterna.262  Utställda garantier och friskrivningar liksom omfattningen av 
de företagna undersökningarna – kort sagt all kvarstående respektive 
reglerad osäkerhet – kommer i sin tur att ha verkan på köpeskillingen.263 
Till saken hör att det är oerhört svårt att fastställa en meningsfull, abstrakt 
standard för köpeobjekten ”företag”, eller för den delen att beräkna ett 
”normalt” pris för något enskilt företag till stöd för en prövning av det 
avtalade priset.264 Möjligtvis kan man i fråga om aktiebolag anta att 
verksamheten regelmässigt skall bedrivas i enlighet med ABL, exempelvis 
att bolagets bokföring är korrekt.265

 
  

Innan kontraktet formuleras går man normalt igenom en rad 
förhandlingsstadier, där allt mer information om målbolagets interna 

                                                
259 prop. 1989/90:77 s. 43. Det är oklart om just den nämnda effekten faktiskt är att räkna 
med idag. 
260 SvJT 2007 s. 415. Det är inte helt klart vad som gäller i detta avseende; det är osäkert 
vems förmåga att upptäcka fel som skall bli avgörande för kraven på undersökningen, när 
både köparen och en av honom anlitad expert har medverkat, s. 417-419. 
En av anledningarna till att praxis är så väl utvecklad är just att tvisterna ofta tas till 
domstol, Carbell (1984) s. 170. 
261 SvJT 1990 s. 90-92. Ett synsätt är att detta påverkas inte enbart av den försålda rörelsen 
(bolaget) utan även av aktieägarnas förhållanden. Bara om en betydande andel av aktierna 
överlåts från en person till en annan, kan köprättens regler anses gälla – en aktieägare bland 
många kan inte som säljare utöva den kontroll eller ha de kunskaper om företaget som bör 
förutsättas för att köprättsligt ansvar skall gälla. Överlåtelser av aktieposter i andra fall 
hanteras enligt SkuBrL. 
Vissa garantier ingår rutinmässigt i överlåtelseavtalet, t.ex. att sådan information som legat 
till grund för förhandlingarna (uppgifter om ekonomi, tillstånd och pågående tvister m.m.) 
är sanningsenlig, SvJT 1990 s. 86. 
262 SvJT 1990 s. 85, SvJT 1999 s. 499-500, 505-507, M & A II, SvJT 2007 s 319, SvJT 
2007 s. 502. Regleringen är avsedd att vara fullständig. 
263 Jfr SvJT 1990 s. 86.  
264 SvJT 1990 s. 94, jfr SvJT 2007 s. 502-503. 
265 Jfr SvJT 2007 s. 503, SvJT 1990 s. 94-96. Som nämnts ovan är detta en sådan sak som 
regelmässigt garanteras av säljaren. När en garanti saknas kan det därför finnas anledning 
att fråga sig, vad köparen egentligen bör anta om bolaget. 
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förhållanden delges den presumtive köparen och noga granskas.266 Normalt 
undersöks åtminstone målbolagets bokföring, och några av de väsentligaste 
fysiska tillgångarna.267 Parterna kan ta hjälp av experter att genomföra och 
noga dokumentera en omfattande undersökning, en såkallad Due 
Diligence.268 Genom att de antecknar vad som på så vis blivit kontrollerat 
går det lättare att bestämma i efterhand, huruvida köparen borde ha upptäckt 
en viss omständighet före köpet.269 När det kvarstår risker efter 
undersökningarna, vilket ofta är fallet när det är fråga om komplicerade eller 
osäkra förhållanden, exempelvis värderingar som kan variera mycket, 
utfallet av en tvist eller resultatet av nyligen företagna åtgärder, är det 
vanligt att köparen försöker överflytta risken på säljaren genom att utverka 
en garanti.270 Vid osäkerheter som avser förhållanden av särskilt stor 
betydelse kan köpet villkoras.271 Delar av underlaget, såsom budget och 
prognoser för bolagets framtida utveckling, är dock naturligen behäftade 
med en viss osäkerhet. I dessa fall svarar säljaren inte för att de slår in, om 
han inte har ställt ut en särskild garanti.272 I och med de många variablerna 
har fastställandet av köpeskillingen blivit en komplicerad affär.273

                                                
266 SvJT 2007 s. 311, SvJT 1990 s. 87-88. Under förarbetet undertecknas ofta föravtal, 
letters of intent och framförallt sekretessförbindelser som reglerar undersökningarna och 
förhandlingarna. Särskilt för köp av företag och rörelse är att såväl säljaren som målbolaget 
(det bolag som är föremål för försäljningen) medverkar till att ge ut och sammanställa 
informationen. I princip är det dock säljaren som kontrollerar hur målbolaget agerar. 

 Parterna 
har i allt större utsträckning övergivit tanken att sätta ett fast pris som 
betalas omgående, till förmån för en modell där en utomstående anlitas för 

De yttersta gränserna för vilken information som är tillgänglig för granskning är bestämda i 
lag, dock inte direkt med tanke på köpsituationen. Vissa uppgifter skall finnas tillgängliga 
för allmänheten eller för aktieägarna enligt ABL, medan andra enligt FHL inte får lämnas 
ut till någon utanför bolaget, SvJT 2007 s. 508-511, SvJT 2007 s. 311, SvJT 2008 s. 733-
735, 760-762, M & A I och M & A III. 
267 SvJT 2007 s. 501-502, SvJT 1990 s. 100-101. Är tillgångarna mycket omfattande kan 
man knappast kräva en ingående undersökning av alla – åter kan det vara stor skillnad från 
ett målbolag till ett annat, s. 102. En stickprovsundersökning kan vara tillräckligt, se äv. s. 
104-105. Man kan prioritera att göra förhållanden eller ting som förknippas med särskilt 
höga värden eller risker till föremål för undersökningen. 
Det har diskuterats om det bör finnas en plikt att undersöka objektet oavsett om säljaren 
uppmanat till det, SvJT 2007 s. 504-505. 
268 Ramberg (2005) s. 46, jfr SvJT 1990 s. 89, 103-104, SvJT 2007 s. 499. 
269 Ramberg (2005) s. 46. Normalt förekommer såväl undersökningar som garantier 
avseende samma sak, och frågan om deras inbördes ordning uppstår. Den kan besvaras 
olika beroende på när och under vilka förutsättningar garantin är utställd, SvJT 2007 s. 506-
507. 
Att besiktningen dokumenteras ligger i båda parters intresse, eftersom en dokumenterad 
besiktning har ett högt bevisvärde för vad den avser liksom, i viss mån, för att sådant som 
inte dokumenterats inte heller observerats. Även val att begränsa undersökningen bör 
dokumenteras, liksom skälen för dem, om inte dokumenten skall riskera att bli missvisande 
eller tvist skall uppstå rörande ansvaret för ett oupptäckt fel. SvJT 2007 s. 507-508. 
270 SvJT 2007 s. 506-507, SvJT 1990 s. 86, jfr s. 102-103. I och med att samma förhållande 
ofta blir föremål för såväl undersökning i någon utsträckning som en garanti eller 
friskrivning, och dessa dessutom har utförts av olika personer, går det att diskutera verkan 
av företagna undersökningar, uttalanden och uppmaningar att undersöka, se s. 97-98. 
271 Jfr SvJT 1990 s. 109. 
272 SvJT 1990 s. 106-107, SvJT 2007 s. 503-504.  
273 M & A II . 
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att värdera bolaget vid tillträdesdagen.274 Även detta förfarande 
dokumenteras. Det förekommer också att en del av köpeskillingen betalas ut 
vid ett senare tillfälle, och justeras utifrån bolagets resultatutveckling.275

 
 

Även företagsförvärvare har, i den mån köplagens principer skall gälla, en 
undersöknings- och reklamationsplikt efter överlåtelsen. På grund av 
köpobjektets komplexitet kan man i regel inte kräva att den uppfylls och 
köparen är fullt insatt i bolagets redovisning och interna förhållanden före 
närmast följande årsbokslut.276

3.3 Hyra 
 

Det finns idag ett vitt utbud av saker som kan bli föremål för hyra. Det är 
vanligt att företag och privatpersoner genom hyra skaffar sig tillgång till 
såväl föremål som utrymmen.277 Avtalet innebär i huvudsak en upplåtelse 
av nyttjanderätt, men kan också innehålla villkor om att hyresgivaren skall 
bistå med underhåll och support, ibland till och med personal.278 Förutom 
ett fåtal regler i 13 kap HB samt SjöL:s regler om fartygshyra och JB:s om 
lägenhets- och lokalhyra m.m., finns inga särskilda regler på området.279 
Praxis varierar kraftigt med avtalsobjektet.280 Vid en jämförelse med köp 
brukar prestationernas varaktighet i ett hyresavtal framhållas som den 
viktigaste skillnaden.281 För utlämnandet av hyresobjektet kan köprättens 
regler användas, eventuellt med en försvagad plikt att snabbt reklamera 
fel.282  Därefter har dock parterna för avtalstypen unika förpliktelser.283 
Avtalets varaktighet innebär också att parternas inbördes förhållande blir av 
större betydelse, mera ju mer värdefullt det uthyrda är och ju längre 
kontraktet är avsett att bestå.284

 
 

Reglerna i JB om bostadshyra är delvis en tvingande social 
skyddslagstiftning.285

                                                
274 SvJT 2007 s. 311-312. 

 Särskilt bostadshyresgästens starka intresse av 

275 M & A II . Det förekommer också att en viss summa sätts åt sidan en viss tid som 
säkerhet för eventuella skadestånd. 
276 SvJT 1990 s. 109-110. Preskription av senare upptäckta fel bör dock kunna inträda 
ganska så omgående. 
277 Bengtsson, Victorin (2004) s. 17. 
278 Bengtsson (1976) s. 38, Ramberg (2005) s. 89-90, Bengtsson, Victorin (2004) s. 18, 
279 Ramberg (2005) s. 90, Bengtsson (1976) s. 38-40, Victorin (2003) s. 15, . 
280 Ramberg (2005) s. 90-91. 
281 Bengtsson (1976) s. 16, Bengtsson, Victorin (2004) s. 24. 
282 Ramberg (2005) s. 91-92 Bengtsson, Victorin (2004) s. 171-172, Bengtsson (1976) s. 40, 
46 och 48-49, åter på grund av förhållandets varaktighet och uthyrarens vårdplikt. Ramberg 
nämner dock ingen försvagad undersökningsplikt. 
Enligt JB föreligger ingen undersökningsplikt annat än för den som hyr lokal i ”befintligt 
skick” – även då i en ganska begränsad omfattning, Victorin (2003) s. 177-178. 
Bevissäkringsskälen för en snabb reklamation kvarstår dock oförändrade. 
283 Bengtsson (1976) s. 16-17, 67, Bengtsson, Victorin (2004) s. 175. 
284 Bengtsson, Victorin (2004) s. 25-26. 
285 Victorin (2003) s. 22, hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 28-29. 
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trygghet i avtalet och underlägsna ställning brukar understrykas.286 Det 
cirkulerar ett antal standardformulär för uthyrning i olika syften, och 
skriftliga avtal är vanliga även i kommersiella förhållanden, särskilt 
långtidshyra.287 Ett särdrag för hyra enligt JB är att uthyrarens möjligheter 
att säga upp avtalet begränsas genom hyrestagarens besittningsskydd.288

 
  

Uppstår fel under avtalstiden, svarar uthyraren för brister i sin 
underhållsplikt och hyrestagaren för brister i sin vårdplikt.289 Balansen 
mellan vård- och underhållsplikt kan variera beroende på parternas övriga 
förpliktelser enligt avtalet, deras respektive kompetenser och egenskaper 
hos den uthyrda saken.290

 
  

Det förekommer att vårdplikten preciseras i kontrakten, annars omfattar den 
i allmänhet ett visst skydd mot stöld och olyckor, avstående från onormal 
användning eller ändringar i saken samt ibland ett visst underhåll.291

                                                
286 Bengtsson, Victorin (2004) s. 189 och 23-25. Värden har ofta flera övertag, som större 
kunskap, bättre ekonomi och ett mindre beroende av avtalet. Förf. uppger att 30 % av ett 
normalt hushålls inkomster går till hyresbetalningar. 

 Det är 

287 Victorin (2003) s. 27, Bengtsson, Victorin (2004) s. 37 och 39. 
Arrendeavtal omfattas av ett formkrav av en annan anledning: de skall skrivas in i 
fastighetsregistret, Bengtsson, Victorin (2004) s. 214. 
288 Bengtsson, Victorin (2004) s. 48, 54-56 och 101, Victorin (2003) s. 47. 
För lokalhyresgäster följer besittningsskyddet av JB 12 kap. 57 §. 
I stället för reglerna om hävning gäller de om förverkande, Victorin (2003) s. 47-48, JB 12 
kap. 42-44 §§ – även de andra sanktionerna vid kontraktsbrott är särskilt reglerade, Victorin 
(2003) s. 188. 
289 Bengtsson (1976) s. 16-17 och 48 och 51-52, Bengtsson, Victorin (2004) s. 24, Larsson 
(2003) s. 106-107, Victorin (2003) s. 156-157 och 178, jfr JB 12 kap. 15 §, 12 kap. 24 §, 
Ramberg (2005) s. 94. 
Hyresgästen får t.ex. inte använda utrymmet för andra syften än det avsedda, Victorin 
(2003) s. 154-155, Diesen (1999) s. 47 (förf. menar att åtskillnaden i praktiken ofta är 
enkel). 
Uthyraren får inte heller t.ex. avhända sig saken utan förbehåll om nyttjanderättens bestånd, 
Ramberg (2005) s. 91, Bengtsson (1976) s. 61-64, 67-68. 
Vårdplikten följer också av HB; 11 kap. 1 § för benefika lån och 13 kap. 1 § för onerösa. 
290 Bengtsson (1976) s. 51-52, 54 och 57. Detta påverkar också vård- och underhållspliktens 
konkreta innehåll. Åtminstone vid bostadshyra ingår emellertid att underrätta hyresvärden 
om skador eller faror som är riktade mot lägenhetens skick, Larsson (2003) s. 106-107. 
Till exempel är vårdplikten mera omfattande och underhållsplikten i motsvarande mån 
inskränkt i arrendeförhållanden jämfört med hyra, medan den som hyr ut en maskin med ett 
omfattande serviceåtagande har en längre gående underhållsplikt än vad som annars hade 
varit fallet, Bengtsson, Victorin (2004) s. 242-244 och 249, Bengtsson (1976) s. 51-52, 54-
55 och 57. Även mellan uthyrda utrymmen enligt JB varierar den standard värden skall 
upprätthålla, frånsett att det finns en bestämd minimistandard för bostäder (det i och för sig 
inte helt klara begreppet ”brukbart skick”), Bengtsson, Victorin (2004) s. 173. 
291 Bengtsson, Victorin (2004) s. 25, s. 198, Ramberg (2005) s. 92-93, Bengtsson (1976) s. 
41, 54-55 och 57-58, Victorin (2003) s. 154-157. Avtalen kan föra i skärpande eller 
lindrande riktning för vilken som helst av parterna. 
närd et gäller kontraktsstridig användning ger den upphov till strikt ansvar inom 
transporträtten, men på andra områden ansvarar användaren endast om skadan är en direkt 
följd av den användningen, Bengtsson (1976) s. 58. 
Vissa skador är dock förutsebara – till och med oundvikliga – följder av den avtalsenliga 
användningen, Bengtsson, Victorin (2004) s. 198-199. För sådana står värden faran men 
han kan kompensera sig genom hyran. 
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dock vanligt att parterna gör dispositioner över ansvaret.292 Uppstår 
särskilda risker för saken har hyrestagaren både att direkt motverka dem och 
att underrätta uthyraren.293 Hyrestagaren, som i regel har saken helt under 
sin kontroll, har ett presumtionsansvar för skador på densamma, men svarar 
inte nödvändigtvis för rena olyckshändelser.294 Hyrestagaren ansvarar också 
för den personkrets som på grund av honom har tillträde till lägenheten eller 
hanterar saken.295

 
   

Skälen för hyresgästens presumtionsansvar har formulerats på ett sätt som 
för tankarna till bevissäkringsteori: 
 

Om den generella huvudregeln att den som påstår culpa också skall 
bevisa det skall gälla […] skulle det bli i det närmaste omöjligt för en 
hyresvärd att få ersättning för uppkomna skador. Skador uppkommer 
oftast utan att vittnen finns närvarande och en illojal hyresgäst skulle 
enkelt kunna undgå skadeståndsskyldighet genom att påstå att han inte 
varit vållande och hyresvärden skulle ha stora svårigheter att bevisa 
motsatsen.296

 
 

Är det oklart om skada inträffat under hyrestiden bär däremot i regel 
uthyraren risken för tidpunkten.297 Särskilt vid bostadshyra har uthyraren 
goda möjligheter att vid in- och utflyttning säkra bevis om lägenhetens skick 
genom en protokollförd besiktning.298

 
 

                                                
292 Ramberg (2005) s. 92, Bengtsson (1976) s. 41, Bengtsson, Victorin (2004) s. 201. 
Avtalsfriheten är dock något inskränkt vid bostadshyra. 
293 Bengtsson (1976) s. 55, JB 12 kap. 24 § 2 st. 
294 Bengtsson (1976) s. 51, 56-57 och 67, Victorin (2003) s. 156-157, Diesen (1999) s. 47-
48, Larsson (2003) s. 110. Enligt Ramberg (2005) s. 92 är det dock oklart vem som 
ansvarar. Parternas avtal kommer att spela en stor roll för vem som bär ansvaret. Bengtsson 
påtalar dock att principen har fått viss kritik, även om han framhåller som något positivt att 
den kan pressa hyresmannen att ta väl hand om avtalsobjektet. Ramberg är också kritisk till 
presumtionsansvaret och menar att det har svagt stöd i doktrin och praxis samt att det är 
mycket betungande – redan i samma mening menar hon dock att presumtionsregeln, om en 
sådan finns, har liten betydelse eftersom den måste variera i styrka efter omständigheterna. 
I Bengtsson, Victorin (2004) s. 200 menar förf. att presumtionen uppstår om skada på 
hyreslägenhet, endast för det fall skadetypen tyder på vårdslöshet, även om det är mera 
etablerat annars vid omhändertagen lös egendom. 
Däremot svarar uthyraren för s.k. normalt slitage, Bengtsson, Victorin (2004) s. 198-199. 
NJA 1970 s. 769, NJA 1973 s. NJA 1973 s. 493, NJA 1973 s. 769 och NJA 1991 s.481 (de 
tre sistnämnda om bostadshyra). 
Principen hämtar även stöd från NJA 1931 s. 462, där en pråm vattenfylldes och sjönk. 
Uthyraren lyckades visa att pråmen hyrts ut i avtalsenligt skick, varpå hyresmannen i sin tur 
hade att visa någon enligt avtalet ansvarsbefriande omständighet (och misslyckades).  
NJA 1991 s. 476 och 1975 s. 657 gällde å andra sidan bostadshyresförhållanden; när en 
vattenskada var av en typ som tydde på vårdslöshet ansågs tillräckligt för att bevisbördan 
skulle övergå på hyresgästen. I det sistnämnda fallet hade skadan inträffat i anslutning till 
att värden utfört vissa åtgärder och hyresgästen undgick ansvar. 
295 Diesen (1999) s. 47, Bengtsson, Victorin (2004) s. 200, Larsson (2003) s. 109. 
296 Diesen (1999) s. 48. 
297 Diesen (1999) s. 49, NJA 1987 s. 688. 
298 Diesen (1999) s. 49, Victorin (2003) s. 157. 
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Hyrestagarens nyttjanderätt till saken är exklusiv, och utesluter således även 
uthyrarens användning av den.299 Dock skall, vid bostadshyra, värden i vissa 
fall beredas tillträde till hyrda utrymmen.300 Förutom att uppfylla sin 
underhållsförpliktelse skall han därigenom kunna kontrollera hyresgästens 
vård av utrymmet.301 Inspektioner i detta syfte skall dock ske med 
förvarning och med hyrestagarens medgivande.302 Parterna har i regel en 
plikt att meddela varandra om sådant som är relevant för 
hyresförhållandet.303 Exempel på sådana förhållanden enligt 12 kap JB är 
när lägenheten är skadad och värdens underhållsplikt aktualiseras.304

3.4 Transport och förvaring 
 

Avtal om transport kan ha fortskaffningen av varan eller 
fortskaffningsmedlet som huvudobjekt.305 Lagstiftningen är något 
bristfälligt anpassad efter den praktiska verkligheten, som är att godset idag 
hanteras av många subjekt under transporten.306 Delvis löses detta genom att 
parterna får ansvara var för sig för en viss del av hanteringen.307 Det ger 
dock också upphov till kontrollproblem, när ingen av parterna varit 
närvarande vid överlämnandet.308 Det förekommer också att transporten 
förmedlas av en transportförmedlare, eller speditör.309 Vårdplikten och 
presumtionsansvaret vid transport har kommit till uttryck i lag men är också 
vedertagna principer på området.310 Plikten att vårda det omhändertagna 
anses som ett väsentligt moment i avtalsförpliktelsen.311

                                                
299 Victorin (2003) s. 161, Bengtsson, Victorin (2004) s. 18 (aktiv), Larsson (2003) s. 122. 

 I 
transportsammanhang utfärdas ofta ett konossement, som är av stor 

300 Victorin (2003) s. 154, 161 och 164, Bengtsson, Victorin (2004) s. 180 och 204, Larsson 
(2003) s. 122-124, JB 12 kap. 26. 
301 Bengtsson, Victorin (2004) s. 204, Victorin (2003) s. 162. Värden kan få hjälp att utöva 
denna rättighet genom handräckning. Förf. menar dock inte att tillsynen idag betraktas som 
så nödvändig och brådskande att värden skall beviljas omedelbart tillträde. Den får 
sannolikt inte heller avse kontroll av något annat än lägenhetens skick. 
Gästen kan också undgå ansvar för försummade meddelanden om han t.ex. varit bortrest 
och lämnat värden möjlighet att undersöka lägenhetens skick, Victorin (2003) s. 157-158. 
302 Victorin (2003) s. 162. Används tillträdesrätten trakasserande kan hyresgästen 
förmodligen vägra att släppa in värden utan att detta kan utgöra grund för förverkande, 
Bengtsson, Victorin (2004) s. 204. 
303 Victorin (2003) s. 46, Bengtsson, Victorin (2004) s. 180 och 200-201. 
Jfr äv. SGECC LoM Art. 5:303 (repairs and inspections), Art. 404 (obligation to notify), 
SGECC SC, 1:104 (duty to cooperate). 
304 Victorin (2003) s. 46 och 158-159 samt Bengtsson, Victorin (2004) s. 180 
305 Grönfors (1984) s. 23-24, Ramberg (2005) s. 107-108. 
306 Grönfors (1984) s. 45-46. Lagen är annars präglad av skydd för uppdragsgivaren även 
om parternas maktförhållanden idag jämnats ut något, Ramberg (2005) s. 109. 
307 Grönfors (1984) s. 46. 
308 Grönfors (1984) s. 46. 
309 Grönfors (1984) s. 26-27 och 48. Speditören kan också åta sig att ta emot och förvara 
gods. 
310 SjöL 13 kap. 12 §, VTL 27 §. Regleringen är ofta gränsöverskridande och lagstiftningen 
baseras till stor del på konventioner. Även de allmänna transporträttsliga principerna har 
internationellt erkännande, Grönfors (1984) s. 28 och 38-39 samt 57, Ramberg (2005) s. 
108-109, 114-115. Vid järnvägs-, väg och flygtransport gäller i stället ett strikt ansvar med 
undantag för force majeure. 
311 Grönfors (1984) s. 39. De omfattar all hantering av godset, Ramberg (2005) s. 114. 
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betydelse för vad parterna kan förvänta sig.312 Det ger ett skydd för 
förvärvare av lasten under transport och har bevisverkan i förhållandet 
mellan parterna.313 Transportörens ansvar gäller mot såväl avsändaren som 
mottagaren.314 Lasten skall nämligen motsvara uppgifter på dokumentet om 
mängd, art och utvärtes skick.315 Om saken skadas uppstår tvist ofta just 
angående frågan om när skadan inträffat.316 Utöver vad som befraktas 
antecknar man på konossementet, vad transportören har upptäckt för yttre 
skador på godset vid överlämnandet.317 Uppdragsgivaren har en särskild 
upplysningsplikt om det transporterade är farligt, och kan annars drabbas av 
ett i princip obegränsat skadeståndsansvar318 Saknas värdedeklaration för 
dyrbart gods, eller uppdragsgivaren överlämnar ömtåligt gods i slutet men 
bristfälligt emballage, kan det begränsa ansvaret.319 I regel är fristerna för 
reklamation och preskription korta, särskilt för synliga skador.320

 
 

Avtal om förvaring kan variera mycket med avseende på avtalstidens längd 
och det förvarades värde.321 Den reglering som idag är gällande är endast 12 
kap. HB. Förvaringen skall utföras i enlighet med avtalet och 
uppdragsgivarens instruktioner eller fackmässigt, professionellt och 
ändamålsenligt.322

                                                
312 Grönfors (1984) s. 20. 

 Som en väsentlig del i avtalsprestationen ingår i regel att 

313 Grönfors (1984) s. 20, Ramberg (2005) s. 110, Hellner (1991) s. 231-232. Det är ofta 
flera personer inblandade i utförandet av transporten. Bortfraktaren har ett visst ansvar för 
uppgifterna även om han inte själv framställt dem, om han är i ond tro beträffande 
innehållet. Friskrivningar som avser deras riktighet kan motverka ansvaret, men minskar 
också bevisvärdet av uppgifterna. 
Har någon sanningslöst intygat att gods är mottaget och godkänt kan det utgöra osant 
intygande enligt BrB 15 kap. 11 §, och ge upphov till skadeståndsskyldighet även utom 
kontraktsförhållande. I NJA 1989 s. 796 lät HD nyssnämnda princip gälla, trots att 
intygandet ingick i ett förtryckt avtalsformulär och klagande okritiskt och kanske en aning 
naivt förlitat sig på detsamma, Hellner (1991) s. 242-243. Bara två skiljaktiga justitieråd 
menade att bolaget genom att inte kontrollera intygandets sanningsenlighet förfarit så 
vårdslöst att jämkning på grund av medvållande kunde komma i fråga. 
314 Grönfors (1984) s. 19-20, Ramberg (2005) s. 110. 
315 Ramberg (2005) s. 114, Grönfors (1984) s. 56.  
316 Heuman (2005) s. 266-267. Ibland går det att avgöra beroende på felets art, men i andra 
fall ligger det i regel på mottagaren att bevisa att felet förelåg när risken gick över – med 
undantag för de fall då han inte haft någon möjlighet att utföra en 
mottagningsundersökning. 
317 Heuman (2005) s. 266-267. Finns ingen anteckning antas inga synliga skador ha 
förelegat, jfr SjöL 13 kap. 49 och 59 §§, VTL 13 §, MK Art. 11. För att underlätta handel 
med konossement, är det tillåtet att föra bevisning mot denna presumtion endast om 
mottagaren är densamme som avsändaren i transporten. 
Sådana anteckningar har förlorat i betydelse eftersom godset ofta fraktas i sluten förvaring 
från överlämnandet, Ramberg (2005) s. 114. 
318 Ramberg (2005) s. 116, Bengtsson (1976) s. 86, jfr VTL 15 § och SjöL 97 §. 
319 Grönfors (1984) s. 40. 
320 Ramberg (2005) s. 117. 
321 Ramberg (2005) s. 98 och 104, Bengtsson (1976) s. 80 och 84. 
322 Ramberg (2005) s. 99-100. Avseende sakens skick innebär detta i regel att den skall 
återlämnas utan andra försämringar än sådana som är naturliga och oundvikliga vid 
avtalstidens slut, äv. Bengtsson (1976) s. 87 och 100-101. Uppdragstagaren får inte nyttja 
eller flytta godset. 
Även speditörer har en skyldighet att se till att transporter sker på ett sätt som är anpassat 
efter uppdragsgivarens behov, Grönfors (1984) s. 26-27. 



 51 

vårda saken. Det är också vanligt att förvararen tecknar en försäkring.323 Vet 
förvararen inte hur godset bör hanteras, åligger det honom att ta reda på 
det.324 Om den förvarade saken är i fara anses det följa av lojalitetsplikten 
att han bör underrätta uppdragsgivaren.325 Även vid förvaringsavtalen gäller 
i regel ett presumtionsansvar.326 Förvararen kan undgå ansvar genom att 
visa antingen en orsak till skadan som inte beror på hans vårdslöshet, eller 
sin egen tillräckliga omsorg.327 Uppdragsgivaren har däremot att visa, att 
skada uppstått under förvaringen – möjligtvis har förvararen en begränsad 
undersökningsplikt om han utför tjänsten professionellt.328 Det åligger också 
uppdragsgivaren att underrätta förvararen om det förvarade är särskilt 
dyrbart, ömtåligt eller farligt.329 Liksom vid transport får uppdragsgivaren 
ofta någon form av mottagningsbevis eller -kvitto.330

 
 

Även om avtalsförhållandets varaktighet kan mjuka upp kraven på snabb 
reklamation, gör sig bevissäkringsskälen för en snabb reklamation gällande 
med oförminskad kraft: 

 
I praktiken är det alltid tillrådligt att snabbt reklamera eftersom 
uppdragsgivarens bevisläge försämras ju längre tiden går (alltså 
bevisnigen om när objektet skadats och hur förvaringen gått till).331

3.5 Bearbetningstjänster  
 

Det är vanligt att bearbetningstjänster delas upp i entreprenad å ena sidan, 
och arbete på annans egendom å den andra. I huvudsak gäller samma regler 
för dem båda. För entreprenad finns dock en väl utvecklad praxis som 
innebär att parterna under och efter arbetet och ibland med hjälp av tredje 
man besiktigar avtalsobjektet. Åtgärden har visat sig effektiv för att säkra 
bevis om egendomens skick vid överlåtelsetidpunkten. Dessutom träffas 
parterna, vid större arbeten, regelbundet under avtalstiden – ofta i möten 
som protokollförs och undertecknas av båda. Sammantaget blir effekten att 

                                                
323 Ramberg (2005) s. 98, 103, Bengtsson (1976) s. 80-81, 87-88, 91 och 101. 
Besittningshavaren är förpliktigad att vårda objektet ”som sitt eget”, enligt HB 12 kap. 2 §. 
Ibland avtalar parterna om att han skall teckna försäkring, det kan också anses följa av 
lojalitetsplikten eller vara en aspekt av fackmässighet. 
Ramberg (2005) s. 98, Bengtsson (1976) s. 80-81, 91 och 101. ”Som sitt eget”, enligt HB 
12 kap. 2 §. 
324 Ramberg (2005) s. 99-100. 
325 Ramberg (2005) s. 100. 
326 Bengtsson (1976) s. 86 och 120, Ramberg (2005) s. 101. Ordningen motiveras med att 
förvararen – oavsett om prestationen är onerös eller benefik – har lättare att kontrollera och 
säkra bevis. Ramberg framhåller detta som en allmän processrättslig princip. 
327 Bengtsson (1976) s. 88-89. 
Faran för olycksfall ligger på förvararen endast vid konsumenttjänster och om parterna 
enats om det, Ramberg (2005) s. 100-101, KTjL 15 §. 
328 Bengtsson (1976) s. 88. 
329 Bengtsson (1976) s. 85-86, Ramberg (2005) s. 103-104. Plikten måste balanseras mot 
uppdragstagarens skyldighet att informera sig om godset, och mildras sannolikt om 
förvararen är en specialist på förvaring av aktuell typ av gods. 
330 Bengtsson (1976) s. 100-101. 
331 Ramberg (2005) s. 102. 
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parternas kommunikationer är väl dokumenterade, och det är svårt att föra i 
bevis att man har givit en upplysning eller fått ett uppdrag om det saknas 
skriftliga bevis. 
 
Såväl entreprenad som det något vidare begreppet arbete på annans 
egendom utgör i grunden köp av tjänst.332 Uppdraget kan röra vitt skilda 
föremål och värden, och är direkt lagreglerat endast i 
konsumentförhållanden.333 Vid bearbetningsuppdrag av mindre omfattning 
(exempelvis reparationer) är det ofta rimligt att göra analogier till KöpL.334

I större entreprenader används i regel noga utarbetade standardkontrakt – 
vissa är så etablerade att det diskuterats om de kan användas utan att 
parterna avtalat om det – varav det har utvecklats praxis kring de mest 
betydelsefulla villkoren.

 

335 Ibland har beställaren eller en totalentreprenör 
att samordna flera entreprenörers arbete på samma objekt.336 
Rättsutvecklingen är dock något begränsad av att större entreprenadtvister 
ofta hanteras i skiljenämnd, och konsumenttvister i ARN.337

 
 

I brist på bättre preciserad standard brukar man säga att entreprenören skall 
utföra arbetet på ett sätt som är ”fackmässigt”.338 Problemen vid 
bestämmandet av vad entreprenören, rent konkret, är förpliktigad att 
prestera uppstår dock vanligen genom att avtalet är omfattande och kan 
innehålla såväl ritningar och tekniska beskrivningar som uppgifter om till 
exempel en beställd maskins prestanda.339 Saken kompliceras ytterligare av 
att båda parter är på en gång beroende av att kunna planera och värdera 
arbetet på förhand, och av att specifikationerna förändras under det att 
arbetet utförs medan kontraktsförhållandet består.340 Entreprenörens 
åtagande kan dock i regel beskrivas som helt avseende ett resultat, till 
skillnad från flera andra immateriella tjänsteproducenters.341

 
 

Att entreprenören har en vårdplikt som avser beställarens egendom hos 
honom, färdigställda delar av entreprenaden samt material som han fått av 
beställaren för dess färdigställande, beskrivs ofta som en aspekt av kravet på 
fackmässighet.342 Denna plikt blir särskilt framträdande när fara för 
egendomen orsakas av entreprenörens egen verksamhet.343

                                                
332 Ramberg (2005) s. 63 och 65. 

 Ofta har 
entreprenören en skyldighet att försäkra sig mot rena olyckshändelser under 
entreprenadtiden enligt kontraktet eller som en standard för lojalitet och 

333 Ramberg (2005) s. 65-66, Bengtsson (1976) s. 103-104 och 136. 
334 Bengtsson (1976) s. 136 
335 Ramberg (2005) s. 66, Bengtsson (1976) s. 106. 
336 Ramberg (2005) s. 64-65. 
337 Ramberg (2005) s. 87. 
338 Ramberg (2005) s. 75. Vissa branscher har ställt upp normer som konkretiserar kravet, 
som t.ex. Svensk Byggstandard. 
339 Ramberg (2005) s. 63. 
340 Ramberg (2005) s. 63, s. 69. 
341 Bengtsson (1976) s. 114. 
342 Bengtsson (1976) s. 105, 113-114, 139-140. 
343 Ramberg (2005) s. 83.  
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fackmässighet.344 I övrigt svarar var part för sin egendom vid rena 
olyckshändelser – sannolikt måste entreprenören bevisa att han inte varit 
culpös vid skada på beställarens egendom (han har alltså ett 
presumtionsansvar).345 Skälen för presumtionsansvar blir svagare i den mån 
beställaren har behållit någon kontroll över avtalsobjektet.346  Beställaren 
har en skyldighet att lojalt bidra till entreprenadens utförande enligt avtalet, 
genom att till exempel tillhandahålla instruktioner och material samt 
medverka till del- och slutbesiktningar.347

 
 

Byggnadsentreprenören kan å ena sidan antas ha en större förmåga än 
uppdragsgivaren att t.ex. bedöma om en begärd lösning kommer att fungera. 
Å andra sidan kan han i regel inte hållas ansvarig när ett fel är ett resultat av 
uppdragsgivarens instruktioner, eller förseningar och fel i arbeten eller 
material som denne svarar för.348 Möjligtvis har han en plikt att varna 
uppdragsgivaren om ett begärt utförande kommer att leda till felaktiga 
resultat.349 En sådan varningsplikt eller rådgivande funktion följer av KTjL 
6 § i konsumentförhållanden och kan sannolikt annars härledas ur 
lojalitetsplikten eller kravet på fackmässighet.350 Det kan tilläggas att 
entreprenören har ett eget intresse av att arbetet inte belastas av olika 
felaktiga förutsättningar, även om dessa skulle bero på beställaren.351

 
 

Vid entreprenader är det vanligt att parterna enas om att genomföra ett 
övertagandeprov eller en slutbesiktning.352 När arbetet sträcker sig över lång 
tid eller delar av det med fördel kontrolleras under dess gång (de kan till 
exempel vara täckta i färdigt skick, eller testerna kan avse använt material), 
används ibland även delbesiktningar.353

                                                
344 Ramberg (2005) s. 83, Bengtsson (1976) s. 113-114. Båda parter kan dock teckna en 
sådan försäkring och det förekommer även att beställaren gör det.  

 En tidig upptäckt kan vara arbets- 

Entreprenaden är på så vis alltid försäkrad från något håll, Ramberg (2005) s. 79. 
345 Ramberg (2005) s. 83, Bengtsson (1976) s. 123; NJA 1963 s. 353 tolkas i den 
förstnämnda som att ett presumtionsansvar föreligger, i den andra som att så inte är fallet. I 
rättsfallet var ostridigt vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits, men att man genom 
ytterligare åtgärder hade kunnat undgå tillbudet godtogs av domstolen mot entreprenörens 
nekande. Båda parter hade lagt fram bevis. 
Även Bengtsson (1976) s. 138-139. 
346 Bengtsson (1976) s. 123 och 138-139, 141-142. Vid mindre uppdrag är det vanligt att 
beställaren helt enkelt avhänder sig objektet. Det talar också för ett presumtionsansvar att 
bearbetningen kan medföra en risk för skada. Däremot skulle det ligga på uppdragsgivaren 
att visa att objektet återlämnades skadat. För den som åtar sig ett uppdrag åt en konsument, 
regleras ansvaret i KTjL 31-32 §§ – presumtionsansvaret kan möjligtvis beskrivas som en 
skärpning av vårdplikten, jfr Heuman (2005) s. 174. 
347 Bengtsson (1976) s. 116-117. 
348 Håstad (2003) s. 75 och 100, Ramberg (2005) s. 73 och 76. 
349 Håstad (2003) s. 100, Ramberg (2005) s. 76.  
350 Ramberg (2005) s. 76. Med ett sådant ursprung blir dock plikten beroende av att 
beställaren inte själv kan bedöma riskerna. 
351 Bengtsson (1976) s. 106. Det gäller särskilt eftersom avhjälpande är den för avtalstypen 
mest relevanta sanktionen – hävande är av förklarliga skäl sällan möjlig, Ramberg (2005) s. 
78-79, 81-82. Partiell eller fullständig hävning på grund av anteciperat kontraktsbrott är 
däremot möjlig. Även Bengtsson (1976) s. 120, 142 . 
352 Ramberg (2005) s. 76, Håstad (2003) s. 102 och 120. Detta gäller även vid t.ex. 
montering av maskin eller anläggning. 
353 Ramberg (2005) s. 77, Hedberg (1996) s. 175, 262, SvJT 1996 s. 494. 
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och kostnadsbesparande, och därigenom aktualiseras som sanktion att 
beställaren får stå för merkostnaderna om han kan lastas för en slarvig 
besiktning eller en försummad reklamation.354 För att besiktningen skall bli 
fullständig kan det krävas återkommande tester, till exempel funktionstest 
eller en kontroll av hållbarhet under en viss säsong eller i ett visst väder.355 
Därutöver förekommer det att entreprenaden också blir föremål för en 
garantibesiktning, långt efter överlämnandet.356

 
 

Vid större arbeten anlitas ofta en utomstående person för att genomföra 
besiktningen, och i så fall kan det vara av stor betydelse för parternas 
ambitionsnivå om de vet att han kommer att noggrant kontrollera deras 
prestationer.357 Utöver de fel han själv upptäcker skall han även anteckna 
sådant som under besiktningen påtalas av parterna.358 Däremot intar 
besiktningsmannen inte någon opartisk roll – han utför en 
mottagningsbesiktning för beställarens räkning.359

 
  

I regel anses entreprenaden slutförd, risken går över till beställaren, 
garantitiden och preskriptionstiden för fel börjar löpa först när avtalsobjektet 
är tillgängligt för besiktning eller annars vid överlämnandet.360 
Slutbesiktningen i AB-avtalen är tänkt att utgöra mottagarens kontroll av 
varan.361 Dock kan båda parter använda möjligheten att få till stånd en 
överbesiktning, om de är missnöjda med den första besiktningen.362 
Avslutas entreprenaden utan slutbesiktning har beställaren – dock inte om 
han är konsument – trots det en undersökningsplikt vid mottagningen, även 
om den kan vara något mildare än enligt KöpL.363 Reklamationsplikten kan 
däremot vara strängare.364

 
 

I större entreprenader finns ett utbrett bruk av olika alternativa 
tvistlösningsmetoder, som används för att främja en tidigare, snabbare och 
mera samarbetsorienterad tvistlösning.365 Därutöver ställs i regel omfattande 
krav på underrättelser och meddelanden, ofta i skriftlig form.366

                                                
354 Ramberg (2005) s. 77, jfr Hedberg (1996) s. 262-263. 

 Brister i 

355 Hedberg (1996) s. 274-276. 
356 Ramberg (2005) s. 80. 
357 Ramberg (2005) s. 65. 
358 Ramberg (2005) s. 76, Hedberg (1996) s. 253-254. 
359 SvJT 1991 s. 581, 584, SvJT 1996 s. 495, Hedberg (1996) s. 248-249, 252-253. 
Besiktningsmannens roll uppfattas ofta felaktigt som att han skall ”döma” mellan parterna i 
frågan om fel föreligger. 
360 Ramberg (2005) s. 72, 84 och 86, Bengtsson (1976) s. 113-114. 
361 Hedberg (1996) s 248-249. 
362 Båda anses nämligen i någon mening beroende av att besiktningen utförs på ett korrekt 
sätt, SvJT 1991 s. 582, 597-598. 
363 Ramberg (2005) s. 77. 
364 Ramberg (2005) s. 77. 
365 Ramberg (2005) s. 87. 
366 Ramberg (2005) s. 88, Hedberg (1996) s. 138 ff., 312, Entreprenören har också att föra 
en dagbok, som tar upp olika företeelser som förseningar, skador och nya beställningar. 
Boken delges sedan beställaren, Hedberg (1996) s. 140. Båda parterna skall delta i 
byggmöten där arbetet diskuteras, och mötena protokollförs och undertecknas, Hedberg 
(1996) s. 143-144. Inget av detta fritar dock parterna från skyldigheten att rapportera skador 
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detta avseende följs av hårda sanktioner, och det har diskuterats om en 
underrättelse som avviker från formkraven alls kan göras gällande.367 Ofta 
motiveras detta med de rena nyttovinster som går att göra genom att fel 
tidigt upptäcks och åtgärdas.368 Enligt AB-avtalen har beställaren dessutom 
en kontrollrätt och en skyldighet att utse en kontrollant, som därefter skall 
medges insyn, tillträde till platsen för entreprenaden och en rätt att begära 
funktionstest.369 Parterna har också protokollförda byggmöten där de utbyter 
relevant information om projektet.370

3.6 Försäkring och garanti 
 

Försäkring är en tekniskt komplicerad verksamhet som kräver hantering av 
stora informationsmängder, med upplysningsplikter för båda parter – för 
försäkringsgivaren enligt lag och för försäkringstagaren noga definierad i 
avtalen. Som utmärkande för avtalstypen brukar man peka på 
försäkringsgivarens totala beroende av försäkringstagaren med avseende på 
vilka uppgifter som givaren får del av, inledningsvis, under avtalstiden och 
vid försäkringsfall. Garantiavtalen skiljer sig i detta avseende endast genom 
att utställaren, om han är densamma som säljaren, har kontroll över det 
föremål han lämnar ifrån sig. Det försäkrade intresset är ju vid alla dessa 
tillfällen hos den försäkrade, och närmast kontrollerat av honom. I vissa fall 
förbehåller sig försäkringsbolaget en rätt att kontrollera relevanta 
förhållanden, eller begär utlåtanden från till exempel en verkstad eller en 
läkare.  
 
Försäkringsbolagen har stor frihet vid bestämningen av premierna och 
bestämmer ofta ensidigt vilka risker som försäkras.371 Till grund för dem 
ligger avancerade sannolikhetsberäkningar.372 Försäkringsbolagen kan dra 
nytta av vad som brukar kallas de stora talens lag – ju större 
försäkringstagargruppen är desto närmare kommer antalet försäkringsfall att 
motsvara gruppens storlek gånger sannolikheten för riskens 
förverkligande.373 Försäkringens ekonomiska bärkraft påverkas av hur 
villkoren är utformade, vilka skador som omfattas, vilken preventiv effekt 
de har mot vårdslöshet och bedrägerier.374

                                                                                                                        
eller göra beställningar skriftligen (ett sådant formkrav följer i regel av avtalet, Hedberg 
(1996) s. 131-132) – däremot har de betydelse som bevis. Jfr AB 92 3 kap. 16-17§§. 

 

367, jfr Hedberg (1996) s. 140; vissa regler om kommunikation och samarbete är så viktiga 
att hävning diskuterats som påföljd för brott mot dem. 
368 Ramberg (2005) s. 88. 
369 Hedberg (1996) s. 178-180, 247-248, AB 92 3 kap. 5-9 §§. 
370 SvJT 1996 s 487, jfr AB 92 3 kap. 17 §. 
371 FAL 3 kap. 1 § och 11 kap. 1 §, Ramberg (2005) s. 214, Bengtsson (2005) s. 35-36. 
Kontraheringsplikten är olika sträng beroende på försäkringens betydelse för 
försäkringstagaren. Äv. Bengtsson (2005) s. 28, Ramberg (2005) s. 214 och 217. Ofta 
innehåller avtalet också förbehåll om ändringsrätt för försäkringsbolaget, och då har 
försäkringsbolaget en lika sträng plikt att informera, FAL 3 kap. 5 § och 11 kap. 7 §. 
372 Ramberg (2005) s. 209, 222. 
373 Bengtsson (2005) s. 24. 
374 Bengtsson (2005) s. 37. Avvägningen har naturligtvis betydelse för premien och 
självrisken, liksom för undantagsbestämmelserna. Det kan även innebära att risken för en 
skada som är mycket svår att konstatera bör undantas från försäkringen. 
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En försäkring innebär i princip att den ekonomiska delen av en risk eller en 
grupp av risker övertas av försäkringsbolaget från den försäkrade.375 
Avtalstypen fyller idag flera viktiga funktioner och har i viss mån tagit över 
områdena för skadestånd, garantier och statligt stöd.376 Utöver att såväl 
företag som privatpersoner ofta är försäkrade mot rena egendomsskador, 
betalas idag till exempel skadestånd ofta genom ansvarsförsäkringar, vård 
genom sjuk- eller olycksfallsförsäkringar och juridisk rådgivning eller 
representation genom rättsskyddsförsäkringar, medan pensions- och 
livförsäkringar tecknas för att trygga den egna eller andras framtida 
ekonomi.377 Vissa risker, som stöld eller skada på båtar och bilar, eller 
förluster vid driftsstopp i företag, måste ofta försäkras separat.378

 
 

Försäkringsgivaren omfattas av särskild näringsrättslig lagstiftning och 
delvis tvingande regler om vad försäkringsavtalen får innehålla.379 De har 
en sträng upplysningsplikt om villkor i försäkringen som avviker från det 
normala och måste vid konsumentförsäkring ha såväl fullständiga skriftliga 
villkor som en förenklad men korrekt sammanfattning tillgänglig för 
försäkringstagaren.380 Vissa villkorsgrupper kan inte tillämpas om 
informationsplikten försummats, och i annat fall kan försäkringsgivaren 
drabbas av skadeståndsansvar.381 Trots det kan försäkringstagaren tyvärr 
överraskas av att försäkringen inte omfattar en viss inträffad risk, även om 
villkoren är tydliga och varit tillgängliga för honom.382 Det är mycket 
vanligt att försäkringen begränsas i förhållande till vissa risker av olika skäl 
– ibland måste intressena försäkras särskilt och ibland är de helt enkelt inte 
attraktiva att försäkra över huvud taget.383

                                                
375 Ramberg (2005) s. 208, Wängstre (red.) (2007) s. 217, 8-29 och 52, Bengtsson (2005) s. 
11-13, 17, 22-23. 

 Skälen för att försäkringarna 
delas är i regel att det är fråga om specifika risker som inte drabbar alla 
tagare av en allmän försäkring – till exempel är det inte alla som har en bil, 
egen bostad eller fritidsbåt, och bland företag är det vanligt att likartade 
tillgångar, som maskiner, försäkras särskilt – även skydd mot förluster vid 

376 Ramberg (2005) s. s. 31-33, 212, 229-230, Håstad (2003) s. 98. 
377 Ramberg (2005) s. 209-210. 
378 Ramberg (2005) s. 209-210. 
379 Ramberg (2005) s. 211-212, Wängstre (red.) (2007) s. 27. 
380 FAL 2 kap. 1-2 §§, 3 kap. 3 §, 8 kap. 1 §, 10 kap. 2 § och 11 kap. 4 § Ramberg (2005) s. 
216, 219-221, Bengtsson (2005) s. 40, Lindell-Franz (2008) s. 330, 332. Oklara villkor 
kommer dessutom enligt vanliga principer om avtalstolkning att tolkas till 
försäkringsgivarens nackdel, med reservation endast för att balansen mellan premien och 
försäkringsbolagens kostnad för risktäckning inte bör störas mycket allvarligt på grund av 
en för bolaget oväntad tillämpning. 
Försäkringsgivaren har också ett förklaringskrav på sig avseende försäkringens villkor, och 
skall förutom förköpsinformationen informera under avtalstiden om de mest praktiskt 
betydelsefulla villkor som kunden har att uppfylla – t.ex. säkerhetsföreskrifter och 
fareökningsklausuler – och vid skadefall om de villkor som är relevanta för regleringen, 
Lindell-Franz (2008) s. 338-342. Ansvaret för att informera och förklara villkoren skall 
dock inte förväxlas med ett rådgivaransvar, och sträcker sig inte lika långt. 
381 Lindell-Franz (2008) s. 332-333, 343-350. 
382 Ramberg (2005) s. 218. 
383 Ramberg (2005) s. 218, Bengtsson (2005) s. 37. 
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driftsstopp brukar brytas ut.384 En risk kan å andra sidan vara ointressant för 
försäkring för att den med alltför stor sannolikhet kommer att förverkligas, 
att försäkringsfall skulle medföra så stora kostnader att premierna helt enkelt 
blir för höga – de presumtiva försäkringstagarna får i stället leva på hoppet, 
eller på statliga trygghetssystem – eller på att omständigheter som är 
relevanta för bolagets bedömning av försäkringsfallet helt enkelt skulle bli 
för svåra att bevisa eller kontrollera.385 I det enskilda fallet kan det tyvärr 
upplevas som formalistiskt och direkt orättvist när försäkringsbolagen 
tillämpar sådana undantag.386

 
 

Försäkringstagarens plikter utöver premiebetalning – vanligtvis av typerna 
riskminimering, skadebegränsning och meddelanden – brukar kallas 
biförpliktelser.387 Trots namnet är de av stor betydelse, och 
försäkringstagare som slarvar med vissa biförpliktelser, särskilt 
informationsplikten inför avtalsslutet, kan faktiskt vara mera utsatt än en 
som blir försenad med premiebetalningen.388 Det beror på att 
försäkringsgivaren är helt beroende av att försäkringstagaren för att ha en 
korrekt grund för premiesättningen från början, och därefter för att utöva 
kontroll över risken för att försäkringsfall skall inträffa.389 I praktiken räcker 
det dock att försäkringstagaren efter bästa förmåga besvarat de frågor 
försäkringsgivaren ställer inför avtalsslutet.390 Försäkringsbolaget kan i 
vissa fall vilja undersöka eller låta undersöka försäkringsobjektet.391 
Försäkringstagarens upplysningsplikt är begränsad på de för 
upplysningsplikter normala sätten – i den mån något borde ha upptäckts vid 
en undersökning som försäkringsgivaren utfört, omfattas det inte av plikten 
och även annat som försäkringsgivaren borde ha känt till är undantaget.392 I 
regel gäller också att risken för fel i uppgifterna ligger på försäkringsgivaren 
om försäkringstagaren inte varit vårdslös när han lämnat dem.393 Idag är 
försäkringsbolagens jämkningspraxis vid informationsfel något mindre 
sträng än tidigare, delvis på grund av tvingande lagstiftning och 
domstolspraxis, delvis av goodwillhänsyn och en ovilja att ta små tvister till 
domstol.394

                                                
384 Bengtsson (2005) s. 38. 

 

385 Ramberg (2005) s. 37-38. Om fallet är det sistnämnda gäller det dock i regel sådana 
problem som är hänförliga till skadans värde – författaren exemplifierar med 
värdeminskningen på en bil på grund av en specifik olycka. 
386 Bengtsson (2005) s. 27-29, Ramberg (2005) s. 218. 
387 Ramberg (2005) s. 213, Wängstre (red.) (2007) s. 62, 88-89, 96, 106-107, 127-128, 263-
264, 268. 
388 Ramberg (2005) s. 221 ff., Bengtsson (2005) s. 25, jfr även Lindell (2006) s. 55. 
389 Bengtsson (2005) s. 25-28, 32-34, 64-66, Ramberg (2005) s. 222. Eftersom premien 
varierar mer vid sådana försäkringar, är informationsplikten särskilt viktig vid liv- och 
företagsförsäkring. Vid sakförsäkring är å andra sidan de riskminimerande förpliktelserna 
viktiga, eftersom de ofta har en bakgrund av preventionshänsyn (t.ex. kan ersättningen från 
trafikförsäkring sänkas betydligt om föraren varit rattonykter). 
390 Bengtsson (2005) s. 25-28, 32-34, 58, 62, Ramberg (2005) s. 222, samt FAL 4 kap. 2 §. 
Sannolikt kan förtiganden utgöra brott mot upplysningsplikten endast om 
försäkringstagaren har att mera självständigt välja vad han upplyser om. 
391 jfr Bengtsson (2005) s. 59-60.  
392 Bengtsson (2005) s. 59-60. 
393 Bengtsson (2005) s. 59-60. 
394 Bengtsson (2005) s. 28-30 och 32-34. 
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Om avtalet skall bära sig ekonomiskt är det inte möjligt för 
försäkringsgivaren att kontinuerligt undersöka försäkringstagarens 
förhållanden, utan försäkringstagaren har en informationsplikt avseende 
vissa relevanta förändringar.395 Informationsplikten under avtalstiden kräver 
något större aktivitet från försäkringstagarens sida – förändras hans 
förhållanden i något relevant avseende skall han upplysa försäkringsgivaren 
om detta.396 Genom att ta på sig ytterligare förpliktelser, till exempel att 
installera bättre lås eller larm, kan han betinga sig en rabatt på premien.397 
För att ytterligare premiera aktsamhet kan rabatter också tilldelas de 
försäkringstagare som varit olycksfria under lång tid.398 Han har också att 
förebygga försäkringsfall och dessutom minimera sin skada om risken trots 
allt förverkligas.399

 
 

Vid försäkringsfall skall ersättningen i regel inte uppgå till mer än det 
skadades värde eller det belopp försäkringsbolaget åtagit sig att täcka.400 
Full ersättning skall heller inte utgå om den försäkrade eller någon han 
ansvarar för varit grovt vårdslös eller brutit mot avtalsvillkoren, eller om de 
orsakat försäkringsfallet uppsåtligen.401 Försäkringsgivaren är beroende av 
försäkringstagaren för att få sådan information, och det anses därför viktigt, 
även här, att parterna kan ha förtroende för varandra.402 Skaderegleringen, 
där dessa villkor tillämpas, är en väsentlig del av försäkringsgivarens 
verksamhet och försäkringstagaren har en plikt att lojalt medverka till 
den.403 Den innefattar kommunikationer med försäkringstagaren i syfta att 
utreda försäkringsfallet och skadans värde, samt en första kontroll mot 
försäkringsbedrägerier, och utförs idag till stor del av experter som bolaget 
anlitar (skadereglerare).404

                                                
395 Strömbäck (1984) s. 629. 

 Från försäkringstagarens sida kan den innebära 

396 Ramberg (2005) s. 225, Bengtsson (2005) s. 65-66, FAL 8 kap. 10 §. Åter är det bara vid 
avtalsslutet opåräknade händelser som är föremål för någon upplysningsplikt 
397 Ramberg (2005) s. 225. 
398 Bengtsson (2005) s. 26-27. 
399 Bengtsson (2005) s.25-26, s. 52, Ramberg (2005) s. 223-226, FAL 4 kap. 7 §, 8 kap. 13 
§ och 12 kap. 9 §. 
400 Ramberg (2005) s. 226-227, Bengtsson (2005) s. 84.  
401 Ramberg (2005) s. 223-225, Bengtsson (2005) s. 38-39, 53, Wängstre (red.) (2007) s. 
263. Vid företagsförsäkring finns ofta en särskilt utformad klausul om vårdslöshetsfallen – 
en såkallad ”moralklausul” som träffar fall där försäkringstagaren handlat mot bättre 
vetande. Ren förmögenhetsskada undantas ofta helt från sådana försäkringar – dock brukar 
vissa yrkesgrupper kunna teckna en särskild försäkring för detta, bland annat för att de är 
beroende av dem och risken för missbruk anses liten. Bland dessa yrkesgrupper är att märka 
de nämnda uppdragstagarna med behov av ett starkt förtroendekapital, t.ex. revisorer och 
mäklare. 
402 Strömbäck (1984) s. 629, Bengtsson (2005) s. 25-27, 32-33, 48-49, 75. Om 
försäkringsbolagets skadereglerare är alltför skeptiska till försäkringstagarens berättelse 
riskeras dessutom goodwillförluster! Däremot är det viktigt för avtalstypens och branschens 
överlevnad att bolagen inte heller är alltför ängsliga eller blåögda i sin behandling av 
skadefall, Strömbäck (1984) s. 640. 
403 Bengtsson (2005) s. 27, s. 52, 75-77, Wängstre (red.) (2007) s. 25, 264, Strömbäck 
(1984) s. 630-631. 
404 Wängstre (red.) (2007) s. 25, 163-164. Skadereglerarna är i regel anslutna till SFOS. De 
utför sitt arbete i ett högt tempo, och måste begära och bearbeta mycket information från 
försäkringstagarna – de måste också granska försäkringsfallen utan att handläggningen för 
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att beskriva försäkringsfallet, prestera olika dokument och bevis eller 
medverka till inspektion på skadeplatsen.405 Att försäkringstagaren ibland 
bryter mot sin lojalitetsplikt genom att lämna felaktiga uppgifter om hur 
skadan inträffat är tyvärr ett faktum.406 Försäkringstagaren kan i så fall 
förlora hela rätten till försäkringsersättning – är det fråga om ett uppsåtligt 
bedrägeri kan han dessutom bli försäkringsbolaget regleringskostnaden 
skyldig.407 Härtill kommer att handlingar som är kriminella bör anmälas till 
åtal.408 Det kan vara svårt för båda parter att få fram bevisning, om det 
kommer till tvist om eller hur ett försäkringsfall faktiskt inträffat.409 
Försäkringstagaren har att visa att det har inträffat ett försäkringsfall och att 
bevisa skadans värde vid tvist, men inom konsumentförsäkring gäller 
typiskt sett ett lägre beviskrav än normalkravet.410

                                                                                                                        
försäkringstagaren framstår som alltför konfliktbetonad. Avslås begäran om ersättning 
faller det på skaderegleraren att förklara detta för försäkringskunden på ett sådant sätt att 
denne inte känner sig lurad eller ifrågasatt. 

 Om försäkringsbolaget 

Se äv. Strömbäck (1984) s. 639. Skadereglerarna får ofta svåra frågor på sitt bord, och 
verksamheten ställer höga krav på deras kompetens. 
405 Wängstre (red.) (2007) s. 264-265, se äv. s. 167-168, 172, 192. Vanliga villkor är t.ex. 
att försäkringstagaren skall polisanmäla stöld eller skadegörelse, om bolaget begär det, 
personligen träffa bolagets företrädare, medverka till besiktning och samråda med bolaget 
om reparationer som han vill låta utföra. Han kan anmodas att insända kvitton, fotografier 
eller detaljerade beskrivningar av förlorad egendom. Vid sjukförsäkring är det vanligt att 
intyg från läkare krävs för att ersättning skall utgå. 
406 Strömbäck (1984) s. 629-630, Bengtsson (2005) s. 25-27, 48-49. Eftersom en hög 
frekvens av oupptäckta bedrägerier visar sig som skadefall i bolagens riskstatistik och 
därmed driver upp premierna, ligger det i både bolagens och de lojala kundernas intresse att 
beteendet begränsas. Vid skaderegleringen tar man också fasta på vad man vet om 
bedrägeririsken. Den anses i allmänhet större vid skadeförsäkring än vid t.ex. 
livförsäkringar – särskild uppmärksamhet ägnas därför försäkringsfall där egendom blivit 
förstörd. Ytterligare en indikation på bedrägeriförsök är atypiska skador, till exempel om en 
bilbrand totalförstört fordonet – moderna bilar brinner i regel dåligt, Strömbäck (1984) s. 
639.  
Det ökande antalet försäkringsbedrägerier kan bero på att de moral- och lojalitetshänsyn 
som ofta hindrar svek i andra kontraktsförhållanden, gör sig svagt gällande eftersom den 
allmänna bilden av försäkringsbolag är ganska negativ. 
407 Bengtsson (2005) s. 75-77, NJA 1994 s. 709 och SKL 2 kap. 4 §. I fall där 
försäkringstagaren inte begått något brott kan det emellertid bli svårt att tillämpa 
avdragsrätten, Strömbäck (1984) s. 634-635, 642-643. Försäkringstagaren hänvisas i så fall 
till att väcka talan om sin rätt att utfå full ersättning. 
Därtill kommer att brott mot upplysningsplikten i form av uppsåtligt felaktiga 
uppgiftslämnanden eller förtiganden kan behandlas som svek enligt AvtL, Bengtsson 
(2005) s. 59, jfr FAL 4:2. 
408 Strömbäck (1984) s. 634, 638. Försäkringsbranschen har sina egna riktlinjer som 
föreskriver att brott alltid skall anmälas. När det gäller bedrägeri är emellertid de subjektiva 
rekvisiten erkänt svåra att bevisa. Sannolikt motsvarar bolagens anmälningar inte fullt ut de 
faktiska bedrägerierna, och åtal inträffar än mer sällan på grund av svårigheterna med 
utredning och bevisning (och kanske i någon grad på grund av resursbrist hos 
åklagarmyndigheten), Strömbäck (1984) s. 636-637, 648. 
409 Ramberg (2005) s. 227, 229, Bengtsson (2005) s. 48-49. Försäkringsbolaget får i regel 
ett meddelande i efterhand om att försäkringsfallet inträffat i hans frånvaro, men 
försäkringstagaren kan ha svårt att fullt utreda händelsen och dess orsaker. Även vid 
företagsförsäkring är beviskravet något under normalkravet, men skarpare än i 
konsumentfall. Föreligger brister i utredningen som är avhjälpbara, menar dock Bengtsson 
att de i praxis brukar gå ut över bolaget. 
410 Diesen (1999) s. 140, Ramberg (2005) s. 227-229, Bengtsson (2005) s. 48-49. 
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söker tillämpning av något av avtalets undantag, har det att lyfta en likaledes 
sänkt bevisbörda.411

  
 

Självrisken är vid en jämförelse ett slående välkänt och vanligt inslag i 
försäkringsavtal. Försäkringstagaren får därigenom inte full täckning för sin 
förlust, och ingen ersättning alls om hans skada understiger 
självriskbeloppet.412 Detta brukar framhållas som en fördel genom att det 
skapar incitament för försäkringstagaren att förebygga olyckor, förebygger 
försäkringsbedrägerier och dessutom minskar den belastning som otaliga 
små ersättningskrav hade inneburit på bolagens administration.413 Alla dessa 
faktorer bidrar till att premierna kan hållas nere.414

 
 

En garanti kan i praktiken innebära att säljaren måste visa att köparen varit 
vårdslös med det köpta för att undgå ansvar.415 Det förekommer också att 
garantin villkoras med att köparen följer vissa föreskrifter om dess 
användning och underhåll.416 I vissa branscher, t.ex. vid bilförsäljning, är 
det vanligt med servicevillkor som innebär att regelbunden tillsyn skall 
utföras hos särskilda märkesverkstäder för att garantin skall gälla.417 Utöver 
de extra intäkter som det innebär för säljaren, innebär det också en viss 
möjlighet att kontrollera bilens skötsel och se till att problem åtgärdas på ett 
tidigt stadium. Det är möjligt att villkoren kan göras gällande även om 
skadan inte beror på att föreskrifterna inte har följts.418

3.7 Immateriella tjänster 
 

Under benämningen immateriella uppdrag samlas prestationer av väldigt 
olika karaktär. Särskilt när uppdragen betingas av att uppdragstagaren har en 
specialkompetens som uppdragsgivaren saknas, är det av naturliga skäl svårt 
för kunden att utöva någon reell kontroll. I vissa fall upptäcker han ett fel i 
resultatet utan att ens kunna spekulera i dess orsaker. I andra fall är det svårt 
att avgöra om hans problem har sin grund i uppdragets utförande eller i 
verkligheten, eller ens hur uppdragsförhållandet sett ut – eller ens om något 
uppdrag förelegat. Delvis därför hör det till uppdragstagarens plikter att 
redovisa och begripliggöra sin tjänst, och förtroendet mellan avtalsparterna 
betonas starkt. Det är lätt för båda att ensidigt säga upp avtalet. 
 

                                                
411 Bengtsson (2005) s. 49-50. Förf. påpekat att denna praxis innebär att försäkringsbolaget 
kan manipulera bevisbördans placering vid avtalsskrivningen. 
Ett undantag från bevisbörderegeln föreligger vid trafikförsäkring, när försäkringstagaren 
mot en anklagelse om rattonykterhet, anför att annan har kört bilen. 
412 Ramberg (2005) s. 210, 228, Bengtsson (2005) s. 27. 
413 Bengtsson (2005) s. 27, 89, Ramberg (2005) s. 210, 228, Wängstre (red.) (2007) s. 49. 
414 Bengtsson (2005) s. 27, 89, Ramberg (2005) s. 210, 228, Wängstre (red.) (2007) s. 49-
50. 
415 Håstad (2003) s. 243, 246-247. Det kan hända att beviskravet är något lägre än 
normalkravet för dessa fall. 
416 Håstad (2003) s. 98, 243, 246-247. 
417 Håstad (2003) s. 98, 247. 
418 Håstad (2003) s. 247. 
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Avtalet kan i regel ingås och sägas upp formlöst och omedelbart.419 Liksom 
vid materiella uppdrag över längre tid är det sannolikt vanligt med 
successiva ändringar, men deras konkreta innehåll kan bli svårt att visa vid 
tvist.420 Det ligger, kanske ännu mer än annars, i sakens natur att uppdragets 
omfattning kan bli svår att förutse.421 Eftersom avtalspreliminärerna ofta 
innebär att uppdragstagaren gör en första granskning, är det också svårt att i 
efterhand bedöma exakt när avtalsförhållandet först föreligger, i synnerhet 
vid informations-, rådgivnings- och utvecklingsavtal.422

 
 

Bland tagare av immateriella uppdrag utmärker sig sysslomannen – en 
person som åtagit sig att rättshandla eller förvalta egendom – genom att 
uppdraget sedan länge är reglerat i 18 kap HB.423  Även bank-, advokat- och 
mäklarverksamhet omfattas av särskilda regler av senare datum. Därutöver 
är de flesta immateriella tjänster oreglerade. 424 Tillsammans med KommL 
och HAgL används 18 kap HB som utgångspunkt för analogier till andra 
uppdrag.425 Gemensamt för dessa rättsområden är en omfattande praxis 
kring parternas lojalitetsplikt.426 Branschpraxis har betydelse, men är svår 
att urskilja från branschens standard, som ofta utarbetas av branschorgan 
och är avsedd för att skydda utövarnas rykte som grupp, inte enskilda 
uppdragsgivares intressen.427

 
 

Exempel på tagare av uppdrag som hör till denna kategori är advokater, 
revisorer, mäklare, arkitekter, journalister, prognosmakare inom exempelvis 
väder, marknad eller opinion, banker, lärare och utbildningsinstitut, läkare, 
friskvårdare, värderings- eller besiktningsmän och andra konsulter.428 
Parternas främsta skyldighet är att utföra vad de åtagit sig enligt avtalet.429

                                                
419 Diesen (1999) s. 63, Hesser (2006) s. 27-29, Ramberg (2005) s. 134, Bengtsson (1976) 
s. 152-153. Rätten till omedelbar uppsägning motiveras också med förtroendeförhållandet 
parterna emellan. 

 
De skall också leva upp till krav på att följa god sed på området och visa 
omsorg såväl vid utförandet som generellt om uppdragsgivarens intressen – 

420 Diesen (1999) s. 71. 
421 Diesen (1999) s. 74. 
422 Ramberg (2005) s. 124-125. 
423 Hesser (2006) s. 21-22, 24-25 och 83, Ramberg (2005) s. 122-123, Bengtsson (1976) s. 
149-151. 
Ett uppdrag kan omfatta olika delar, varav vissa men inte alla utgör sysslomannauppdrag – 
t.ex. en advokat som för sin klient utför såväl rådgivning som egendomsförvaltning, 
Bengtsson (1976) s. 173. 
424 Hesser (2006) s. 21-22, 24-25 och 83, Ramberg (2005) s. 122-123, 152, Bengtsson 
(1976) s. 149-151 och 172. Endast vissa rådgivnings-, revisions och sjukvårdsuppdrag är 
delvis reglerade. På vissa områden finns standardavtal och andra dokument som kan ge viss 
ledning. 
425 Hesser (2006) s. 25-6, Diesen (1999) s. 62, Ramberg (2005) s. 123 och 244. Även 
FöML och FaML, liksom försiktiga analogier från rätt som avser tjänster i allmänhet och 
även arbetsrätt. 
426 Ramberg (2005) s. 123, 248, Håstad (2003) s. 335. 
427 Ramberg (2005) s. 123. 
428 Ramberg (2005) s. 121, Diesen (1999) s. 62, Bengtsson (1976) s. 149. 
429 Hesser (2006) s. 33. 
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det finns en väl utvecklad lojalitetsplikt.430 Ofta föreligger dessutom en 
skyldighet att dokumentera hur uppdraget utförs.431 Förtroendeförhållandet 
betonas mycket starkt vid immateriella uppdrag, i synnerhet om uppdraget 
är personligt.432 Uppdragstagaren bör inte ha något eget intresse i saken, 
eller vara anlitad av olika subjekt med motstridiga intressen.433 För vissa 
uppdragstyper finns branschorganisationer som övervakar tjänstens 
utförande och en väl utvecklad praxis om god sed.434

 
 

Uppdragstagarens ansvar för sitt arbete kan delas in i ett metodansvar och 
ett informationsansvar.435 Metodansvaret avser själva utförandet av det 
arbete som uppdragsgivaren efterfrågat. Ansvaret innebär i stort sett krav på 
att uppgiften skall utföras inom skälig tid och i enlighet med 
uppdragsgivarens instruktioner och i övrigt med tillfredsställande metoder 
eller ”efter bästa förmåga” utifrån de vitt skilda faktorer som definierar 
uppdragsgivarens behov.436 Om uppdragstagaren är eller utgett sig för att 
vara fackman innebär det ett krav på fackmässighet.437 Informationsansvaret 
har i sin tur att göra med uppdragets redovisning.438 Detta syftar till att 
uppdragstagarens arbete skall göras användbart för uppdragsgivaren – 
redovisningen bör göra det möjligt att ta till sig information om såväl 
uppdragets utförande som dess resultat, så att han kan använda det som 
beslutsunderlag med en god förståelse för vad det innebär och vilka risker 
informationen är behäftad med på grund av insamlingsmetoden.439

                                                
430 Ramberg (2005) s. 122, 142 och 144, Diesen (1999) s. 63, Hesser (2006) s. 33 och 35, 
Bengtsson (1976) s. 172. 

 I vissa 
fall kan det kräva en långtgående anpassning till uppdragsgivarens behov 

431  Heuman (2005) s. 333, jfr JT 1996/97 s. 217. 
432 Hesser (2006) s. 22. 
433 Ramberg (2005) s. 131. Sådana egna intressen bör åtminstone inte vara okända för 
uppdragsgivaren. För vissa yrkesgrupper, t.ex. advokater, är det dock emot branschens 
standard. 
434 Hesser (2006) s. 33-34, Ramberg (2005) s. 122. Finns ingen sådan standard upprätthålls 
allmänna krav på yrkesmässighet, lojalitet och vetenskaplighet. 
435 Hesser (2006) s. 33-35, Heuman (1987) s. 22, Diesen (1999) s. 67, Bengtsson (1976) s. 
157, Ramberg (2005) s. 125, jfr LoFRK 5 §, FaML 13 §, KommL 4 §, SGECC Inf 602. 
Andra begrepp som förekommer är omsorgsplikt, yrkesansvar, professionsansvar och 
pedagogisk plikt – konstruktionerna finns enligt Ramberg i hela Europa. 
436 Hesser (2006) s. 35, Ramberg (2005) s. 125-128, 132, 252, Bengtsson (1976) s. 157. 
jfr dock Bengtsson (1976) s. 159-160, där förf. kommenterar att i vissa fall uppdragstagaren 
är bättre kvalificerad att avgöra hur uppdraget skall utföras på detaljnivå, dock inte med 
avseende på huvudlinjerna och syftet med arbetet. 
437 Hesser (2006) s. 36-37, Ramberg (2005) s. 127-128, Bengtsson (1976) s. 172-173, SvJT 
2007 s. 314-315. Just fackmässighet och rimlig snabbhet kan framhållas som en allmän 
uppdragsrättslig princip. 
438 Hesser (2006) s. 39, Ramberg (2005) s. 128. 
439 Hesser (2006) s. 39-40, SvJT 2000 s. 517, Ramberg (2005) s. 125, 128-129. 
För exempel är det vanligt att man hänvisar till NJA 1994 s. 532. 
En annan ofta anförd skyldighet är för t.ex. advokater att informera om de allmänna 
riskerna med att inlåta sig i en rättsprocess. Se äv. SvJT 1999 s. 559-560; rådgivaren bör 
också kontrollera att uppdragsgivaren förstått informationen. 
God information i detta avseende kan eventuellt minska uppdragstagarens ansvar om t.ex. 
en prognos slår fel, Ramberg (2005) s. 128-129. 
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och kompetens, och en hänvisning till en expert om uppdragstagarens egen 
kompetens är otillräcklig.440

 
 

Uppdragsgivarens lojalitetsplikt mot uppdragstagaren yttrar sig bland annat 
i att han inte får förhålla sig passiv när den andre behöver uppgifter från 
honom för att kunna slutföra uppdraget.441 Det är något oklart om 
uppdragstagaren har ett långtgående ansvar för att kontrollera uppgifter han 
fått av uppdragsgivaren.442

 
 

En av de vanligare betalningsformerna för immateriella uppdrag är 
timdebitering eller någon form av provision med ersättning för större 
investeringar.443 Därför har uppdragstagaren ofta att redogöra för sitt arbete; 
såväl hur mycket tid han har lagt ner som vad han har gjort. Syssloman skall 
också vid uppdragets slut redovisa för medel och egendom som han fått av 
huvudmannen för uppdraget, och under uppdragstiden vara beredd att svara 
på frågor och ge uppgifter om dess utförande.444 Har uppdragstagaren 
uppfyllt dessa förpliktelser går han fri från ansvar, även om resultatet inte 
motsvarar uppdragsgivarens förväntningar.445 Brister han å andra sidan i 
denna skyldighet, kan det utgöra ett skäl till att han förlorar 
uppdragsgivarens förtroende och denne säger upp avtalet.446

3.8 Information och rådgivning 
 

Avtal om rådgivning, förmedling respektive insamling och sammanställning 
av information är behäftade med särskilda kontrollsvårigheter för 
beställaren. I flera branscher finns egna organisationer, inrättade antingen av 
utövarna eller enligt lag, för att kontrollera hur tjänsterna utförs. Där finns 
ofta den kompetens som kunderna saknar, och den som anmäler en 
tjänsteutövare dit får en prövning med lägre krav på sin processföring. I 
uppdragen anses dessutom ingå en plikt att förklara och begripliggöra sitt 
arbete såväl som produkten och de risker som är förknippade med 
bedömningarna. 
                                                
440 Hesser (2006) s. 39-40, Ramberg (2005) s. 125-126. Uppgiften är både svår och 
komplicerad, och förutsätter att uppdragstagaren sätter sig väl in i uppdragsgivarens 
förutsättningar, t.ex. för att veta vilken felmarginal han kan tillåta sig. I andra fall, t.ex. vid 
prenumerationstjänster på prognoser, är ansvaret för att förklara uppgifternas, finns 
knappast något sådant ansvar att tala om. 
Särskild uppmärksamhet kall ägnas sådan information som en normal konsument inte har 
anledning att känna till, SvJT 2000 s. 517. Jfr NJA 1994 s. 532 samt NJA 1997 s. 65 
(fastighetsbesiktning; besiktningsmannen förklarade inte vilka risker som var förknippade 
med en observerad brist i ventilationen) och NJA 2001 s. 269, NJA 1987 s. 692. 
441 Hesser (2006) s. 64, Diesen (1999) s. 69. 
442 Ramberg (2005) s. 127, särskilt not 17. Jfr NJA 1939 s. 374, NJA 1991 s. 725, NJA 
1992 s. 58 och NJA 1987 s. 892. 
443 Ramberg (2005) s. 122, 265, Håstad (2003) s. 312, 319 och 336. 
444 Bengtsson (1976) s. 164. 
445 Bengtsson (1976) s. 157, Ramberg (2005) s. 126 och 252, Diesen (1999) s. 63, 68. Även 
verifierbara faktauppgifter kan godtas trots fel, om de bara kontrollerats på ett godtagbart 
sätt. 
446 Bengtsson (1976) s. 164. Det är i regel mycket lätt för endera parten att säga upp avtal 
om immateriella prestationer, jfr KommL 46 §. 
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När det är fråga om starkt specialiserade kunskaper som kräver mycket 
underhåll är det lönsamt och allt vanligare att i stället för att utveckla och 
behålla kompetensen själv, anlita en utomstående person.447 Kärnan i avtalet 
är, oavsett om uppdragstagaren skall framställa eller bara samla information, 
är att uppdragsgivaren skall kunna fatta ett bättre informerat beslut med 
hans hjälp.448

 
 

Särskilt i rådgivningsbranschen är rykte en viktig faktor i valet av 
uppdragstagare.449 Rådgivaren kan bättre än uppdragsgivaren bedöma 
värdet av sin tjänst, och huruvida den utförts på ett avtalsenligt sätt.450 I 
Sverige motsvaras ofta skillnader i pris av skillnader i kvalitet för utövare 
som kontrolleras av en branschorganisation.451 Vikten av förtroende mellan 
uppdragsgivaren och uppdragstagaren betonas särskilt ofta i förhållande till 
rådgivningsuppdrag.452 Även det faktum att uppdragstagaren anlitats för sin 
sakkunskaps skull, sätter sin prägel på uppdraget.453 Detta gör att man 
utöver parternas lojalitetsplikt i dessa förhållanden kan tala om en 
tillitsprincip, eftersom uppdragsgivaren är både tvungen och berättigad att 
lita på att uppdraget utförs på ett bra sätt.454 Det begränsar utrymmet för 
friskrivningar och möjligheterna att avtala om till exempel en alltför 
begränsad rättsutredning.455 Garantier är också mycket ovanliga.456

 
  

När uppdraget är att lämna verifierbara sakuppgifter eller hålla tidsfrister är 
kravet på uppdragstagaren högt ställt, medan det finns ett större utrymme 
för olikheter i rådgivningens subjektiva delar.457 Till exempel finns i princip 
inget utrymme för en advokat att ge en felaktig uppgift om 
ansökningsavgiften vid stämning, underlåta att använda ett viktigt och 
tillgängligt bevis eller missa en tidsfrist i domstol, men han får avstå från att 
lämna komplicerade och långsökta förslag även om han måste ge råd om det 
är hans uppdrag.458 Råden skall också vara baserade på en tillfredsställande 
rättsutredning.459 Om t.ex. en advokat har hand om klientmedel, skall dessa 
hållas separat och redovisas.460

                                                
447 Ramberg (2005) s. 121 och 124. 

 Han skall tydligt påtala att rättsläget är 

448 Ramberg (2005) s. 122. 
449 Ramberg (2005) s. 122, SvJT 1999 s. 533. 
450 JT 1994/95 s. 494. Delvis därför ligger det i de lojala uppdragstagarnas intresse att det 
finns branschorgan som övervakar deras verksamhet. 
451 JT 1994/95 s. 465. 
452 Jfr CCLE 2 kap. 2 §. 
453 Diesen (1999) s. 67, Heuman (1987) s. 22. 
454 Heuman (1987) s. 23. 
455 Diesen (1999) s. 68, Heuman (1987) s. 28-29 och 32. Det är i regel olämpligt att ställa 
några garantier som advokat, men advokaten blir i så fall bunden av dem. 
456 Ramberg (2005) s. 133. 
457 Hesser (2006) s. 37-38, Diesen (1999) s. 63-65. 
458 Hesser (2006) s. 37-38, Diesen (1999) s. 63-65 och 67-68, Ekelöf (2002)s. 201. 
459 Heuman (1987) s. 26-27, 38, 58, 60, 66 och 120. Rättsutredningen skall göras initialt 
och fortlöpande samt med hänsyn till klientens önskemål och behov liksom en eventuell 
motparts agerande. 
460 Ekelöf (2002)s. 198. 
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osäkert, om så är fallet.461 Vissa fel i dessa hänseenden är lätta att upptäcka, 
men för att bedöma utförandet av en rådgivningstjänst i stort krävs ofta en 
annan, likvärdig yrkesmans kunskaper – kunskaper som en domare eller 
motpartens ombud kanske besitter, men sällan klienten själv.462 
Utredningssvårigheterna kommer att leda till att vissa typer av fel sällan kan 
prövas på ett tillfredsställande sätt.463 Om uppdragsgivaren inte är nöjd, eller 
förlorar förtroendet för den han anlitat, kan han dock använda sin rätt till 
omedelbar uppsägning.464

 
  

Bland de yrkesgrupper som är föremål för särskilda regler kan nämnas 
revisorer, skatterådgivare och andra juridiska rådgivare, banker, fastighets- 
och försäkringsmäklare, fondkommissionärer, värderingsmän och 
besiktningsmän.465 Vissa rådgivare granskas av någon organisation – 
fastighetsmäklare av Fastighetsmäklarnämnden, advokater av 
Advokatsamfundets disciplinnämnd, försäkringsförmedlare av 
Finansinspektionen och finansiella rådgivare som vänder sig till 
konsumenter av Konsumentverket.466 Alla löper de risk att förlora rätten att 
bedriva sin verksamhet om de missköter den.467 En klient som är missnöjd 
med advokats rådgivning kan vända sig till disciplinnämnden för att få en 
enklare och billigare prövning, men blir inte direkt berättigad till skadestånd 
genom ett utslag mot advokaten.468 Förfarandet är inte heller utformat med 
tanke på parternas rättssäkerhet, då nämndens verksamhet till stor del syftar 
till att utveckla yrkesstandarden.469 Utredningen i nämnden består också av 
uppgifter som advokaten lämnar under sanningsplikt.470

 
 

Exempelvis advokater har en skyldighet att rådgöra med uppdragsgivaren 
angående uppdragets utförande. De skall också undersöka fakta och 

                                                
461 Heuman (1987) s. 32. Det begränsar också hans ansvar för att hans egen bedömning är 
korrekt. 
462 Diesen (1999) s. 67, Heuman (1987) s. 43. Ibland är det dock möjligt att i efterhand 
förstå att advokaten gravt missbedömt situationen i någon väsentlig del, eller att 
utredningen varit bristfällig. 
463 Heuman (1987) s. 38. 
464 Diesen (1999) s. 63-64. 
465 SvJT 1998 s. 192-193. Av dessa tycks särskilt revisorer och skatterådgivare hamna i 
domstol. 
466 Hesser (2006) s. 83-84, FaML 7 §, FöML 7 kap. 3 §, LoFRK 8 §. 
Även revisorer har ett system med auktorisering och en tillsynsmyndighet, JT 1996/97 s. 
216-217. Detta regleras i RevL och närmare av FAR och SRS.  
Det är också möjligt för uppdragsgivare som är konsumenter att vända sig till ARN, 
Heuman (1980) s. 23. De privata nämnderna är i regel vare sig kontrollerade eller reglerade 
av lagstiftaren. Det är närmast fråga om en form för privat tvistlösning, s. 31, 32 – syftet är 
att slippa domstolsprocess. 
467 Hesser (2006) s. 83-85. Det är t.ex. straffbart att verka som försäkringsmäklare utan 
tillstånd eller oberättigat använda advokattiteln, FaML 18 §, RB 8:10. Advokatsamfundet 
har även tillgång till flera andra sanktioner. 
468 Heuman (1987) s. 11, 13. RGA är inte heller avtalsinnehåll, men kommer att påverka 
standarden som advokatens arbete bedöms mot i domstol. Att nämnden inte prövar 
bevisfrågor begränsar ytterligare möjligheterna med förfarandet. 
469 Heuman (1987) s. 10-11. Därför kan advokaten även anmälas dit av myndigheterna. 
470 Heuman (1987) s. 11. Bevisfrågor prövas inte i nämnden, vilket kan lägga sig till hinder 
för prövning av vissa ärenden. 
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utvärdera klientens situation, formulera förslag och löpande informera och 
kommunicera med uppdragsgivaren.471 Han kan avråda från en åtgärd men 
måste ändå utföra den och ge råd angående utförandet om klienten begär 
det.472 Hans ansvar för att utreda konkreta fakta är dock begränsat.473Även 
en advokat skall slutredovisa uppdraget och redogöra i tillräcklig detalj för 
grunderna för sitt anspråk på arvode.474 För att avgöra om nedlagd tid är 
otillräcklig eller överflödig kan dock, återigen, krävas en juridiskt kunnig 
bedömare.475

 
 

Mäklar- eller förmedlingstjänster i allmänhet innebär att uppdragstagaren 
sammanför parterna till ett annat avtal, huvudavtalet.476 De kan också 
innefatta element av till exempel förvaring, försäkring, värdering och till 
och med slutande av avtal för uppdragsgivarens räkning.477 Förmedling av 
fastigheter och försäkringar omfattas av särskild lagstiftning.478 Förmedlare 
har i regel vissa skyldigheter även gentemot den part till huvudavtalet som 
inte är hans uppdragsgivare.479 De är inte lika omfattande som 
skyldigheterna mot uppdragstagaren, och innebär sannolikt bara ett ansvar 
för att uppdragsgivarens intressen inte otillbörligt främjas på tredje mans 
bekostnad, till exempel genom att denne får felaktig information eller sluter 
ett avtal han omöjligen kan uppfylla.480 Förmedlaren kan ha att antingen 
undersöka egna misstankar om att information är felaktig eller underrätta 
om sin misstanke – han har alltså en viss undersökningsplikt för tredje mans 
räkning, även för uppgifter som han inte själv tagit fram.481 Ansvarets 
stränghet varierar med omständigheterna, till exempel parternas (till 
huvudavtalet) förhållanden.482

 
 

                                                
471 Heuman (1987) s. 116-117, RGA § 23-24, Advokaten skall också besvara frågor från 
klienten. 
472 Heuman (1987) s. 27-28. Har advokaten förklarat att åtgärden är olämplig och varför, 
kan han dock inte hållas ansvarig för att den utförts. 
473 Heuman (1987) s. 92 och 131. Advokaten kan däremot böra upplysa klienten om att 
ytterligare utredning vore önskvärt. 
474 Heuman (1987) s. 50-51. Jfr Advokaten 2002 nr.1 fall 2. I fallet fick en advokat en 
erinran efter att ha begärt att slippa redovisa sitt arbete mot att han satte ner arvodet för sin 
tjänst. 
475 Heuman (1987) s. 49 och 53. Advokaten har en viss plikt att vara behjälplig och 
förklara. 
476 Adlercreutz (2002) s. 97, Ramberg (2005) s. 137. 
477 Ramberg (2005) s. 139 och 142. 
478 Ramberg (2005) s. 138-139. Viss annan förmedling omfattas av näringsrättslig 
lagstiftning. Det finns också ett antal standardavtal för olika typer av förmedling. 
479 Ramberg (2005) s. 140, Vångby (2006) 10:e-11:e sid. 
480 Ramberg (2005) s. 140-141. Det förekommer att förmedlaren anlitats av båda parter till 
huvudavtalet – i så fall ansvarar han inte i större grad mot vare sig den ene eller den andre. 
481 Ramberg (2005) s. 143. 
482 Ramberg (2005) s. 141. Åter finner vi att fastighetsmäklare har vissa lagreglerade 
skyldigheter; KKL 1 § ger ledning om båda parter till huvudavtalet är konsumenter – då 
svarar förmedlaren solidariskt med säljaren för hans förpliktelser.  
Det syfte som framhålls med regleringen i KKL är dock främst att hindra näringsidkare att 
kringgå lagen vid andrahandsförsäljning, och i viss mån att skydda konsumenter som är 
omedvetna om hans egenskap som förmedlare, prop. 1989/90:89 s. 31. 
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Det är olagligt att verka som fastighetsmäklare utan att vara registrerad.483

Av god fastighetsmäklarsed följer bland annat ett krav på att samtliga anbud 
och spekulanter skall redovisas för uppdragsgivaren.

 

484 Mäklaren är också 
förbjuden att åta sig att sluta avtal för uppdragsgivarens räkning.485 
Mäklaren bär i regel risken för att huvudavtalet blir bindande, men inte för 
att den fullföljs, om det inte beror på hans försummelse att avtalet inte kan 
fullföljas.486 Fastighetsmäklare skall vid konsumentköp bistå med en 
skriftlig beskrivning av objektet enligt FaML 18 §. Vid alla köp skall han 
bidra med råd och upplysningar till såväl köpare som säljare enligt 16 §. 
Han har därvid en viss skyldighet att för bådas räkning undersöka 
fastigheten – oavsett vem som är hans uppdragsgivare.487 Mäklaren har 
också en plikt att förklara vad felen kan innebära, liknande 
besiktningsmannens – ett slags ”pedagogisk plikt”.488

 
 

Mäklare används även på försäkringsmarknaden i allt större utsträckning, 
särskilt av företag med dyrbara och komplicerade försäkringsbehov.489 De 
har att följa FöML, FRL och förordning 2005:411, som ålägger dem en 
skyldighet att avråda, informera och dokumentera och dessutom förbjuder 
dem att bedriva sin verksamhet utan tillstånd.490

 
 

Givare av finansiell rådgivning, i synnerhet banker, är i regel föremål för 
offentligrättsliga regler och granskning, såväl som de rent civilrättsliga.491 
De står också under tillsyn av FI och Konsumentverket.492 Finansiell 
rådgivning omfattas av LoFRK, som i huvudsak är en skyddslagstiftning för 
konsumenter som anlitar rådgivaren.493 Rådgivningen är ofta svår att skilja 
från näraliggande verksamhet, till exempel ett rent utlämnande av 
information eller marknadsföring och försäljning.494

                                                
483 Hesser (2006) s. 22, FaML. Endast fysiska personer kan registreras som 
fastighetsmäklare,  

 LoFRK omfattar endast 
rådgivningssituationer men definierar inte vad rådgivning närmare innebär 

484 Hesser (2006) s. 34-35. 
485 Ramberg (2005) s. 142. 
486 Hesser (2006) s. 59-60. 
487 Ramberg (2005) s. 142-143. Denna skyldighet (god fastighetsmäklarsed) påverkar dock 
inte fastighetssäljarens och -köparens respektive skyldigheter. Jfr äv. NJA 1987 s. 629. 
488 Ramberg (2005) s. 129, NJA 1997 s. 127. 
489 Bengtsson (2005) s. 22, jfr s. 30-31. Mänga småföretagare kan i stället få sakkunnig 
hjälp av sina organisationer. 
490 FöML, Wängstre (red.) (2007) s. 21, 27. Enligt förordningen skall de också följa regler 
som utfärdas av Finansinspektionen (FFFS 2005:11 kap. 7 innehåller bestämmelser om 
dokumentation). 
491 Johansson (2008) s. 207-208. Bankverksamhet regleras i en stor mängd lagar, och 
kontrolleras dessutom av FI, SvJT 2000 s. 514-515. 
492  FI 2007:5 s. 4, jfr LoFRK 8 §. Det finns en rätt för myndigheterna att få ut vissa 
dokument när det är nödvändigt för tillsynen. 
493 Det är dock inte enda syftet med lagstiftningen, jfr CBF (2009) s. 12-13. 
494 SvJT 1999 s. 554, FI 2007:5 s. 10, Johansson (2008) s. 201-202. När det gäller banker 
som ger råd om finansiella placeringar, är begreppet rådgivning möjligtvis missvisande 
eftersom råden i regel bara tar upp deras egna produkter och inte konkurrenternas, 
Johansson (2008) s. 206-207. 
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och vad som skiljer den från sådan näraliggande verksamhet.495 Däremot är 
lagen tydlig med att vad som diskuteras vid rådgivningstillfället skall 
dokumenteras av rådgivaren.496 Rådgivningen skall dock bidra till att 
konsumenten kan fatta ett självständigt beslut med ett faktaunderlag som 
rådgivaren tillhandahållit.497 Försummar han att dokumentera rådgivningen, 
får rådgivaren bevisbördan för att han inte sagt det kunden gör gällande.498 
Även frågan om rådgivning skall anses ha förekommit kan avgöras av 
kundens befogade uppfattning, om det saknas ett tydligt avtal.499 Underlaget 
skall vara korrekt i sak, men när rådgivningen har ett betydande subjektivt 
inslag kan det vara svårt att värdera den.500 Liksom för andra rådgivare 
föreligger ett metodansvar och ett ansvar för att förklara de risker som är 
förknippade med bedömningarna.501 Det är särskilt frågan om information 
och uppmaningar är anpassade efter individen som avgör om det varit fråga 
om rådgivning.502

                                                
495 Johansson (2008) s. 202-203. Rådgivning uppges i förarbetena vara en verksamhet där 
rådgivaren använder en speciell kompetens som han besitter, för att föreslå 
uppdragsgivaren olika sätt för densamme att agera, utifrån dennes förutsättningar och mål. 
Den verksamhet som ligger närmast i tanken för konsumentskyddet är rådgivning om 
placeringar i konton, finansiella instrument och vissa försäkringar, s. 208-209. 

 Därmed ligger i uppdragets natur att det finns en stark 

496 LoFRK 4 §, Heuman (2005) s. 106-107, FI 2009:8 s. 2-3, CBF (2009) s. 21, 27. Det är 
dock något oklart vad som skall dokumenteras och hur.  Jfr dock CBF (2009) s. 13-14, 42-
43 och FFFS 2004:3 3 kap, där det framgår vad som idag skall ingå i dokumentationen. 
Innan lagens tillkomst rekommenderade FF att rådgivningen skulle dokumenteras i syfte att 
dokumentationen skulle visa vilka underlag som funnits för de givna råden, LoFRK 4 § 
ZETEO och prop. 2002/03:133 s. 22. Förutom att den är ett bra bevismedel och ett 
hjälpmedel i rådgivningssituationen, underlättar en skriftlig dokumentation för ARN att 
behandla klagomål, eftersom processen där är skriftlig. 
497 Johansson (2008) s. 203-204. Informationen skall vara tillräcklig och sakligt korrekt, 
men får inte vara så omfattande att det blir omöjligt för konsumenten att ta till sig den – en 
svår balansgång för rådgivaren.  Jfr äv. s. 210, samt SvJT 2000 s. 522. 
I NJA 1992 s. 243 förklarades att om konsumenten uppfattat situationen som rådgivning 
och haft goda skäl därtill, rådgivning skulle anses ha varit för handen. Äv. SvJT 2000 s. 
508. 
498 Johansson (2008) s. 203-204, CBF (2009) s. 45-46. Efterlevnaden av regeln är dock 
dålig, FI 2007:5 s. 7-8, 9. Ändå påtalas i Rapport 2004:11 s. 35 att det är lättare för kunden 
att bevisa innehållet i en rådgivning som dokumenterats på ett korrekt sätt. 
499 FI 2007:5 s. 10, NJA 1992 s. 243. Det är därför i hans eget intresse att rådgivaren drar en 
klar gräns mellan rådgivning och annan verksamhet, SvJT 1999 s. 530, 541-542. 
Rådgivaren har också ett ansvar för att upplysa kunden om hans rättigheter vid 
rådgivningen, och att förtydliga skillnaderna mellan råd och försäljning. Ingen av 
skyldigheterna efterlevs fullständigt, FI 2007:5 s. 15. 
500 SvJT 2000 s. 519. I stället ställs krav på rådgivarens kompetens, FI 2007:5 s. 13-14, 
SvJT 1999 s. 531, 535 (förf. menar att det inte nödvändigtvis är effektivt för att upprätthålla 
rådens kvalitet).  
501 SvJT 2000 s. 507. Rapportförfattarna i FI 2007:5 s. 4 beskriver detta som i linje med god 
rådgivningssed, jfr LoFRK 5 §, CBF (2009) s. 7-8, SvJT 1999 s. 546 ff. Trots det är det 
vanligt med missförstånd mellan parterna, eftersom rådgivaren tenderar att överskatta 
kundens förmåga att analysera råden och fatta självständiga beslut, medan kundens 
förståelse präglas av förutfattade meningar om vad rådgivningen kommer att innehålla, jfr 
CBF (2009) s. 20, 21. Verklig rådgivning kan anta formen av ett resonerande samtal mellan 
parterna, där var och en efter hand tillför ny information, LoFRK 5 § ZETEO. Det 
förekommer att rådgivningssamtalet spelas in, snarare än att sammanfattas skriftligt. 
502 Johansson (2008) s. 204-205. Detta är ett av de krav som är unika för finansiell 
rådgivning i förhållande till andra överföringar av information mellan samma parter. 
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lojalitetsplikt och skyldighet att värna om konsumentens intressen vid 
rådgivning.503 Rådgivaren anses exempelvis ha en plikt att avråda ifrån 
dåliga placeringar, och eventuellt att lämna information utöver den 
efterfrågade i vissa fall.504 En konsument som är missnöjd med 
rådgivningen blir det ofta i efterhand, när placeringen ger sämre avkastning 
än förväntat. Det är dock endast om rådgivaren förmedlat illa underbyggda 
råd, eller underlåtit att informera om särskilda risker som är förknippade 
med placeringen, som dess ansvar blir aktuellt.505  Att det i allmänhet 
föreligger en viss risk vid till exempel placeringar i aktier antas dock vara 
känt för alla köpare, men rådgivaren har en skyldighet att informera sig om 
kundens unika förutsättningar.506 När konsumenten är missnöjd med ett råd 
är det möjligt för honom att vända sig till ARN.507

 
 

Även skatterådgivning är föremål för en betydande mängd praxis.508 Liksom 
för andra rådgivare gäller en långtgående skyldighet att lämna information 
som är korrekt och som omfattar den eventuella osäkerhet som ligger i 
rådgivarens bedömningar av rättsläget och risker som kunden inte kan 
förväntas förutse.509

 
 

En särskild typ av informationstjänster är uppdrag om utveckling och 
design. Även här är det vanligt att uppdragstagaren väljs ut på grund av sitt 
goda rykte i branschen.510 Uppdragstagarens arbete kommer här att 
användas direkt för tillverkning och distribution.511

                                                                                                                        
Även värdepappersinstitut och försäkringsbolag har en informationsplikt om sina tjänster 
och en plikt att dokumentera dem, men får till skillnad från rådgivare lämna ut 
standardiserad information, CBF (2009) s. 10, jfr LVM 8 kap. 22-23 §§, 26-27 §§. 

 Det förekommer att 
uppdraget endast innefattar utveckling, men också att uppdragstagaren åtar 

503 Johansson (2008) s. 205-206. Liksom den allmänna lojalitetsplikten finns dock ingen 
skyldighet att agera så att det skadar rådgivarens egna intressen, såvitt dessa är berättigade. 
504 Johansson (2008)s 209, jfr LoFRK 5 §. 
505 SvJT 2000 s. 509-512. Det finns också särskilda regler om information vid handel med 
derivatinstrument. Är kundens affärer mycket komplicerade eller riskfyllda kan kraven på 
bankens information om riskerna öka, jfr SvJT 2000 s. 514.  
Skadestånd kommer i huvudsak i fråga inte när råd har varit ofullständiga eller av dålig 
kvalitet, utan när beslut verkställts på ett felaktigt sätt eller inte alls av uppdragstagaren, 
t.ex. när transaktioner görs för sent, SvJT 1999 s. 531-532, 538-539 (förf. menar att det 
vore önskvärt med en tydligare och strängare standard för själva rådgivningstjänsten och att 
risker i större utsträckning faller på rådgivaren, jfr s. 535-536, 544-545, 547-548 ff., 560). 
506 SvJT 2000 s. 517-518. Särskilda regler finns vid kreditgivning och vid 
värdepappershandel. Äv. s. 510. Här menas t.ex. tidigare erfarenhet av aktiehandel, jfr 
VPRL 1 kap. 7 §. Det är ofta just i kommunikationen om riskpreferenser och faktisk risk 
med olika instrument, som parterna kommer till korta, jfr CBF (2009) s. 20, 23-24, FI 
2007:5 s. 4. 
507 SvJT 2000 s. 508. Nämnden avvisar dock regelmässigt ärenden som kräver muntlig 
bevisupptagning, vilket torde innefatta alla fall där frågan om der förelegat rådgivning är 
tvistig. 
508 SvJT 2000 s. 516. 
509 SvJT 2000 s. 516-517, 520. Skatterådgivaren ansvarar redan för att information är 
felaktig, orsaken till det är inte relevant. När det gäller underlåtenheter är frågan något mera 
komplicerad. 
510 Ramberg (2005) s. 162. 
511 Ramberg (2005) s. 151. 
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sig att övervaka utförandet av sin design.512 Prestationernas värde och 
omfattning, liksom avtalets egentliga innebörd, är kanske än mer än annars 
svårbedömda vid avtalsslutet.513 Ändå är avtalen ofta tidsbegränsade.514 
Ofta utvecklas kraven i samspel med slutprodukten i en dialog mellan 
parterna, och vikten av att uppdragstagaren sätter sig in i uppdragsgivarens 
behov och förutsättningar är särskilt stor.515 Avtalet innehåller ofta en 
blandad eller oklar standard med ansvar för såväl metod som resultat.516 
Frågan, i vilket avseende brist föreligger är ofta svårutredd, i synnerhet som 
uppdragstagaren kan vara ovillig att lämna information om sitt 
tillvägagångssätt. En sådan ovilja går sannolikt ut över honom själv.517 
Uppdragstagaren har att varna uppdragsgivaren om förutsättningarna för 
uppdraget förändras under avtalstiden.518 Om tredje man framställer anspråk 
på grund av ett påstått immaterialrättsintrång skall uppdragsgivaren varna 
uppdragstagaren och bereda honom möjlighet att medverka i försvaret.519 
Sannolikt är plikterna, som härrör ur parternas lojalitetsplikt, sanktionerade 
endast med ansvaret för merkostnader som underlåtenheten orsakat.520

 
 

För att nå framgång med ett skadeståndsanspråk måste den skadelidande 
visa att rådgivaren verkligen agerat i denna egenskap, och att han därvid inte 
uppfyllt sina avtalsenliga förpliktelser. Det är ibland problematiskt att visa 
om det slutits något avtal, då rådgivaren ofta befattar sig med ärendet på 
olika sätt redan på förhandlingsstadiet.521

3.9 Kommissionär och agent  
 

Kommissionärer, agenter och i viss mån återförsäljare ingår i ett långsiktigt 
samarbete med sina huvudmän. Eftersom parterna till avtalet var för sig har 
kontroll över tillverkning respektive marknadsföring av samma produkt, 
finns ett ömsesidigt beroende och därmed ett naturligt anspråk på lojalitet 
dem emellan. Det ligger i bådas intresse att de utbyter information om 
efterfrågan och produktionskapacitet, i högre grad än vid enskilda köp. 
Skillnaden avtalen emellan ligger framförallt i ansvaret för varorna och 
graden av kontroll. Gemensamt är dock att en betydande del av ersättningen 
till uppdragstagaren beror av försäljningssiffrorna, vilka också redovisas för 
uppdragsgivaren i någon form. I vissa samarbeten vill uppdragsgivaren 
dessutom behålla kontrollen över marknadsföring och prissättning. 
 

                                                
512 Ramberg (2005) s. 152. 
513 Ramberg (2005) s. 151-153. Förf. kallar avtalen ”dynamiska”. 
514 Ramberg (2005) s. 160. 
515 Ramberg (2005) s. 152-153. 
516 Ramberg (2005) s. 156. Tolkning kommer att ta sin utgångspunkt i vad som är normalt 
för uppdragstypen. 
517 Ramberg (2005) s. 154, SGECC Se 104 §. 
518 Ramberg (2005) s. 153. 
519 Ramberg (2005) s. 161 
520 Ramberg (2005) s. 153-154, 161. 
521 Hesser (2006) s. 27-28. 
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Gemensamt för kommissionär, agent och återförsäljare är att de utför 
uppdrag inom marknadsföring och försäljning eller inköp.522 De kan utgöra 
huvudmannens (uppdragsgivarens) enda försäljningskanal eller bara ett 
medel för ökad spridning av hans produkt.523 Omfattningen av uppdraget 
varierar kraftigt, liksom graden av huvudmannens kontroll.524 Är det 
exempelvis fråga om försäljning av en redan välkänd produkt med ett starkt 
varumärke, har huvudmannen ofta flera försäljare och ett starkt intresse av 
att samordna och kontrollera dem.525

 
 

Trots att det finns lagstiftning om agent- och kommissionärsförhållanden, är 
avtalen ofta författade i stor detalj och noga dokumenterade.526 Uppdragen 
är sinsemellan likartade; båda sluter avtal eller tar emot anbud för en 
huvudmans räkning.527 Liksom de flesta tagare av immateriella uppdrag har 
agent, kommissionär och återförsäljare att utföra sin uppgift efter bästa 
förmåga, men svarar inte för resultatet om de inte garanterat exempelvis en 
minsta försäljningsvolym.528

 
  

Återförsäljare köper och vidareförsäljer själv huvudmannens varor, men i ett 
varaktigt avtal finns likheter med agent- och kommissionärsförhållanden. 
Ett långvarigt samarbetsförhållande mellan samma parter kan växla karaktär 
mellan avtalstyperna allt eftersom bådas verksamhets utvecklas.529 Därför 
särbehandlas avtalstypen också i förhållande till enkla köp.530 Själva 
samarbetsavtalet kan också innehålla undantag från KöpL:s regler.531 I ett 
sådant avtal sker upprepade köp och försäljningar inom ramen för ett större 
samarbete, där återförsäljaren till exempel kan åta sig att marknadsföra 
produkten.532

 
 

Agenter och kommissionärer har ofta ett långvarigt och nära förhållande 
med huvudmannen, men utmärks av att de arbetar självständigt.533

                                                
522 Ramberg (2005) s. 241. 

 De är i 
hög grad beroende av varandra, eftersom huvudmannen har exklusiv 
kontroll över produktionen medan uppdragstagaren mycket väl kan vara 

523 Ramberg (2005) s. 241. 
524 Ramberg (2005) s. 241-242. 
525 Ramberg (2005) s. 241. 
526 Ramberg (2005) s. 243-244 och 246, Håstad (2003) s. 334. Det finns även standardavtal 
på området, såsom ICC CAC och HA 92. 
527 Ramberg (2005) s. 242-243, Adlercreutz (2002) s. 193, Den nya köprättan s. 311-313 
och 319, KommL 1 § och HAgL 1 §. 
528 Ramberg (2005) s. 252-254. Det är vanligt att en målvolym stipuleras i någon handling, 
och förekommer att åtagandet skärps på detta sätt med en miniminivå. Sannolikt är 
jämkning möjligt i vissa fall, om parternas prognoser slagit helt fel. 
529 Ramberg (2005) s. 243. 
530 Ramberg (2005) s. 243. Det förekommer att man gör analogier till vad som gäller för 
agenter eller kommissionärer. 
531 Ramberg (2005) s. 245. 
532 Ramberg (2005) s. 242. Marknadsföring och andra tjänster är dock mindre typiska 
element i ett återförsäljaravtal. 
533 Håstad (2003) s. 334-336, Ramberg (2005) s. 241, 248, Adlercreutz (2002) s. 192, 
HAgL 1 §. 
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hans enda kontakt med marknaden.534 Parterna har därför en skyldighet att 
utbyta information såväl före avtalsslutet som under avtalstiden.535 De har 
ett intresse av och eventuellt en plikt att samordna sina verksamheter.536 
Som ett uttryck för lojalitetsplikten kan också ses skyldigheten att hålla sig 
med en tydlig bokföring och medge medkontrahenten insyn – särskilt från 
uppdragstagarens sida, till exempel i sådana beräkningar som ligger till 
grund för hans provision.537

 
 

Dessutom har agenter en uttrycklig skyldighet att rapportera varje avtal han 
sluter, eller anbud han mottar, för huvudmannens räkning till denne.538 Det 
är särskilt viktigt eftersom huvudmannen i vissa fall kan undgå att bli 
bunden av avtalen genom att reklamera till tredje man, eller kan ha åtagit sig 
att sända en bekräftelse på avtalet.539 Det följer av reglerna om fullmakt att 
agenten svarar för att han har den behörighet som han uppger till tredje 
man.540

 
 

Kommittenten står utanför huvudavtalet men kommissionären kan kräva 
varor eller medel från honom för att fullföljda det.541 Kommissionärer har 
en motsvarande skyldighet att rapportera avtal till huvudmannen, men kan 
avstå från att identifiera medkontrahenten.542 Gör han det kommer han dock 
att svara strikt för att avtalet uppfylls, eftersom huvudmannen berövats sin 
möjlighet att bedöma risken med avtalet.543 Det förekommer även att 
uppdragstagaren vid kommission åtar sig att ansvara strikt för 
betalningsförmågan hos den han sålt till, ett s.k. del credere-ansvar.544 Ett 
sådant ansvar minskar kommittentens behov av kontroll över avtalen.545 I 
övrigt måste skyldigheten att lämna information bedömas utifrån 
omständigheterna.546

                                                
534 Håstad (2003) s. 334-336, Ramberg (2005) s. 241. Man brukar säga att huvudmannen 
behöver information från agenterna för att kunna marknadsanpassa produktion och 
produktutveckling, medan agenten behöver få kännedom om ändringar i produktionens 
kvantitet och är beroende av dess kvalitet för sitt goda ryktes skull. Han kan också vara 
beroende av huvudmannen för allmänna upplysningar om varan. 

 Kommittenter och kommissionärer har dock ett visst 

535 Ramberg (2005) s. 248, HAgL 5 §, KommL 7 §, prop. 1990/91:63 s. 59 och prop. 
2008/09:88 s. 95. 
536 Ramberg (2005) s. 248. 
537 Ramberg (2005) s. 248, SGECC Ag 2 kap. 204 § och SGECC Di 2 kap. 311 §. 
538 Adlercreutz (2002) s. 221, jfr HAgL 5 §. 
539 Adlercreutz (2002) s. 221, jfr HAgL 18-19 §§. Reklamationsskyldigheten uppstår när 
huvudmannen får kännedom om avtalet eller anbudet, oberoende av källan. 
540 Adlercreutz (2002) s. 223, AvtL 25 §  
541 Håstad (2003) s. 311. 
542 KommL 4 §. 
543 KommL 7 §, prop. 2008/09:88 s. 101. 
544 Bengtsson (1976) s. 158, Ramberg (2005) s. 255. 
545 Ramberg (2005) s. 255, prop. 1990/91:63 s. 59. I annat fall har kommissionär eller agent 
endast en plikt att varna huvudmannen om de misstänker sviktande betalningsförmåga hos 
en kund och kommissionärer ansvarar strikt för uppfyllandet av avtal där han låtit 
medkontrahenten skjuta upp sin prestation, om han inte haft fog därför, enligt 8 § KommL.  
546 prop. 2008/09:88 s. 95-96. Plikten går i allmänhet längre i ett långvarigt 
avtalsförhållande, och kommissionären kan ha åtagit sig att aktivt söka vissa uppgifter. 
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ansvar för att till exempel kontrollera varor vid mottagningen, om de 
fungerar som inköpare, eller för sin kreditgivning som säljare.547

 
 

Agent eller kommissionär kan mycket väl ha handlingar och egendom som 
huvudmannen äger i sin besittning, i vilket fall han har en vårdplikt och 
sannolikt ett presumtionsansvar för vården av dem.548

3.10 Licenser m. m. 
  

Upplåtelser av immaterialrätter (licenser) kan ges för sig eller i ett 
sammanhang, helt eller delvis och med en rad andra villkor, till exempel 
exklusivitet.549 I vissa branscher, till exempel bland producenter av musik 
och litteratur, är det vanligt att immaterialrätter grupperas och upplåts 
samlat, eller var för sig med standardavtal som utarbetats av en 
organisation.550 Andra licensavtal är i hög grad individualiserade och 
anpassade efter parternas behov.551 Vid exklusiva avtal är åter 
förtroendeförhållandet mellan parterna av särskild betydelse.552 
Licensgivaren är helt beroende av licenstagaren för att få sin produkt i 
omsättning.553 Särskilt vid franchising förekommer också att licensgivaren 
är den betydligt starkare parten.554 Det är också vanligt att avtalen innehåller 
omförhandlingsklausuler.555

 
 

Licenstagare får en rätt att reproducera immaterialrättens skyddsobjekt som 
är begränsad med olika villkor, samt ibland kvantitativt eller i tid.556 Det 
brukar sägas att immaterialrättigheter utmärks av att flera kan använda 
skyddsobjektet, samtidigt, utan att störa varandras användning eller 
därigenom minska dess värde.557 Däremot varierar värdet över tid på grund 
av andra faktorer, som licensobjektets användbarhet, och upphör med 
skyddstidens slut.558 För sådana oväntade ändringar bär parterna i regel sin 
egen risk var för sig.559

                                                
547 Håstad (2003) s. 318, NJA 1977 s. 577. 

 Bedömningen av licenstagarens avtalsbrott 
kompliceras något av att avvikelser från avtalet – en användning av det 

548 Bengtsson (1976) s. 160, jfr HAgL 6 § och KommL 6 §. 
549 Domeij (2003) s. 72-73, 75, Ramberg (2005) s. 267-269, 273, Balansakter s. 242. Är det 
fråga om en immaterialrätt som kan nyttjas på olika sätt, bestämmer avtalet i regel även 
sättet för nyttjandet. 
550 Rosén (2006) s. 19-20, 68-70. Några sådana organisationer är ALIS, BUS, 
COPYSWEDE, IFPI, SAMI, STIM och TROMB. Avtal om rätten till böcker, konst eller 
musik kallas ofta förlagsavtal, Rosén (2006) s. 163. 
551 Lindgren (2008) s. 158, Ramberg (2005) s. 269, 280 (franchising). 
552 Domeij (2003) s. 75. 
553 jfr Lindgren (2008) s. 169, Domeij (2003) s. 144-145, Ramberg (2005) s. 276-277. 
554 Ramberg (2005) s. 278-279. 
555 Ramberg (2005) s. 283. 
556 Rosén (2006) s. 165. 
557 Ramberg (2005) s. 172. 
558 Ramberg (2005) s. 274-275. Till exempel ändras värdet av ett varumärke genom 
marknadsföring eller medieexponering, en bok eller musikprodukt kan plötsligt bli mycket 
populär när författaren uppmärksammas, lagen kan ändras så att en ny användning av 
objektet blir tillåten, eller en gammal förbjuds. 
559 Ramberg (2005) s. 274-275. 
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skyddade materialet utan rättighetsinnehavarens tillstånd – kan utgöra en 
kränkning av rättigheten.560 Lagstiftningen på området innehåller såväl 
civil- som straffrättsliga element och sanktioner av båda typer, och gäller 
vid otillåtna utnyttjanden oavsett om det föreligger något avtal eller inte.561

 
 

Ersättning utgår ofta för licensen löpande eller periodiskt, baserat på 
användning.562 Det förekommer i regel också en första betalning, som blir 
viktigare för licensgivaren ju svårare det är för honom att efter sin initiala 
prestation hindra fortsatt användning av avtalsobjektet – till exempel om 
den omfattar större överföringar av oskyddad information.563 Den 
användningsbaserade avgiften kan utgå på olika grunder, som alla är 
behäftade med sina egna för- och nackdelar.564 I regel är licenstagaren 
skyldig att på något sätt redovisa sin användning.565En sådan redovisning 
ligger det uppenbarligen i licensgivarens intresse att han kan ifrågasätta och, 
vid behov, kontrollera.566 En enkel periodisk ersättning innebär få 
bevistekniska eller administrativa problem, men är ett dåligt instrument för 
att få priset att följa den faktiska användningen i de flesta fall.567 Blir 
licenstagaren i stället betalningsskyldig per producerade eller försålda 
exemplar, är underlaget dyrare att framställa och kontrollera, men också 
svårare att manipulera än rena omsättningssiffror, som annars kan 
användas.568 Åtminstone vid mer avancerade, affärsmässiga avtal är det 
vanligt att parterna enats om formerna för redovisning och kontroll.569 Har 
de inte gjort det är det möjligt att licensgivaren kan grunda vissa 
kontrollrättigheter på handelsbruk och sedvänja, åtminstone på patenträttens 
område.570 Det förekommer även att licenstagaren förpliktigas att förse sin 
produkt med löpnummer för att underlätta kontrollen.571 STIM har t.ex. 
villkor om rapportering, som kommer att bilda underlag för licensavgiften. 
Denna kan sedan kontrolleras genom att organisationen granskar underlaget 
eller gör besök på plats.572

 
 

Medan licenstagaren svarar för sin användning av licensobjektet, har 
licensgivaren ett ansvar för immaterialrättens giltighet och i begränsad 
                                                
560 Rosén (2006) s. 17-18. 
561 Rosén (2006) s. 235, 242. Straff kan komma ifråga endast vid uppsåtliga eller grovt 
oaktsamma överträdelser, s. 244-247. 
562 Domeij (2003) s. 170-171, Lindgren (2008) s. 167-168, WIPO (2004) s. 98-99. 
563 Domeij (2003) s. 170. 
Omfattar upplåtelsen information som inte är immaterialrättsligt skyddad, avtalar parterna 
ofta om att sekretess skall gälla för den informationen – sådan sekretess kan förmodligen 
ofta göras gällande på grund av lojalitetsplikten eller såsom ett underförstått villkor om den 
inte kommit till uttryck i avtalet, Ramberg (2005) s. 267. 
564 Domeij (2003) s. 171-172. 
565 Rosén (2006) s. 163, Domeij (2003) s. 176-177, Lindgren (2008) s. 169. 
566 Lindgren (2008) s. 169, Domeij (2003) s. 177, WIPO (2004) s. 99. Ett villkor om 
kontroll av redovisningens underlag finns t.ex. i STIM-07 7 §. 
567 Lindgren (2008) s. 169, Domeij (2003) s. 171-172. En avgift som utgår per tidsenhet ger 
också licensgivaren ett visst skydd mot icke-användning av en exklusiv licens (Skydda). 
568 Domeij (2003) s. 171-172, Lindgren (2008) s. 168. 
569 Domeij (2003) s. 177. 
570 Domeij (2003) s. 177. 
571 Domeij (2003) s. 177. 
572 STIM-07 5 och 7 §§. 
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utsträckning för objektets användbarhet.573 Är licensobjektet av en mera 
komplicerad teknisk natur kan den i regel inte anses tillgänglig för 
licenstagaren utan att licensgivaren bistår med information och support.574 
Det ligger i båda parters intresse att immaterialrätten bevaras, och avtalet 
brukar stipulera att deras svar på intrång och ifrågasättanden av den skall 
samordnas.575 Licenstagaren kan förbjudas, påbjudas eller medges en 
frivillig möjlighet att föra talan om rättigheten.576 Oavsett vilken lösning 
parterna väljer, brukar han dessutom ha att underrätta licensgivaren om 
sådant som rör rättigheten, det må vara hans egna åtgärder eller en handling 
som är riktad mot honom eller som han upptäckt.577

 
  

Ibland omfattar ett licensavtal flera objekt med olika typer av 
immaterialrättsligt skydd, med element av oskyddad information som know-
how och rådgivning, information och förmedling och tekniska lösningar, 
ibland till och med återförsäljning och lokal- och maskinhyra med 
support.578 När avtalsobjektet på detta vis är ett komplex av skyddad och 
oskyddad information, saker och tjänster – i regel en hel affärsmodell – 
brukar man tala om franchising.579 Avtalen kan också omfatta 
personalutbildning och ekonomiskt stöd i form av lån.580 7-eleven och 
McDonald’s används ofta som exempel – avtalsmodellen används även för 
till exempel hotellkedjor och biluthyrning.581 Det är i regel fråga om ett 
långsiktigt, mycket nära samarbete där parterna delar ett starkt intresse i 
kvalitén på verksamheten.582

 

 Finns flera licenstagare har även 
licenstagarkollektivet ett intresse av att avtal och strategier följs, eftersom de 
ofta syftar till att upprätthålla ett starkt varumärke. 

Båda parter arbetar för att främja affärsmodellens rykte och varumärken, 
licenstagaren lokalt och licensgivaren på en övergripande nivå, såväl genom 
marknadsföring som genom kontrollen av licenstagarna.583 För det arbetet 
behöver han i sin tur samla information om kundernas synpunkter från 
licenstagarna, som har mera direkt kontakt med marknaden.584

                                                
573 Ramberg (2005) s. 271-273, Domeij (2003) s. 193, 25-126, 139. Föreligger ingen garanti 
är dock ansvaret för till exempel prestandan hos en licensierad teknik starkt begränsat. 
Enligt Ramberg är det inte klart vad som gäller om rättigheten är angripbar. 

 Parterna har 

574 Domeij (2003) s. 139-140. 
575 Lindgren (2008) s. 94, WIPO (2004) s. 189. 
576 Lindgren (2008) s. 94, 136. 
577 Lindgren (2008) s. 94 
578 Victorin (2003) s. 16, WIPO (2004) s. 94 och 100, Ramberg (2005) s. 280, Franchising 
s. 2. 
579 Ramberg (2005) s. 278, 280, Franchising s. 1-2, WIPO (2004) s. 97. Konceptet är också 
nära förknippat med upplåtelser av varumärken – ofta är transaktionen centrerad kring ett 
sådant. 
580 WIPO (2004) s. 98, 105. Franchising blir på så vis ett säkrare alternativ än 
egenföretagande för franchisetagaren. Licensgivaren kan mycket väl ha en internationell, 
närapå global verksamhet där det är enklare och billigare att inte sköta varje affärsställe 
själv. 
581 Ramberg (2005) s. 278. 
582 Ramberg (2005) s. 278, 280, 283, WIPO (2004) s. 98-100. 
583 Franchising s. 2, Ramberg (2005) s. 279. Förhållandet beskrivs som mycket speciellt, 
med en blandning av motsättning och samarbete. 
584 Ramberg (2005) s. 279, 282. 
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en informationsplikt gentemot varandra som ofta detaljregleras i avtalet.585 
Licensgivaren har ofta både en rätt och en skyldighet att utöva ett betydande 
mått av insyn och kontroll, ibland på en mycket detaljerad nivå.586 
Kontrollens effektivitet säkras genom att licensgivaren till exempel har rätt 
att utföra produkt- och materialprov och inspektioner av licenstagarens 
lokaler och verksamhet, som licenstagaren måste medverka till och 
underlätta.587 Om det inte är ett uttryckligt villkor i avtalet kan det anses 
följa av avtalets typ och natur att parterna har sådana skyldigheter.588

 
 

Åter är det viktigt och fullt normalt att avtalspreliminärerna innefattar en 
noggrann kontroll från licensgivarens sida av den presumtive licenstagarens 
ekonomi och kompetens. Han bör också informera licenstagaren om 
villkoren för samarbetet, även om någon egentlig plikt att informera inte har 
etablerats i svensk rätt.589

3.11 Krediter m.m. 
 

Innebörden av ett kreditavtal är att kapital utlånas mot ränta, ibland i 
anslutning till exempelvis ett köp.590 Räntan utgör en kompensation för att 
kreditgivaren under en tid avstår förfoganderätten över sitt kapital samt för 
den risk han tar att kredittagaren skall vara oförmögen att betala tillbaka.591 
Avtal om krediter – särskilt vid kommersiell kreditgivning – är i regel 
skriftliga.592 Ett första särdrag hos kreditavtalen är att parterna, särskilt 
kredittagaren, sällan har någon nytta av ogiltighetssanktionen.593 Av stor 
vikt är i stället att de redan vid avtalsslutet förvissar sig om att det kommer 
att kunna uppfyllas. Därför har kreditgivaren ett starkt intresse, i vissa fall 
en skyldighet, att kontrollera kredittagarens ekonomiska förhållanden – hans 
kreditvärdighet.594 Kravet är i grunden näringsrättsligt, men kontrollen 
ligger också i kredittagarens intresse.595 Det har diskuterats om beviljande 
utan någon föregående kontroll kan leda till någon civilrättslig verkan – till 
exempel att återbetalningsskyldigheten minskas eller helt bortfaller.596

                                                
585 Ramberg (2005) s. 282. 

 
Naturligtvis står kredittagaren som regel risken för sin egen ekonomiska 
situation, och det föreligger ingen skyldighet att efter utförd kontroll vare 

586 Ramberg (2005) s. 279, WIPO (2004) s. 98-101. 
587 WIPO (2004) s. 191, 105, Ramberg (2005) s. 282; jfr 3:304 SGECC Franchise och ICC 
IF 10(13). 
588 Ramberg (2005) s. 281-282. 
589 Ramberg (2005) s. 281. Det har diskuterats om en sådan plikt borde föreligga, 
Franchising s. 3. 
590 Ramberg (2005) s. 165. 
591 Ramberg (2005) s. 165. Vid större kreditrisk kommer således räntan att höjas i 
motsvarande mån. 
592 Ramberg (2005) s. 167. Särskilda regler (SkuBrL) gäller för skriftliga krediter, vilket 
bland annat underlättar överlåtelse. Är en av de tecknande parterna en konsument gäller 
KKrL, och skriftligheten är en förutsättning för giltigheten av vissa villkor. 
593 jfr Ramberg (2005) s. 169. 
594 Ramberg (2005) s. 169. 
595 Ramberg (2005) s. 169. 
596 Ramberg (2005) s. 170. 
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sig avstå från att medge kredit eller avråda den sökande.597 Däremot kan en 
hög kreditrisk leda till att kreditgivaren sätter en hög ränta.598 Kredittagaren 
bör i sin tur informera sig om villkoren för krediten, och kreditgivaren har 
en skyldighet att tydligt informera om desamma.599 Parterna står risken för 
sina egna förhållanden också om de ändras under kredittiden, men särskilt 
på kredittagarens sida är de av stort intresse för medkontrahenten. Ofta 
förbehåller sig kreditgivaren rätten att säga upp krediten genast vid vissa 
sådana förändringar, och ställer krav på att bli informerad om de skulle 
inträffa.600

 
 

Även en borgensman har ett starkt intresse att känna till låntagarens 
förhållanden. Han har ju att betala om låntagaren misslyckas med sitt 
åtagande.601 Borgensmannen får sällan någon kompensation för att ingå 
avtalet, utan ställer upp för att han har ett starkt intresse av att lånet 
beviljas.602 Kreditgivaren har en omfattande upplysningsplikt gentemot 
borgensmannen såväl inför åtagandet som under avtalstiden.603 Han skall 
informera om borgensåtagandets allmänna och särskilda risker, däribland 
sådana som härrör från kredittagarens förhållanden och som framgått av 
kreditprövningen.604 Omfattas de – vilket de i regel gör – av sekretess i 
kreditavtalet åligger det kreditgivaren att säkra ett undantag från den.605 
Under avtalstiden skall borgensmannen informeras om förhållanden som är 
relevanta för förpliktelsen, till exempel om nya krediter eller anstånd 
beviljats, amorteringar uteblivit eller försenats, eller värdet av andra 
säkerheter genomgått en betydande minskning.606

 

 Försummelser från 
kreditgivarens sida kan leda till att borgensåtagandet inte får göras gällande 
fullt ut, eller över huvud taget. 

Det förekommer att kreditgivaren snabbt behöver frigöra medel och säljer 
sin fordring.607 Fordringen överlåts inte för hela sitt värde, och köparens 
affärsidé kan beskrivas som en spekulation i låntagarens 
betalningsförmåga.608 Säljaren svarar därvid inte för att fordringen betalas, 
med undantag för de fall då han medvetet överlåter en fordring som 
kredittagaren inte kan betala.609

                                                
597 Ramberg (2005) s. 170. 

 Inte heller medlåntagare eller 
kreditförsäkrare kan påräkna upplysningar och varningar i samma 

598 Ramberg (2005) s. 16. 
599 Ramberg (2005) s. 168. Kravet följer av KKrL och är av näringsrättslig art, inte 
civilrättsligt sanktionerat. 
600 Ramberg (2005) s. 170. 
601 Ramberg (2005) s. 194. 
602 Ramberg (2005) s. 194. 
603 Ramberg (2005) s. 199. 
604 Ramberg (2005) s. 199-200. 
605 Ramberg (2005) s. 199-200. 
606 Ramberg (2005) s. 200. 
607 Ramberg (2005) s. 178. Factoringbolag har som affärsidé att köpa in andra företags 
fordringar, ofta sådana som uppstår genom kreditköp. 
608 Ramberg (2005) s. 181-182. 
609 Ramberg (2005) s. 181-182. 
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utsträckning, och inte några som helst förnyade utredningsåtgärder för sin 
räkning, som en borgensman.610

 
 

Däremot har en person som innehar eller förvaltar en annans egendom 
ibland en utökad upplysningsplikt om olika förhållanden som påverkar 
egendomen.611 För innehav av medel som tillhör annan gäller RedovL. 
Gränsdragningen mot andra besittningsfall, som inte innebär någon 
redovisningsskyldighet, är inte helt klar men vanliga exempel på personer 
som är redovisningsskyldiga är mäklare, advokater, jurister och jämförbara 
uppdragstagare.612 Plikten att redovisa går utöver en normal 
informationsplikt, och brister i redovisningen kan leda till stränga påföljder, 
till och med hävning.613 Även här föreligger dock en risk för att ett 
bristfälligt uppfyllande av plikten förblir okänt för den berättigade parten.614

 
 

Det har dessutom diskuterats i vilken utsträckning försäkringsgivare har 
gentemot försäkringstagare, när de får del av ett direktkrav som grundar sig 
på hans försäkring.615 Det föreligger till och med en plikt för bolaget att 
upplysa den skadelidande om förekomsten av en försäkring som täcker hans 
skador, även om deras avtal är tecknat med vållaren.616

3.12 Något om andra avtalstyper 
 

Även i vissa andra fall uppstår närmast oöverstigliga problem med bevis, 
som inte heller kan lösas avtalsvägen. Ett vanligt exempel på det är 
underlåtenhetsförpliktigande avtal, till exempel om sekretess eller 
konkurrensförbud. Bevisproblem kan också röra en så grundläggande sak 
som frågan om avtal ingåtts, och vad det i så fall innehåller. Även om det är 
ett problem som också kan lösas med avtalstolkning, behandlas det kanske 
oftare än något annat i den avtalsrättsliga litteraturen just med uppmaningar 
till bevissäkring. 
 
Avtal är ett rättsfaktum som alla andra, som kan bli föremål för bevis och 
motbevisning.617 Har parterna upprättat ett skriftligt avtal fungerar det som 
ett tungt vägande bevis för innehållet i deras viljeförklaringar.618

                                                
610 Ramberg (2005) s. 195. 

 

611 Millqvist (1985) s. 233, 238-239. 
612 Millqvist (1985) s. 240-242. En liknande plikt kan uppstå utom kontraktsförhållanden, 
Redovisningsplikt s. 255. 
613 Millqvist (1985) s.238-239, 243. 
614 Millqvist (1985) s. 244. 
615 SvJT 2006 s. 76, 80. 
616 FAL 9 kap. 7 §. 
617 Adlercreutz (2002) s. 22, 230. Avtalets funktion är både att utpeka parterna och binda 
dem vid däri angivna handlingsregler (s. 22), och att göra det avtalsrättsliga regelkomplexet 
tillämpligt på parternas inbördes förhållande (s. 32). 
618 Heuman (2005) s. 97. Påstår en av avtalsparterna därtill att avtalet inte kan tillämpas 
därför att det vore oskäligt, och uppger olika skäl för detta, avgörs om han har rätt genom 
en rättslig bedömning (rättstillämpning). De omständigheter som gör att avtalet är oskäligt 
är däremot i sig rättsfakta, och om hans motpart bestrider att de föreligger blir de föremål 
för bevisning precis som själva avtalet. 
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Dokumentation i ett skriftligt kontrakt är kanske det enklaste och 
förmodligen det vanligaste sättet att säkra bevisning om avtalets innehåll.619 
Ett exempel på anpassning av avtalspraxis till bevishänsyn är det faktum att 
bruket av skriftliga avtal numera uppmuntras av snart sagt varje jurist på 
avtalsrättens område så snart det finns en risk för framtida tvist.620 Liksom 
ingångna avtal rekommenderas parterna också att göra uppsägningar 
skriftliga på grund av motsvarande bevishänsyn.621

 
  

Avtal kan ingås och upplösas formlöst, men idag är det snarare regel än 
undantag att slutandet av mer komplexa avtal föregås av långa förhandlingar 
där de bearbetas och dokumenteras i stor detalj.622 Det är dessutom vanligt 
att avtal med längre varaktighet blir föremål för ändringar under avtalstiden. 
När det finns sådana förarbeten eller förväntade ändringar, försöker parterna 
ofta avtala om betydelsen av förhandlingsdokumenten, och ställa upp 
formkrav för nya ändringar.623 Effekten av en sådan klausul är begränsad.624 
I exempelvis entreprenadkontrakt är dock bruket av skriftlighetskrav för 
vissa tillägg väl etablerat, och svårt att frångå.625

 
 

Rena sekretessavtal är särskilt vanliga där informationsöverföringar har 
skett i samband med avtalsförhandlingar, men förekommer i många 
sammanhang.626 Ofta tjänar avtalen mest till att markera och kanske 
precisera en förpliktelse som annars hade varit underförstådd.627 Eftersom 
information kan spridas på många sätt är det ofta svårt för den som hävdar 
kontraktsbrott att lyfta bevisbördan.628 Problemet har fått sig en något udda 
lösning genom att informationen ibland sprids med avsiktliga små 
avvikelser, som kan härledas tillbaka till en viss mottagare om de senare 
dyker upp hos någon obehörig person.629 Avtalsbrottet är ofta sanktionerat 
med höga viten, delvis i avskräckande syfte men också för att undgå tvister 
om skadan och dess värdering.630  Sannolikt ligger bevisbördan i regel på 
den som påstår brott mot ett underlåtenhetsförpliktigande avtal.631

                                                
619 Adlercreutz (2002) s. 230, Heuman (2005) s. 77-78. Förf. menar att det finns anledning 
att ställa ett högt krav på bevis för att avtal slutits utan att dokumenteras, just eftersom det 
är ett enkelt och billigt sätt att förebygga och förenkla tvister. 

 Kraven 
på bevisning får dock inte ställas så högt att det blir omöjligt för den 

620 Ekelöf (1998) s. 22. Det kan även tilläggas att skriftliga avtal ofta kan antas vara mera 
genomtänkta, utförligare och tydligare och därigenom minska risken för framtida tvister. 
621 Ramberg (2005) s. 258. 
622 Adlercreutz (2002) s. 47-49, 68, 115. Detta gäller i synnerhet om avtalen är avsedda att 
gälla under lång tid, eller fördelar stora värden mellan parterna. 
623 SvJT 2008 s. 571-572, Gorton (2008) s. 186-187, 206-207. 
624  SvJT 2008 s. 575-577, jfr äv. JT 2002/03 s. 935, 940-941. I allmänhet är det neklast att 
göra klausulen gällande om den är förhandlad, noga preciserad och upprättad i ett 
affärsmässigt förhållande, Gorton (2008) s. 196-198. 
625  Hedberg (1996) s. 131-132, Ramberg (2005) s. 70, SvJT 1996 s. 486-487. 
626 Ramberg (2005) s. 289. 
627 Ramberg (2005) s. 289-290, jfr även s. 248. Avtalet signalerar i så fall att parterna 
uppmärksammat och diskuterat problemet. Förf. konstaterar dock att det är överraskande 
vanligt att förpliktelsen inte kommer till uttryck i avtalet. 
628 Ramberg (2005) s. 290. 
629 Ramberg (2005) s. 290, Westberg (2010) s. 184. 
630 Ramberg (2005) s. 290. 
631 Heuman (2005) s. 264. 
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berättigade att utverka en påföljd; sannolikt kan det inte bli fråga om att 
skaffa några fullständigt säkra skriftliga bevis.632

3.13 Sammanfattning och kommentarer 
 

Den viktigaste skillnaden mellan KöpL:s dispositiva regler och de olika 
avtal som förekommer, är naturligtvis avtalens anpassning till köpets 
speciella karaktär och parternas förhållanden. Det finns flera områden där 
parterna rutinmässigt använder avtal för att fördela bevisrisken, och det 
förekommer att någon form av utredning inblandad. Risken fördelas dock 
oftare genom avtal om den materiella ansvarsgrunden, som till exempel en 
garanti. Även en vitesklausul kan fylla en sådan funktion, genom att skada 
och i motsvarande mån värde blir irrelevant för ersättningen. Avtal om 
bevissäkring, och bevissäkring eller utredning i avtalsskrivandets förstadier, 
förekommer dock också och är på några områden väl etablerade. På andra 
områden kombineras båda typerna av reglering. 
 
När det förekommer avtal om besiktning har de ofta en tydlig koppling till 
de undersökningar som redan förekommer i köp- och avtalsrättsliga 
sammanhang. De sker i anslutning till avtalsförhandlingar eller 
övertaganden. Till och med vid varaktiga avtalsförhållanden, som hyra och 
entreprenad, är besiktningen i regel knuten till överlåtelser. När 
besiktningen skett före avtalsslutet kan vad parterna har funnit anses ingå i 
avtalet som avtalsobjektets skick vid överlåtelsen. Det kan också vara ett 
sätt att, med en fackmans hjälp, ringa in de risker och oklarheter som bör 
uppmärksammas i avtalet. Genom att använda avtalet för att fördela sådana 
risker kan parterna undgå en tvist om ansvaret, för det fall risken skulle 
förverkligas. Skälen för besiktning av entreprenad är annorlunda, eftersom 
avtalets innehåll redan är fastställt. I stället syftar besiktningen till att 
identifiera brister i utförandet, framförallt i uppdragsgivarens intresse. Till 
skillnad från en vanlig mottagningsbesiktning, är det dock vanligt att båda 
parter medverkar och anlitas en besiktningsman, har denne att anteckna vad 
parterna ger uttryck för i samband med besiktningen tillsammans med sina 
egna bedömningar. Därför får ett besiktningsprotokoll ett högt bevisvärde 
för sitt innehåll.633

 

 Slutsatser om omständigheter som inte förekommer i 
protokollet kan sällan dras med stöd av det, om man inte menar att det finns 
brister i undersökningen. I vissa fall kräver en fullständig undersökning att 
parterna ordnar delbesiktningar under arbetets gång, utför 
funktionsbesiktningar eller återbesiktigar avtalsobjektet för att kontrollera 
att det klarar av olika förhållanden, till exempel säsongsskiften. Gemensamt 
för avtalstyperna är att de används för att omfördela höga värden och att 
förverkligandet av vissa risker blir mycket kostsamt för parterna. 
Förmodligen är det delvis därför som parterna är särskilt försiktiga när de 
sluter sådana avtal, och försiktigheten har utvecklats till en norm där den 
som avstår från undersökningarna får stå sitt kast, om en skada inträffar. 

                                                
632 Heuman (2005) s. 264. 
633 jfr Westberg (2010) s. 191. 
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De varaktiga avtalen utmärker sig genom att parterna skall upplysa varandra 
om förändringar i avtalsobjektet. Vid hyresavtal med service- och 
underhållsåtaganden från uthyraren ter det sig helt naturligt att hyresmannen 
vänder sig till honom vid skador på det uthyrda. Men särskilt vid 
bostadshyra och entreprenad, finns också en rätt för den som inte annars har 
omedelbar tillgång till avtalsobjektet, att kontrollera det på plats. 
Rättigheten motiveras ofta med att det i annat fall hade saknats möjlighet att 
säkra motpartens efterlevnad av förpliktelser att vårda egendomen eller 
avstå från onormalt bruk av den. Den saknar dock motsvarighet på flera 
andra områden där det i och för sig föreligger vårdplikt. Till exempel förlitar 
man sig vid transportavtal på intyg om godsets skick och hantering, och vid 
förvaring förekommer sällan någon besiktning över huvud taget. I 
entreprenadavtal har informationsutbytet i stället formaliserats ytterligare, 
genom att parterna deltar i regelbundna byggmöten och särskilda 
upplysningar måste lämnas skriftligen för att uppfylla informationsplikten. 
 
När avtalsobjektet i sig är information, anses det naturligt att en plikt att 
förklara och redovisa såväl sitt arbete som sina resultat ingår i uppdraget. 
Misslyckas uppdragstagaren med att göra informationen tillgänglig för 
uppdragsgivaren på ett meningsfullt sätt, så att den blir användbar för 
mottagaren, kan han också ha misslyckats med sitt uppdrag. Om 
uppdragstagaren har att samla, sammanställa, sammanfatta eller tolka 
information brukar han dessutom anses ha en plikt att redogöra för hur han 
har utfört sitt arbete. Det framhålls att det underlättar, och ibland är en 
nödvändig förutsättning för, uppdragsgivarens värdering av informationen. 
Det är också vanligt att uppdragstagaren får ersättning för sitt arbete, snarare 
än för resultatet. En bristfällig redovisning av arbetet utgör i så fall ett dåligt 
underlag för prisberäkningen, för att inte tala om att det i praktiken kan 
beröva uppdragsgivaren hans möjlighet att själv avgöra om tjänsten är värd 
vad han betalar för den. Bristen i dokumentationen kan därmed i sig själv 
vara så skadlig för förtroendet mellan parterna, att det kan utgöra en grund 
för uppdragsgivaren att säga upp avtalet. Dessutom utgör den i sig ett 
avtalsbrott, vare sig dokumentationsplikten är inskriven i avtalet eller inte. 
Även om det sällan går att få ut något skadestånd för att 
dokumentationsplikten försummats, och föreskrifter om en sådan plikt 
sällan beläggs med någon ekonomisk sanktion enligt avtalet, har i regel den 
förpliktigade att bevisa sådana omständigheter som skulle ha dokumenterats 
om de är tvistiga. När det ligger i uppdragets natur att uppdragstagaren har 
ett betydande övertag inte bara i fråga om information utan även i 
sakkunskap – till exempel vid rådgivning eller försäkring – är det ibland 
omöjligt för uppdragsgivaren att säkert bedöma uppdragstagarens 
kompetens. Flera sådana branscher övervakas av en tredje part, en 
myndighet eller branschorganisation vars verksamhet syftar till att 
kontrollera tjänsternas kvalitet eller tjänsteutövarnas kompetens. Tillsyn kan 
antas höja allmänhetens förtroende för deras verksamhet.634

                                                
634 jfr SvJT 2000 s. 515, jfr äv. CBF (2009) s. 22, 25. Ibland har kunden större förtroende 
för rådgivaren än vad rådgivaren inser, vilket också är problematiskt. 

 De närmast 

Förtroendet är ofta mycket högt för banker, trots att mäklare ofta är bättre informerade om 
olika bankers produkter, och är mindre partiska, jfr SvJT 1999 s. 532-533. 
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liggande exemplen är advokater, mäklare och bankernas rådgivare, men 
även skiljemän och medlare, besiktningsmän eller skadereglerare är 
exempel på grupper som organiserat sig och ställer vissa kompetenskrav på 
sina medlemmar. Som ett led i organisationernas övervakning är det i vissa 
fall möjligt för en missnöjd uppdragsgivare att vända sig till ett särskilt 
organ, till exempel Advokatsamfundets disciplinnämnd, för att få till stånd 
en enklare prövning där nämnden har en egen kompetens på området. 
Prövningen kommer dock inte att fullt ut motsvara en domstolsprövning när 
det gäller möjligheterna för parterna att ta vara på sina intressen. Liksom 
ARN, som också utför enklare och ofta mer konsumentorienterade 
prövningar, har de också en handläggning som bara medger en ganska 
begränsad upptagning av bevis, och håller sällan muntliga förhandlingar. 
 
Ju mer av gemensamma intressen parterna har, desto längre anses ofta 
plikten att utbyta information och redovisa sitt arbete gå. Vid avtal om 
återförsäljning förekommer att återförsäljarens marknadsföring kontrolleras 
av säljaren. Parterna utbyter också information om efterfrågan hos 
återförsäljaren på den sålda varan, dock inte om varje enskilt köp. En sådan 
redovisning förekommer dock vid agent- och kommissionsavtal, och kan 
ligga till grund för uppdragstagarens ersättning. Även vid tillverkning enligt 
licensavtal förekommer redovisning enhet för enhet som skall ligga till 
grund för licensbetalningen. Det är dock svårare att kontrollera en sådan 
redovisning, eftersom licenstagaren ofta har ensam kontroll över 
tillverkningen. Licensgivaren kan därför vilja utverka villkor om insyn i 
licenstagarens verksamhet. Sådan insyn kan avse mer än rena tillverknings- 
eller försäljningssiffror, för att underlätta licensgivarens kontroll. Vid 
franchising är insynen i franchisetagaren både en kontrollfunktion och ett 
led i franchisegivarens verksamhet. Särskilt om det finns många 
franchisetagare, ligger det i de lojala franchisetagarnas intresse att varje 
enskilt franchiseställe följer det gemensamma affärskonceptet, eftersom 
avvikelser riskerar att sänka värdet av deras varumärke. Det anses därför 
helt naturligt att franchisegivaren kan göra inspektioner och prov för att 
kontrollera olika delar av franchisetagarens verksamhet. 
 
Den mest ingående diskussionen om förtroende och upplysningar finns nog 
på försäkringsområdet. Försäkringsavtal anses i mycket hög grad präglade 
av parternas respektive informationsövertag i alla sina stadier. I regel är det 
så att försäkringstagaren är bäst informerad om de omständigheter som är 
unika för honom själv, medan försäkringsgivaren har kompetensen att 
bedöma vilken statistisk risk de innebär för ett olycksfall. Båda parter har en 
omfattande plikt att dela med sig av ”sin” information, och kan var för sig 
drabbas hårt av sanktioner om den inte uppfylls. Det är försäkringsgivaren 
som bär risken för att han inte upplyst om ett relevant villkor, eller 
efterfrågat information av betydelse, medan försäkringstagaren kan förlora 
sin ersättning om han avsiktligt eller vårdslöst ger felaktiga svar på 
frågorna. Ofta förlitar sig försäkringsgivaren helt på försäkringstagarens 
svar, men i vissa fall kan han begära att få tillgång till ytterligare uppgifter, 
eller att själv få undersöka ett försäkrat föremål. Förutom riskerna för 
faktiska skadefall som uppfyller försäkringens villkor, samlar 
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försäkringsgivare ofta på sig uppgifter om vilka försäkringstyper som oftast 
används på ett illojalt sätt. Uppgifterna används för att fokusera utredningen 
vid skadereglering på sådana fall som sannolikt är bedrägerier. 
 
Besiktning och dokumentation är vanligt på en rad olika områden. I flera 
fall är det helt enkelt fråga om en branschpraxis som bygger på de vanliga 
avtalsrättsliga besiktningar som sker inför eller i anslutning till överlåtelser. 
Det förekommer också att parterna har en särskilt väl utvecklad 
informationsplikt som kopplas till vårdplikten om egendom som hör till 
annan. I en sådan informationsplikt kan även ingå en skyldighet att låta 
medkontrahenten själv undersöka relevanta förhållanden. 
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4 Slutord 
De mihi factum, dabo tibi jus – (Ge mig fakta så ger jag dig din rätt) 

4.1 Sammanfattning – rättsskyddet 

Det finns ett starkt intresse inom såväl avtals- som processrätt av att 
lagstiftning och praxis skall bidra till trygghet i enskildas förhållanden. Det 
kan vara fråga om rätten att behålla sådant man äger, att inte utsättas för 
skada, men också möjligheten att ingå avtal i förlitan på att de kommer att 
fullgöras och inleda en rättegång förvissad om att man har en god chans att 
få stöd för sitt anspråk, om det är berättigat. Naturligt nog finns det därför 
ett rättsligt skydd för den som i ett avtalsförhållande blir sviken eller lurad, 
liksom för den som medverkar i en rättegång och är beroende av 
upplysningar om motpartens förhållanden. Det är dock inte fråga om en 
heltäckande reglering. I fråga om avtal sägs ofta att det inte är förbjudet att 
göra en god affär, och i en rättegång har parterna goda möjligheter att hålla 
tillbaka uppgifter som är ofördelaktiga för dem. Även i de fall där 
undanhållanden är förbjudna går det att fråga sig hur stor risken för att bli 
upptäckt egentligen är. Förmodligen är det inte direkta sanktioner, utan 
snarare bevisrättens fördelning av osäkerhetsrisken mellan parterna, som är 
mest effektiv för att få till stånd en fullständig utredning. Det är dock ett 
rättsområde som har många syften att fylla, där en lång rad 
förklaringsmodeller konkurrerar om att bäst beskriva resonemangen bakom 
en rättstillämpning som ibland kan framstå som splittrad. Man kan både 
förstå och beklaga om parterna ibland är ovilliga att vare sig argumentera 
om, eller förlita sig på, bevisreglerna. 
 
Dessutom är de informationsutbyten som sker genom rättegången sällan 
tillgängliga när behovet av bevissäkring uppstår. När det uppstår en tvist 
brukar man mena att de bästa bevisen förekommer nära den utlösande 
händelsen – långt innan det är tal om rättegång eller processuella 
tvångsmedel. Till och med under förberedelsen är huvudregeln enligt RB att 
bara vaga upplysningar om bevisen skall förekomma. De skriftliga bevisen, 
som mycket väl kan vara de enda som parterna har möjlighet att undersöka 
och förhålla sig till, kan värderas mycket lågt om de kontrollerats helt och 
hållet av den som framför dem. 
 
Avtal som innebär att bevissäkring sker förekommer i olika former, men har 
sällan som uttalat syfte att säkra bevis. Besiktningar och överföringar av 
dokumentation mellan parterna kan väljas som former för att genomföra 
vanliga köprättsliga kontroller, eller som förstadium till avtal där parterna 
fördelar konstaterade risker mellan sig. Vid varaktiga avtalsförhållanden är 
det vanligast att man utför kontroller i anslutning till förändringar av 
besittningsförhållanden, eller på regelbunden basis. I vissa fall förekommer 
även löpande undersökningar eller en kontrollrätt för den part som avstår 
besittningen till avtalsobjektet. Det är också vanligt att man talar om en 
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informationsplikt för den part som har avtalsobjektet i sin besittning eller 
exklusiva kontroll. När avtalet handlar om en immateriell tjänst, och det 
ligger i förhållandets natur att den presterande parten också är den enda som 
egentligen kan förstå och bedöma sitt eget arbete, talar men om en ännu mer 
långtgående informationsplikt. Uppdragstagaren måste inte bara upplysa, 
utan också göra informationen tillgänglig och begriplig för uppdragsgivaren 
och det innefattar ofta en skyldighet att dokumentera såväl arbetet som hans 
slutsatser. I vissa fall finns det praktiska skäl till att parterna måste överföra 
information mellan sig, till exempel att de var för sig utför uppgifter som 
bör samordnas (marknadsföring, kundkontakter, försäljning och produktion) 
eller att åtminstone den ena partens ersättning baseras på arbete (timmar, 
producerade enheter eller försäljningar). 
 
Dessutom finns avtal om tvistlösning som på olika sätt innebär att bevis 
säkras eller görs tillgängliga, aningen för motparten eller åtminstone för 
tvistlösaren. Den dominerande linjen inom alternativ tvistlösning tycks 
ibland föra i motsatt riktning, nämligen att parterna avstår från sina anspråk 
på en omfattande materiell utredning och i stället förhandlar med fokus på 
en snabb, väl förankrad och framåtblickande, om inte nödvändigtvis 
materiellt korrekt, lösning. I områdets utkanter finns dock andra lösningar 
som snarare präglas av informationsutbyten och nära kontakter mellan 
parterna och eventuellt en eller flera tredje män. Som förklaring till 
förekomsten av sådana avtal framhålls ofta att det kan främja tvistlösningen 
om vissa frågor först utreds av en opartisk person, men med insyn för 
parterna, eller att parterna har god nytta av att en utomstående tvistlösare 
trots allt är väl insatt i deras särskilda förhållanden. I vissa sammanhang 
påtalas också att tvister som upptäcks tidigt, i bästa fall kan avvecklas innan 
de utvecklas – och att risker som upptäcks tidigt i bästa fall kan avvärjas 
innan de förverkligas, i båda fallen till en betydligt lägre kostnad. 

4.2 Kommentarer – avtalen 

Det kan finnas ett stort antal goda skäl för båda parter att undersöka och 
dokumentera fakta inom ramen för ett avtal. Jag vill understryka att en 
förestående, eller eventuell framtida, tvist är långt ifrån det enda.635 Det 
tycks inte heller vara det skäl som ligger närmast till hands för alla praktiker 
eller författare som kommenterar avtalen – därmed inte sagt att det inte 
nämns. När parterna vet med sig att något förhållande kan bli svårt att utreda 
eller bevisa kan det vara mera attraktivt för dem att i stället bestämma vem 
som skall bära risken för en viss händelse, oavsett dess orsaker. Särskilt när 
parterna genomför en undersökning gemensamt och på ett tidigt stadium, 
tycks den närmast syfta till att identifiera de risker som parterna sedan 
fördelar mellan sig.636 Vid köp är det till och med så att undersökningen i 
sig kan leda till att risker omfördelas.637

                                                
635 jfr Westberg (2010) s. 183-184. 

 Därefter kan parterna anpassa sig 

636 SvJT 2007 s 505, M & A I s. 3. 
637 SvJT 2007 s. 502, 504. 
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till den rådande riskfördelningen, till exempel genom att den som bär en 
ekonomisk risk försäkrar sig mot den. 
 
När besiktning skall ske under avtalstiden är det ofta för att ge en möjlighet 
att kontrollera att avtalet efterlevs. Till exempel vid entreprenadavtal 
dokumenteras kontrollerna och utgör starka bevis i frågan om avtalet till 
synes följts vid kontrolltillfället. Dock förekommer kontroller även vid 
hyresavtal, ofta utan att det säkras bevis på ett effektivt sätt i någondera 
riktningen. Den enda dokumentation som måste göras är meddelandet från 
värd till gäst om att en inspektion kommer att genomföras. I båda 
avtalstyperna har parterna en skyldighet att upplysa varandra om skador och 
vidtagna åtgärder. Krav ställs ofta på skriftlighet för sådana meddelanden, 
och därmed uppstår ett bevis åtminstone för kommunikationen. 
 
När avtalet stipulerar att en av parterna skall upprätta och lämna över 
dokument är det åter andra skäl än bevishänsyn som oftast framhålls. Till 
exempel skall agenter och kommissionärer upplysa om de avtal de sluter, 
främst för att deras huvudman skall kunna uppfylla eller bestrida dem och 
för att uppgifterna skall kunna läggas till grund för deras ersättning. Tagare 
av immateriella uppdrag förklarar och resonerar kring sitt arbete för att det 
är det enda sättet att göra deras tjänster verkligt användbara för 
uppdragsgivaren. Försäkringstagare lämnar information om sina 
förhållanden för att de skall läggas till grund för premieberäkningen och 
därefter om inträffade försäkringsfall för att de skall kunna få ut sin 
försäkringsersättning. 
 
Vid immateriella uppdrag finns ytterligare ett tungt vägande skäl för 
utföraren att dokumentera samtal med uppdragsgivaren; att parera en 
bevisbörda som i regel placeras på honom själv. I rådgivningsfallen, till 
exempel, är det uppdragstagaren som har ansvaret för att uppdragsgivaren 
förstår den information han förmedlar och de resonemang de för 
tillsammans. Han har en mängd skyldigheter att förhöra sig om 
uppdragsgivarens förhållanden och komma med begripliga förklaringar, och 
har förmodligen att bevisa att han utfört sitt uppdrag på ett korrekt sätt om 
uppdragsgivaren kommer med ett konkret påstående om en brist. När det 
föreligger en dokumentationsskyldighet enligt lag eller avtal blir situationen 
ännu enklare; är rådgivningen inte dokumenterad, faller bevisrisken på 
rådgivaren.638

 
 

De ”vanliga” informationsplikterna vid exempelvis hyra och förvaring kan, 
till skillnad från andra avtalsvillkor, svårligen upprätthållas genom direkt 
tvång. Att undanhålla information om en skada blir dock mindre fördelaktigt 
                                                
638 jfr Heuman (2005) s. 262-263. Ju mer ingående en dokumentation av ett abstrakt arbete 
är, desto lämpligare kan den nog i allmänhet vara att använda som bevis, se NJA 1998 s. 
574 (skiljenämnds uppdrag). En besiktningsman gör t.ex. klokt i att dokumentera sina fynd 
och råd noga – i NJA 1997 s. 65 ålades han bevisbördan för att han varnat för att en risk 
som inte fanns upptagen i besiktningsprotokollet, som förvisso dokumenterade den 
konstruktion som föranlett skadorna. Han misslyckades med att uppfylla bördan. Se äv. 
Heuman (2005) s. 263-264: ett upptagande av varningen i utlåtandet hade varit en billig och 
effektiv försäkring mot skadeståndskravet. 
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för förvarare eller hyresmän genom att de har ett presumtionsansvar för 
skada på vad deras medkontrahent lämnat över besittningen till. En 
bostadshyresvärd har dessutom möjligheten att använda sin besiktningsrätt 
för att upptäcka skador som inte anmäls av hyresgästen. När det föreligger 
en plikt att dokumentera kan den på motsvarande sätt underlåtas, men som 
nyss nämnts blir resultatet i regel att den dokumentationsskyldige får 
bevisbördan för vad som borde ha framgått av dokumentet. Dessutom är det 
fråga om ett avtalsbrott som kan sanktioneras för sig självt. Framgår det inte 
av avtalet att någon särskild påföljd skall användas, kan åtminstone de 
förtroendeintensiva avtalen om rådgivning och förmedling ofta hävas på 
grund av att en sådan försummelse är mycket förtroendeskadlig. Dock kan 
den fortgå under en mycket lång tid utan upptäckt, åtminstone om 
dokumentationen skall förvaras hos den dokumentationsskyldige. Ett enkelt 
sätt att öka upptäcktsrisken för sådana avtalsbrott är därför att bestämma att 
dokumentationen skall överlämnas till medkontrahenten. 
 
Även när dokument överlämnas kan det alltjämt vara mycket svårt att 
upptäcka om de är ofullständiga eller manipulerade. Sådana avtalsbrott kan 
avslöjas om medkontrahenten får tillgång till såkallade metadata.639

I längden blir det dock alltför påfrestande att kontrollera och reglera alla 
förhållanden hos medkontrahenten. Det vore ofta både kostsamt och 
tidskrävande.

 Det kan 
jämföras med hyresvärdens kontroller, men används till exempel vid 
licenstillverkning och franchising. Ju större informationsmängder som är 
tillgängliga, desto svårare och kostsammare är det att inkludera falska 
upplysningar utan att de går att spåra eller kontrollera. 

640

 

 Särskilt på försäkringsområdet pågår en diskussion om när 
det är mödan värt att ta en tvist- eller kontrollkostnad och när det är 
försvarligt att låta bli. I sina avtal bestämmer bolaget vilka bevis och intyg 
de skall kräva för att ersätta en påstådd skada. Det är bara om det försäkrade 
intresset har ett högt värde eller bedrägeririsken är stor för den aktuella 
försäkringstypen, som bolagen brukar ställa höga krav på andras eller egen 
kontroll av skadan. Därefter bedöms vid skaderegleringen bevisens 
trovärdighet, och i vissa fall begärs kompletteringar. Om försäkringskunden 
inte presenterar bevis eller intyg enligt villkoren kan bolaget välja att 
hänvisa honom till att inleda en vanlig civil rättegång om ersättningen. 
Väljer kunden att gå till domstol är det ofta han som har att bevisa 
försäkringsfallet. Han kan alltså inte undgå skyldigheten att ta fram 
utredning genom att inleda en rättegång. 

Liksom försäkringsavtalen blir entreprenadkontrakt lätt belastade av höga 
och mycket formaliserade krav på kommunikation mellan parterna. Vid 
större arbeten finns en tendens att välja närmare samarbeten, större 

                                                
639 Lindskog (1990) s. 406. 
640 jfr Heuman (2005) s. 211, 214, 224-225, Heuman (1997) s. 403, SvJT 2008 s. 737-738. 
Se äv. NJA 1975 s. 545 
640 Heuman (2005) s. 211, 214. Det gör att det i princip är samhällsekonomiskt försvarbart 
att ställa högre krav på båda parter att efter förmåga medverka till bevissäkring. 
Risken finns också att man utför en omfattande bevissäkring inför vissa typer av tvister och 
därefter drabbas av en helt oväntad, annan, jfr Bolding (1989) s. 130-131. 
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informationsutbyten och mer dokumentation. Samarbetsformer som 
partnering och open-books innebär att båda parterna är involverade i arbetet 
och har i stort sett full insyn i varandras förhållanden. Särskilda former av 
ADR innebär att tvistlösaren – en person eller en nämnd – följer arbetet och 
löser tvister allt eftersom de uppstår, fullt insatt i projektet genom båda 
parternas försorg. Inom ramen för tvistlösning kan parterna också anlita en 
expert för att utreda enskilda sakfrågor. De kan i så fall enas om vilken 
information som skall vara tillgänglig för utredaren, utan att parterna 
behöver få ut hela materialet. 
 
Det förekommer också – särskilt inom de reglerade, immateriella uppdragen 
– att det utövas någon yttre kontroll över uppdragstagaren. Myndigheter och 
branschorganisationer är betydligt bättre lämpade än kunderna att 
upprätthålla krav på utövarnas kompetens, interna organisation och rutiner. 
Kunder som anlitar på detta vis granskade yrkesutövare kan med visst fog 
uppleva det som mindre riskabelt att lita på uppdragstagaren, även om de 
inte själva har de kunskaper som krävs för att kontrollera honom. I många 
fall är det också möjligt för uppdragsgivaren att anmäla den som utför en 
tjänst på ett sätt han misstänker är bristfälligt, och få till stånd en särskild 
process hos branschorganisationen. En sådan process är sällan lika rättssäker 
som en rättegång, eller inriktad på att bestämma om det föreligger ett 
avtalsbrott som berättigar kunden till ersättning.641 De kan också vara 
mindre arbetskrävande, snabba och fria från kostnader för den klagande, 
vilket exempelvis lockar konsumenter att vånda sig till ARN. 642 Systemen 
kan i någon mån komma att höja förtroendet för yrkesutövarna, särskilt de 
registrerade, eftersom det är fråga om ytterligare en kontrollmekanism. På 
samma områden finns ofta ett effektivt tryck på avtalsparterna att prestera i 
risken för försämrade relationer eller personligt rykte, i allmänhet eller i 
branschen.643 Känsligheten för ryktesspridning är dock beroende av såväl 
verksamhet som marknadsställning.644

 
 

Som synes så förekommer det verkligen klausuler som syftar till att få insyn 
i medkontrahents förehavanden. I vissa sammanhang kan de idag anses helt 
naturliga och nödvändiga för avtalstypen. Det är då i regel fråga om ett avtal 
där utbyten av information kan och bör ske som en integrerad del av 
avtalsuppfyllelsen, och problemet lika mycket berör kontroll och upplysning 
                                                
641 Heuman (1980) s. 6-7. Förfarandet kan anpassas något efter behov, eftersom nämnderna 
ofta är specialiserade, s. 10. Till exempel är bevisupptagningen i försäkringsbolagens 
nämnder sällan så begränsad som i ARN, där endast skriftliga bevis medges, jfr Heuman 
(1980) s. 214, 442-443, 447, 458 med s. 175, 180 f., 203-204. Å andra sidan kan t.ex. ARN 
i större utsträckning än en tingsrätt i ett dispositivt mål, begära kompletterande utredning, s. 
414, och kan - men måste inte – på hemställan av part bistå med utredningen, s. 421. 
En anpassning till snabbhetskraven kan dock bli ett förbud mot komplicerade bevis, 
Heuman (1980) s. 390.  
642 SvJT 1999 s. 536-537, Heuman (1980) s. 830. 
643 Adlercreutz (2002) s. 22, jfr Lehrberg (1999) s. 35-36. 
644 Lehrberg (1999) s. 36. Faktorer som kan öka känsligheten är en liten krets av 
återkommande kunder, väl fungerande konkurrens, god mediebevakning av branschen och 
branschföreningar eller liknande sammanslutningar som kan bevara sådan information. Den 
funktionen kan i viss mån fyllas även av konsumentverket, och i vissa fall idag av 
internetforum där upplysningar och omdömen samlas upp. 
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som bevisning. Bevissäkringen blir förmodligen mera arbetsintensiv ju 
bättre bevis man vill säkra – bevisvärdet blir till exempel högst om båda 
parterna haft möjlighet att medverka och kontrollera resultatet. Att 
undersökningar bör dokumenteras, helst när de utförts och under jämnstarkt 
inflytande av båda parter, är rimligtvis ett mindre problem idag (modern 
teknik erbjuder en rad möjligheter) än själva medverkan. Utöver företrädare 
för de berörda parterna blir det allt vanligare att man anlitar en expert, 
gemensamt eller från den ena partens sida. Inte krävs det någon större 
analytisk förmåga för att konstatera, att både kronor och timmar kan rulla i 
en omfattning som helt enkelt inte kan rättfärdigas av problemet. Ju mer 
komplicerad bevissäkringen blir, desto större blir dessutom risken för tvister 
om förfarandet, vilket kan omintetgöra hela vinsten med en 
bevissäkringsåtgärd.645

 

 Trots det kan det vara välmotiverat att i olika 
sammanhang avtala om besiktning eller dokumentation av särskilt 
svårkontrollerade förhållanden. En sådan reglering kan fylla många syften 
utöver den rena bevissäkringen, och bör förmodligen göra det för att vara 
ekonomiskt försvarbar. Den bör också åstadkomma effektivast möjliga 
bevis – sådana som kan samlas in omgående, till en relativt låg kostnad men 
med en tillräcklig kvalitet för att ingen tvist om sakfrågan skall kvarstå. 
Även om parterna inte tänker sig att inleda rättegång är det i regel samma 
faktorer som har betydelse för om utredningen underlättar för dem att lösa 
tvisten sinsemellan, till exempel genom förlikning. 

                                                
645 jfr Westberg (2010) s. 182-183. Även här kan en lösning där någon utomstående anlitas 
motverka att det kommer till en öppen tvist om vilken information som skall delges och hur 
den får användas. 
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