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Summary 
The burden of proof in particularly complex and obscure causation as a rule 
lies on the plaintiff. In my investigation I have found that the defendant, on 
rebuttal, bears the burden of proving alleged facts but not the alleged 
evidence of the facts. Counter arguments must therefore become classified 
as either contrary evidence, and therefore constitute evidence facts or 
evidence in rebuttal which thus constitutes the correct facts. Counter-
arguments that are to be classified are often of competing causes of injury. 
 
In my legal case review, I have found that the courts had not at one time 
made it clear how the alleged evidence should be classified. This approach 
is odd considering that the outcome of the case is decided by whether the 
claim should be classified as facts or evidence facts. There is therefore every 
reason for the court as well as for the parties during the preparation to 
determine whether the arguments are correct facts or evidence on the facts. 
It should be noted that there are the parties that determine whether certain 
facts must be regarded as legal facts or evidence facts. 
 
Burden of proof theories which essentially becomes useful in complex 
causation is probability theory and the so-called overweight theory. The 
overweight theory becomes relevant because of the Supreme Court lowering 
of proof in these cases. Furthermore, the Ekelöf substantive legal theory 
seems to be necessary in this type of cases. 
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Sammanfattning 
Bevisbördan vid särskilt komplicerade och svåröverskådliga orsakssamband 
åligger som huvudregel käranden. I min utredning har jag funnit att 
svaranden, rörande motargument, bär bevisbördan för anförda rättsfakta 
men inte för anförda bevisfakta. Motargumenten skall således klassificeras 
antingen som motsatsbevisning och utgör därmed bevisfakta eller som 
motbevisning som därmed utgör rättsfakta. Sådana motargument som skall 
klassificeras utgörs ofta av konkurrerande skadeorsaker. 
 
I min rättsfallsgenomgång har jag funnit att domstolarna inte vid ett enda 
tillfälle har klargjort hur den åberopade bevisningen skall klassificeras. 
Detta förfaringssätt är märkligt med tanke på att utgången av målet avgörs 
av om åberopanden skall klassificeras som rättsfakta eller bevisfakta. Det 
finns därför all anledning, för domstolen såväl som för parterna, att under 
förberedelsen avgöra huruvida de anförda argumenten utgör rättsfakta eller 
bevisfakta. Noteras bör att det är parterna som avgör huruvida viss fakta 
skall betraktas som rättsfakta eller som bevisfakta.  
 
Bevisbördeteorierna som i huvudsak blir användbara vid komplicerade 
orsakssamband är sannolikhetsteorierna och däribland den s.k. 
överviktsteorin. Denna blir tillämplig med anledning av att HD sänkt 
beviskravet i förevarande mål. Vidare får anföras att även Ekelöfs 
materiellträttsliga teori verkar bli aktuell vid denna typ av mål.  
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Förord 
Denna uppsats har skrivits under en tid i livet då jag under ca ett och ett 
halvt år har slutfört min juristutbildning vid Lunds Universitet. Under denna 
tid har jag pendlat mellan Mullsjö och Lund samt haft det stora nöjet att 
vara hemma med två små barn. Mina underbara barn har haft ett stort 
tålamod och lärt mig mycket om studieteknik. De har gett mig möjligheten 
att utnyttja dygnets fulla potential – ifråga om sent kvällsarbete och 
nattarbete – samtidigt som de gett mig den avkoppling som är så nödvändig 
för att hjärnan ska kunna processa knepig juridik. Det har varit en strålande 
kombination.  
 
Jag hade emellertid aldrig klarat av min uppsats, och mina studier för den 
delen, om jag inte hade haft stor hjälp med barnpassningen av min syster 
samt barnens far- och morföräldrar. Tack vare dessa underbara människor 
har jag kunnat ta tid till studierna och därmed kunnat slutföra dessa. Ni har 
varit ovärderliga!  
 
Att min arbetsgivare, däribland särskilt advokaten Jonas Ågren, har låtit mig 
ta ledigt, ställt upp på bästa tänkbara sätt ifråga om stöttning och goda råd, 
och inte minst; väntat på att jag ska komma tillbaks till arbetet, har varit en 
trygghet få förunnat. För detta och mycket annat är jag tacksam. Nu väntar 
hårt och spännande arbete som jurist!  
 
Slutligen vill jag tacka min sambo. Utan henne hade det inte blivit någon 
utbildning vid Juridicum i Lund. Hon har, vid sidan av sitt eget arbete, 
accepterat att all min tid har gått åt till studierna, hon har uppmuntrat mig då 
det varit kämpigt. Med henne som kompass har jag navigerat genom 
studierna och nu funnit vägen ut. Jag är henne evigt tacksam och hoppas att 
jag någon gång får göra detsamma för henne! 
 
Mullsjö i slutet av december 2011 
David Svenn 
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Förkortningar 
 
HD   Högsta domstolen 
 
NJA   Nytt juridiskt arkiv 
 
RB   Rättegångsbalken 
 
RH   Rättsfall från hovrätterna 
 
RÅ   Regeringsrättens årsbok 
 
SvJT   Svensk juristtidning 
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1 Inledning  

 

1.1 Syfte och frågeställning. 

 
Syftet med denna uppsats är att försöka ge en överblick, inte någon 
heltäckande utredning, över bevisbördereglerna och beviskraven i mål 
rörande svåröverskådliga och särskilt komplicerade orsakssamband. Jag 
föreställer mig att dessa typer av mål är knepiga ur bevisrättslig synvinkel 
och att det därmed finns all anledning att undersöka den gällande rätten.  
 
Frågeställningen jag har försökt att besvara i denna uppsats är huruvida 
käranden har att styrka sin talan fullt ut eller om det finns situationer då 
bevisbördan kommer att växla över till svaranden? Jag har vid ett sådant 
resultat att försöka utreda under vilka förutsättningar bevisbördan går över 
till svaranden. 
 

1.2 Metod 

 
När det kommer till fastställandet av vad som utgör gällande rätt inom 
bevisrätten är normerande uttalanden av lagstiftaren föga framträdande. 
Rättegångsbalken uttalar inte något särskilt rörande bevisbörda, annat än 
den koppling till åberopsbördan som blir en följd av RB 17:3. Med 
anledning av lagstiftarens ointresse av att framställa normerande uttalanden 
i lag rörande bevisbördans placering blir en naturlig följd den frånvaro av 
förarbetsuttalanden som råder. Detta innebär att nästa steg i normhierarkin 
måste tas varför det blir att utforska de uttalanden som har gjorts av Högsta 
domstolen i de prejudikat som har framkommit på området. Utifrån dessa 
prejudikat har jag försökt att finna principer rörande bevisbördans placering 
och därtill även resonemangen rörande beviskravets fastställande. Då dessa 
båda faktorer verkar höra tätt samman när rätten formulerar bevisreglerna 
inför sitt avgörande.  
 
Vid mitt studium av rättsfall har jag valt rättsfall jag funnit i NJA som rört 
bevisbörda och/eller beviskrav vid komplicerade orsakssamband från 1977 
och fram till dags dato. Jag har även studerat ett visst antal hovrättsdomar 
som jag dels funnit genom RH referat, dels funnit via nackskadeförbundet. 
Då min utredning i första hand tar sikte på HD avgöranden med anledning 
av den prejudikatstatus som dessa domar uppnår har jag inte sett det som 
särskilt angeläget att till fullo utreda hur hovrätterna ser på bevisbördan och 
beviskravet vid komplicerade orsakssamband. De domar som tagits upp i 
denna framställning får ses som exempel på hur hovrätterna har valt att tolka 
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de av HD stadgade reglerna. Om hovrätternas tolkning förefaller vara 
entydigt kan tolkningen utgöra en viktig del i fastställandet av gällande rätt.  
 
Jag vill notera att, vad gäller mina slutsatser, i mina rättsfallsreferat, rörande 
huruvida svaranden anfört rättsfakta eller endast bevisfakta till stöd för sina 
motargument, detta stundvis förefaller vara otydligt formulerat av HD. Jag 
vill med anledning härav lämna viss reservation för att jag, måhända, inte 
har uppfattat rättsfallen på ett korrekt sätt, även om jag nedlagt stor möda 
för att utreda eventuella frågetecken.  
 
Jag kan inte påstå att rättspraxis ger några uttömmande svar på alla de frågor 
som uppstår rörande bevisbörda och beviskrav i mål rörande komplicerade 
orsakssamband. Därtill vill jag anföra att prejudikaten, så vitt jag kan se det, 
lämnar öppet för viss tolkning. Med anledning härav har jag funnit 
anledning till att studera doktrin på området. Inom den befintliga doktrinen 
har professor Heuman1 ett betydande verk som har gett mig stor ledning i 
utarbetandet av denna uppsats. Hans verk bekräftas av samtida uttalanden av 
professor Westberg2. Noteras bör att dessa professorer är verksamma vid 
skilda universitet och därmed torde deras synsätt rörande bevisbörda och 
beviskrav ge en fingervisning om den gängse synen på området. 
 
Därtill har artiklar av professor Schultz3 och docent Nordh4, däribland 
särskilt Nordhs artikeln gett stor ledning rörande den praktiska hanteringen 
av motargument och de processrättsliga förutsättningarna för mål av den 
undersökta typen. Nordhs uttalanden har varit klara och koncisa och därmed 
gett stor ledning vid utarbetandet av denna uppsats.  
 

                                                 
1 Heuman, Lars. Bevisbörda och beviskrav i dispositiva tvistemål. Nordstedts Juridik AB. 
Stockholm 2005. 
2 Westberg, Peter. Processtaktik och bevisbörda i dispositiva tvistemål i Festskrift till Per 
Henrik Lindblom. Iustus förlag. Uppsala 2004 s.731. 
3 Schultz, Mårten. Kausalitetspraktikan. Svensk juristtidning 2011 sidan 465. 
 
4 Nordh, Robert. Om bevisprövning av orsakssamband. Svensk juristtidning 2011 s. 465. 
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1.3 Teoretisk inledning rörande 
bevisbördeteorier. 

 
När man definierar bevisbördan brukar man tala om att den som har 
bevisbördan för ett visst faktum bär risken för att detta faktum inte blir 
styrkt i rättegången.5 
 
Läran om bevisbördan har varit flitigt debatterad av ett flertal författare 
under lärans utveckling6. Anledningen härtill är självfallet den att 
bevisbördans placering är utomordentligt viktig i rättstillämpningen då 
målet kan komma att avgöras till nackdel mot den som har att bära ”bördan” 
för icke styrkt rättsfakta. Lagstiftaren har, såvitt jag har funnit, inte genom 
generell lagstiftning reglerat bevisbördan. Vad gäller förevarande 
frågeställning om komplicerade orsakssamband i främst mål av 
skadeståndsrättslig karaktär har jag inte funnit någon i lag reglerad 
bevisbörda.  
 
På området har professor Heuman företagit ett gediget arbete med att 
sammanställa teorier för bevisbördans placering. Med utgångspunkt i 
Heumans framställning redogör jag nedan för olika teorier rörande 
anledningen till att ålägga viss part bevisbördan. 
 
Bevisbördan i dispositiva tvistemål utgår i grunden från ett flertal olika 
teorier. Det verkar inte finnas någon entydig konsensus i praxis och doktrin 
rörande vilken teori som egentligen skall ligga till grund för bedömningen 
av vilkendera part som bär risken för ett visst rättsfaktum. Snarare verkar 
det som att de olika teorierna – i förening - ger rättstillämparen möjlighet att 
välja en viss bevisbördeteori som denne finner lämplig i det aktuella målet. 
Vidare, som kommer att beröras längre fram, är det viktigt att hålla i minnet 
att bevisbörda endast uppställs för rättsfakta då det endast är rättsfakta som 
domstolen kan grunda sin dom på i dispositiva tvistemål. 
 
I litteraturen har främst Boman, Ekelöf, Heuman, Olivecrona, och Westberg 
skrivit om bevisbördan i dispositiva tvistemål. Av författarna är Heumans 
verk det senaste vilket också diskuterar de andra författarnas inställningar 
till de olika teorierna.7  
 
Heuman för i sin framställning fram följande bevisbördeteorier: Dogmatiska 
teorier, sannolikhetsteorier, teorier som bygger på rättviseföreställningar, 
materiellträttsliga teorier, bevissäkringsteorier, avtalsteorin, stabilitetsteorin 
samt konsekvensteorin.8 Jag har valt att nedan redogöra för den teoretiska 

                                                 
5 Olivecrona, Karl. Domstolar och tvistemål. Sid. 73.  
6 Härom har bland annat professorerna Ekelöf, Olivecrona, Heuman och Westberg gett 
värdefulla bidrag. För vidare information se källförteckning.  
7 Heuman, Lars. Bevisbörda och beviskrav i dispositiva tvistemål.  
8 Heuman sid 41-59.  
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grunden för de teorier som kan tänkas ha bäring på min rättsfallsgenomgång 
som kommer att avhandlas längre fram i denna uppsats.  
 

1.3.1 Dogmatiska teorier 
 
De dogmatiska teorierna utgår från att man har vissa dogmer som bygger på 
en logisk slutledning för fastställandet av vad som är rätt, exempelvis 
genom sentensen ”käranden skall styrka sin rätt”. Kritiken mot detta synsätt 
är att man vid avgörandet av bevisbördans placering enligt den dogmatiska 
metoden inte tar hänsyn till rättspolitiska skäl. Det ligger s.a.s. i dogmens 
natur att den i ringa grad tar hänsyn till faktorer som skulle kunna påverka 
det dogmatiska synsättet. Heuman anför att de dogmatiska principerna idag 
torde ha liten påverkan på bevisbördans placering. Han anför emellertid att 
det finns ett flertal äldre HD fall där det dogmatiska synsättet kommit till 
uttryck, dessa rättsfall torde emellertid, enligt Heuman, kunna förklaras med 
andra bevisbördeteorier.9 
 

1.3.2 Sannolikhetsteorier 
 
Sannolikhetsteorierna (flera olika) bygger på en målsättning om att 
bevisbördans placering skall bidra till den största möjliga sannolikheten till 
att den materiella rätten förverkligas. Teorierna syftar till att tvister skall 
komma att bli korrekt bedömda. Heuman diskuterar rörande riskerna med 
teorierna för det fall då det endast föreligger en ganska låg eller osäker 
sannolikhet. I dessa situationer förespråkar han andra ändamålsteorier såsom 
komplement till sannolikhetsteorierna. Han ser även risken med 
applicerandet av sannolikhetsteorier vid bevisbördans placering på så sätt att 
sannolikheten kan komma att få en större betydelse än vad som följer av 
dess naturliga värde. En följd av detta blir då att domstolarnas avgöranden 
riskerar att inte bli materiellt riktiga. Heuman förespråkar istället att 
sannolikhetsteorierna beaktas vid fastställandet av beviskravet.10  
 
En sannolikhetsteori som anförs av Heuman är den om 
ursprungssannolikhet. Ett exempel på denna är att den som innehar ett 
skuldebrev i egenskap av borgenär i allmänhet har lånat ut pengar. Det är 
således en sannolikhet för bevistemat som kan fastställas utan att den 
konkreta bevisningen analyseras vilket innebär att den som påstår någonting 
som avviker från ursprungssannolikheten är bevisskyldig för sitt 
påstående.11  
 
Heuman anför vidare en äldre sannolikhetsteori som innebär att 
”bevisbördan skall läggas på den som påstår något som avviker från det 
                                                 
9 Heuman sid 42-43. 
10 Heuman sid 44. 
11 Heuman sid 44. 
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sedvanliga”12. Heuman anför att teorin brottas med hur man på ett 
tillförlitligt sätt skall avgöra om och i så fall vilken allmän livserfarenhet i 
sig som kan läggas till grund för bevisbördans placering. Även Olivecrona13 
diskuterar detta. 
 
En sannolikhetsteori är den s.k. överviktsteorin som, till skillnad från den 
situationen då ena parten bär en tung bevisbörda, utgår från att så snart det 
finns en sannolikhetsövervikt till fördel för den ena parten skall domen 
grundas på dennes påstående. Denne teori skiljer sig på så sätt att ingendera 
parten har någon egentlig bevisbörda.14 Heuman påstår att det i rättspraxis 
inte har ställts upp något tydligt stöd för överviktsprincipen men att HD i 
flera fall har anslutit sig till överviktsprincipens grundsats genom att ställa 
mycket låga beviskrav.15  
 
Heuman anför att den kritik som har riktats mot överviktsteorin som en 
funktion av att tillämpningen av principen inte alltid leder till materiellt 
riktiga avgöranden inte bör leda till att principen förkastas. Enligt Heuman 
torde det räcka att principen väsentligen bidrar till materiellt riktiga domar. 
Heuman anför att så inte heller behöver vara fallet med de 
bevisbördeprinciper som uppställer höga beviskrav. Heuman är därför 
positiv till att använda överviktsteorin vid sidan av andra goda 
bevisbördeteorier förutom i de fall då bevismaterialet är mycket bristfälligt. 
Vid sådana situationer skulle risken för materiellt felaktiga avgöranden vara 
överhängande. Med anledning härav kan det enligt Heuman finnas all 
anledning att väga in andra bevisbördeteorier som bygger på goda 
rättspolitiska grunder. En sådan avvägning skulle enligt Heuman kunna leda 
till fler materiellt riktiga avgöranden.16  
 

1.3.3 Materiellträttslig teori 
 
Den genom ett halvsekel tongivande, numera avlidne, professorn Ekelöf har 
formulerat en materiellträttslig bevisbördeteori som utgår från att 
bevisbördereglerna skall hjälpa till vid förverkligandet av den materiella 
rätten. Det är en teori som bygger föga på de enskilda parternas rätt till 
tvistelösning i det enskilda fallet men mer på ett förverkligande av 
lagstiftarens och i stort – samhällets syfte - med den ifrågavarande 
lagstiftningen.17 Detta synsätt har enligt Heuman präglat de flesta svenska 
juristerna men inte fått ett sådant genomslag i rättspraxis som man hade 
kunnat förvänta sig. På teoretisk grund kritiserar Heuman Ekelöf. Heuman 

                                                 
12 Heuman sid. 45. 
13 Olivecrona, Karl. Bevisskyldigheten och den materiella rätten. Almqvist  & Wiksell 
Boktryckeri. Uppsala 1930. Sid 29 och 114. 
14 Heuman sid. 45.  
15 Heuman sid. 46 
16 Heuman sid. 48. 
17 Ekelöf, Per Olof. Rättegång fjärde häftet. P.A. Norstedt & Söners förlag. Stockholm 
1977.  
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påstår att när Ekelöf genom ett lagtolkningsliknande moment påstår att den 
materiella regeln skall tillämpas antingen analogt eller e contrario då ett 
visst rättsfaktum ej har kunnat klarläggas glider Ekelöf i sin 
begreppsbildning på ett sätt som blir oklart. Heuman anser att Ekelöfs vilja 
att låta den materiella rätten i sig påverka processrätten leder till en oklarhet 
om vem som egentligen har bevisbördan i en viss situation.18 
 
Heuman kritiserar Ekelöf för att dennes ändamålsteori är problematisk att 
tillämpa. Problematiken ligger i att det endast i ett fåtal fall från lagstiftaren 
finns tydliga uttalanden om vilken part som en viss regel avser att stödja för 
det fall ett visst rättsfaktum inte kan bevisas. Heuman anför att i de flesta 
fall bygger lagstiftningen på en avvägning mellan parterna varför det blir 
utomordentligt svårt att avgöra vilkendera parten som skall bära risken för 
ett icke bevisat rättsfaktum. Heuman anför även kritik mot Ekelöf genom att 
exemplifiera den s.k. kompensationsteorin som bygger på att om endera 
parten av lagstiftaren har ett långtgående rättskydd i en viss lagregel 
domstolen kan lägga bevisbördan på denna parten för att uppnå ett rimligt 
styrkeförhållanden mellan parterna.19 
 
Heumans kritik av Ekelöfs materiella teori går så långt att han anför att det 
kan vara så att Ekelöf låtit utsträcka sin teleologiska lagtolkningsmetod till 
bevisbördeläran för att visa på den teleologiska lärans förträfflighet på flera 
rättsområden. Att Ekelöf skulle erhålla något stöd för sitt resonemang hos 
Olivecrona avvisar Heuman å det bestämdaste.20  
 

1.3.4 Bevissäkringsteori 
 
Den av HD kanske mest uppmärksammade bevisbördeteorin är enligt 
Heuman den s.k. bevissäkringsteorin. Denna teori bygger i grunden på att 
den part som har bäst möjlighet att säkra bevisning i en viss situation skall 
åläggas bevisbördan. Exempel härpå kan vara att en av avtalsparterna har 
bättre möjlighet än den andra att säkerställa skriftlig bevisning såsom 
exempelvis ett i skrift upprättat avtal. Andra exempel kan vara att endera 
parten har lättare att dokumentera ett visst förhållande genom fotografier, 
videofilm eller dylikt. Om ingendera parten har bättre möjlighet än den 
andre att säkerställa bevisning kan domstolen enligt Heuman skapa 
principer som syftar till att i framtiden reglera situationen om vem som har 
ansvaret att säkerställa viss bevisning. På så sätt kan framtida tvister 
undvikas. Rättstillämparen skapar på så sätt ett handlingsdirigerande 
mönster för samhällslivet. Kritik riktas emellertid mot detta synsätt av 
Heuman då det är föga troligt att antaga att gemene man studerar rättspraxis 
på ett sådant sätt att dessa kan tillgodogöra sig bevisbördereglerna och agera 
härefter till undvikande av framtida tvister.21 
                                                 
18 Heuman sid. 49.  
19 Heuman sid. 50 
20 Heuman sid. 52.  
21 Heuman sid 54-56 samt 414. 
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Heuman anför att bevissäkringsteorin som bekräftats i ett flertal avgöranden 
av HD är den teori som haft störst betydelse vid domstolarnas avgöranden 
av bevisbördans placering. Han anför även att i en del fall förenas 
bevissäkringsargumenten med sannolikhetsargumenten och skapar då en 
samverkande förklaring till domstolens placering av bevisbördan.22 Som 
exempel på bevissäkringsargumentens företräde framför andra 
bevisbördeteorier kan anföras ett avgörande av HD där HD i det aktuella 
plenumavgörandet lät bevissäkringsargument få fördel framför 
materiellträttsliga argument.23  
 

1.3.5 Avtalsteorin 
 
Till bevisbördeteorierna får, enligt Heuman, föras även den s.k. avtalsteorin 
även om denna i allmänhet inte ger något klart besked om hur bevisbördan 
skall fördelas. Möjlighet föreligger emellertid att låta parternas avtal styra 
fördelningen av bevisbördan, d.v.s. att direkt i avtalet reglera vilkendera 
parten som har ansvaret att bevisa en viss omständighet. På området 
föreligger vissa tvingande bestämmelser. Häribland bör, vid 
konsumentförhållanden, nämnas ett EU direktiv24ur vilket kan härledas att 
ett visst avtalsvillkor i ett standardavtal anses oskäligt om villkoret har till 
syfte att, eller får konsekvensen, att en konsument åläggs en bevisbörda som 
rätteligen skall ligga hos en annan avtalspart. Avtalsklausulen blir således 
ogiltig om bevisbördan läggs på en konsument i strid med gällande rätt 
rörande fördelningen av bevisbördan. Vidare anför Heuman att om ett 
avtalsvillkor framstår som särskilt fördelaktigt för den ena avtalsparten 
åläggs denne avtalsparten att bevisa förutsättningarna för klausulens 
tillämplighet. Anledningen härtill är att man vill skapa en balans i avtalet 
och att den materiellt fördelaktiga avtalsregleringen då uppvägs av att den 
gynnade parten skall styrka tillämpligheten av klausulen.25  
 

1.3.6 Konsekvensteorin 
 
Vidare får den s.k. konsekvensteorin beskrivas. Teorin låter hänsynen till 
rättsföljden vara avgörande för fördelningen av bevisbördan. Exempelvis 
kan anföras att en felaktig dom kan komma att slå olika hårt mot käranden 
eller svaranden. Enligt konsekvensteorin kan detta faktum användas på så 
sätt att bevisbördan kan läggas på den parten som en sådan oriktig dom 
skulle slå hårdast emot. I brottmål innehar åklagaren exempelvis 
bevisbördan, detta kan förklaras med att en fällande dom skulle slå hårdare 
mot den tilltalade än vad en friande dom skulle göra mot samhället i stort. 
                                                 
22 Heuman sid. 409. 
23 NJA 2005 s. 205 
24 Rådets direktiv 93/13/EEC, bilagan 1 q. 
25 Heuman sid 56-57. 
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Detta synsätt skulle, enligt Heuman, även kunna få visst genomslag rörande 
tvistemål. Detta då det skulle finnas utrymme att anamma samma tanke som 
ligger bakom åklagarens bevisskyldighet i brottmål även i tvistemål. 
Heuman anför emellertid att konsekvensteorin inte har vunnit någon större 
uppmärksamhet inom doktrin. Inte heller HD har i sina avgöranden fäst 
någon större vikt vid teorin.26  
 

1.3.7 Stabilitetsteorin 
 
Slutligen får anföras den s.k. stabilitetsteorin. Denna teori bygger på att 
rättsförhållanden i en rättstat bör bestå och att äganderättens överförande 
inte skall ske på lösa grunder. På så sätt anses rättsinnehavarens motpart 
som bevisskyldig. Enligt Heuman har teorin inte spelat någon större roll i 
svensk doktrin. Däremot har teorin kunnat kombineras med bland annat den 
materiella teorin och bevissäkringsteorin. Heuman anför att teorin är viktig i 
de fall då det ”utan någon motivering tas för givet att bevisbördan bör 
fördelas på visst sätt och då bevisskyldigheten inte kan förklaras på annat 
sätt än med stabilitetsteorin”.27  
 

1.3.8 Sammanfattning rörande 
bevisbördeteorier. 

 
De ovan beskrivna teorierna syftar till att utgöra en teoretisk grund för 
resterande del av uppsatsen. Vidare avser jag att i min analys knyta an 
teorierna till den rättsfallsgenomgång som företagits. Vidare finns det all 
anledning att låta teorierna utgöra en analysgrund till de uttalanden som 
gjorts inom rättsvetenskapen avseende bevisbördans placering i mål rörande 
särskilt komplicerade orsakssamband.  
 

                                                 
26 Heuman sid. 58 
27 Heuman sid. 58 
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2 UTREDNING 

 

2.1 Bevisbörda i försäkringsmål. 

 
 Då denna uppsats avser bevisbördan i mål rörande särskilt komplicerade 
orsakssamband med särskild inriktning mot whiplash-mål är det angeläget 
att beskriva de grundläggande försäkringsprocessrättsliga reglerna rörande 
placeringen av bevisbördan. Härom handlar denna del av uppsatsen.  
 
Inledningsvis får anföras att det är den försäkrade som skall göra ett 
försäkringsfall antagligt. Det är således den försäkrade som har bevisbördan 
för att ett försäkringsfall har inträffat. HD har emellertid ställt upp ett lågt 
beviskrav vilket innebär att den försäkrade skall göra ett försäkringsfall 
antagligt.28 Anledningen härtill är, enligt Bengtsson, att man funnit en 
kompromisslösning då det skulle vara oskäligt att lägga bevisbördan på 
försäkringstagaren och samtidigt uppställa ett normalt beviskrav. Det låga 
beviskravet torde kunna motiveras med att det kan vara svårt för en 
försäkringstagare att framställa den bevisning som är nödvändig för att 
styrka omständigheten, särskilt vid mer tekniskt komplicerade 
försäkringsfall. Bevisbördan motiveras, enligt Bengtsson, genom att det står 
klart att försäkringstagaren normalt har bättre möjligheter att bevisa ett 
försäkringsfall av den enkla anledningen att försäkringsbolaget dels får reda 
på uppgifterna i ett senare skede, dels har svårt att kontrollera om 
uppgifterna är riktiga.29  
 
När försäkringsfallet väl har gjorts antagligt skall orsakssamband mellan 
skadan och den skadeutlösande handlingen bevisas. Det vill säga 
kausaliteten som även skall vara adekvat. Att visa ett orsakssamband får 
anses vara avsevärt mer komplicerat än visandet av att försäkringsfall har 
uppstått. 
 
Carlsson gör gällande att huvudregeln rörande bevisbördans placering i 
personskaderättens dispositiva tvistemål är att det är käranden som har 
bevisbördan för rättsfaktum. Detta kompletteras emellertid enligt Carlsson 
av en undantagsregel som innebär att den part som vill åberopa en sak till 
sin fördel har bevisbördan härför. Exempel härpå skulle enligt Carlsson vara 
att käranden åberopar viss sannolikhet för en påstådd skadeorsak varefter 

                                                 
28 Ekelöf har myntat de olika beviskraven antagligt, sannolikt, styrkt, uppenbart och för 
brottmål; ställt bortom rimligt tvivel. Denna nomenklatur har, så vitt jag förstår, anammats 
av de praktiskt verksamma juristerna. Härom handlar emellertid inte denna uppsats i 
huvudsak varför någon genomgång av teorier rörande beviskrav ej företas.  
29 NJA 1984 s.501 I och II samt Bengtsson, Bertil. Försäkringsrätt. Nordstedts juridik 
AB.2004  
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svaranden anför motargument rörande en alternativ skadeorsak och 
svaranden då måste föra fram utredning till stöd för en sådan invändning.30  
 
Personskaderätten försvåras av att det för utredandet av orsakssambandet 
mellan en skada och det, för den enskilde, uppkomna besväret behöver 
fastställas hur framtiden skulle ha utvecklat sig skadan förutan. Det vill 
säga, orsakssambandet är beroende av en hypotetisk bedömning som måste 
företas av domstolen och för vilken endera parten skall bevisa, inte vad som 
faktiskt har hänt, utan vad som skulle ha hänt skadan förutan.31 
 
Carlsson gör gällande att det vid en invändning från svaranden om att den 
skadelidande ändå skulle ha utvecklat de för tvisten aktuella 
sjukdomsbesvären, skadan förutan, föreligger två motstående principer. 
Dessa är å ena sidan att ”försäkringstagaren har bevisbördan för att en 
ersättningsgill skada föreligger” å andra sidan att ”motparten normalt har 
bevisbördan för påståenden om ett alternativt händelseförlopp”. Detta skulle 
enligt Carlsson leda till att den skadelidande har bevisbördan för att 
övervägande sannolikhet föreligger rörande ett samband mellan olyckan och 
de aktuella besvären. Lyckas den skadelidande visa detta har det 
grundläggande beviskravet uppfyllts. Försäkringsbolaget har då att 
motbevisa detta. ”Rör konflikten samma sakomständighet löses 
bevissituationen genom överviktsprincipen”.32Dessa regler blir även 
aktuella rörande motargument från svaranden. Vidare anför Carlsson att det 
föreligger en generell regel rörande försäkringsbolagets bevisbörda för att 
undantag i försäkringen är för handen.33  
 
Carlsson gör gällande att bevisbördereglerna i personskaderätten måste 
tillämpas försiktigt. Hon anför att det, för det fall överviktsprincipen 
tillämpas rörande beviskravet, blir mindre viktigt med bevisbördereglerna 
då ingendera parten kommer att inneha bevisbördan. Överviktsprincipen 
kommer då att innebära att ingendera parten uppbär bevisbördan varför de 
således uppstår en delad bevisbörda.34 
 
Carlsson argumenterar i sin framställning kraftfullt för att 
överviktsprincipen tillämpas och bör tillämpas inom personskaderätten. 35 
Hon gör gällande att överviktsprincipen har stadsfäst i ett flertal 
skadeförsäkringar och ansvarsförsäkringar på personskadeområdet samt i en 
del författningar.36Carlsson hänvisar även till rättspraxis vari denna 
överviktsprincip skall vara gällande.37Carlssons analys är emellertid 
tveksam med tanke på att HD inte ger henne ett uttalat stöd.  
 
                                                 
30 Carlsson, Mia. Arbetsskada. Jure Förlag AB. Stockholm 2008. Sid. 426. 
31 NJA 1961 s 473, NJA 1969 s 311 samt Carlsson, sid. 428. 
32 Carlsson sid. 465. 
33Se NJA 2000 s.150 samt Carlsson sid. 430-431. 
34 Carlsson, sid 432.  
35 Carlsson sid 441-442. 
36 Häribland patientskadelagen 6 §, läkemedelsförsäkringen 3§ samt miljöbalken 32 kap 3 
§. 
37 Se, NJA 1952 s. 104, NJA 1959 s. 318, NJA 1978 s. 281. 
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2.2 Bevisbörda vid särskilt komplicerade 
orsakssamband. 

 

2.2.1 SvJT 2011 sid. 465 
 
Professor Mårtens Schultz tar i en artikel i Svensk juristtidning 2011 sidan 
465 sig an bevisfrågorna rörande komplicerade orsakssamband i rättspraxis 
genom att – med skadeståndsrättslig utgångspunkt kommentera de 
bevisregler som aktualiseras. Schultz inleder med att kommentera den 
begreppsförvirring som råder rörande orsakssamband och den ovilja som 
HD har uppvisat i att klargöra rättsläget. Schultz anför att 
kausalitetsbedömningen avser att ”vaska fram” faktorer som inverkat på ett 
visst förlopp. Hur man sedermera skall sortera de framvaskade faktorerna är 
upp till en mer värderande lära att avgöra. Schultz framhåller att man inom 
kausalitetsläran inte laborerar med storheter. Ty det intressanta är inte vilken 
faktor som varit ”mest påverkande” då det till alla orsaker finns en uppsjö 
av olika påverkande faktorer.  
 
Schultz tar sitt resonemang vidare till en processrättslig del vari han ur 
starkt teoretisk synvinkel anför kritik mot den begreppsoreda rörande 
bedömandet av kausaliteten som tillåts ske i domstolarna. Som exempel 
anför han den s.k. Prosolvia-domen i Göteborgs tingsrätt38och den, enligt 
Schultz, felaktiga slutsatsen rörande kausaliteten. Schultz gör gällande att 
tingsrätten finner att det i målet föreligger orsakssamband mellan en 
felaktigt utförd revision och den orsakade skadan men att detta samband inte 
kan vara klart mera sannolikt än andra alternativa orsaker som har gjorts 
gällande. Schultz menar att det vid slutsatsen att det föreligger 
orsakssamband inte finns någon anledning att därefter göra vidare 
bedömningar såsom orsakssambandets storhet, ty den frågan är inte aktuell 
vid kausalitetsbedömningar.  
 
Schultz avslutar sin artikel med en checklista som, enligt Schultz, bör kunna 
användas av praktiskt verksamma jurister för hanteringen av orsakssamband 
i rättstillämpningen. 
Ur checklistan framgår att samtliga orsakssamband skall beaktas, oaktat 
storheten i sambandet, och att orsakssambandet i sig skall hållas åtskilt från 
orsakssambandets styrka. Schultz gör således gällande att det inte är 
intressant för orsakssambandet i sig huruvida orsakssambandet utgör 
huvudorsaken till skadan eller blott en liten del av orsaken till skadan.   
Schultz gör gällande att käranden, som huvudregel, har att styrka ett 
orsakssamband. D.v.s. bevisbördan rörande orsakssamband åvilar käranden.  
Schultz gör gällande att det såsom undantagsregel gäller att käranden vid 

                                                 
38 Göteborgs tingsrätts dom den 15 oktober 2010 i mål nr T 3715-01, T 3716-01 och T 
4807-01. 
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alternativa skadeorsaker skall göra sitt påstående klart mera sannolikt än 
svarandens påstående. D.v.s. vid alternativa skadeorsaker som åberopas av 
svaranden skall käranden erhålla bevislättnad rörande styrkandet av 
rättsfaktum. Det verkar emellertid som att Schultz gör gällande att 
svaranden inte har någon egen bevisbörda. Schultz nöjer sig med att 
argumentera att för det fall svaranden gör ett ”blankt bestridande” skall 
rätten enligt sedvanliga processrättsliga regler inte fästa något avseende vid 
detta. Sammanfattningsvis får anföras att Schultz processrättsliga 
utsvävningar är svåra att följa. Kritik mot Schultz har anförts av docent 
Robert Nordh i artikeln nedan.   

 

2.2.2 SvJT 2011 sid.465 

 
I Svensk juristtidning 2011 s. 465 kritiserar docent Robert Nordh professor 
Schultz för dennes bristande insikter i processrätt. Kritiken bygger i 
huvudsak på att Schultz inte utgår från uppdelningen av processmaterial i 
dels rättsfakta och dels övrig fakta (bevisfakta och hjälpfakta m.m.). Nordh 
gör gällande att bevisreglerna förutsätter en identifiering av de olika fakta 
som kan förekomma. Detta med anledning av att bevisbörderegler endast 
kan förekomma rörande rättsfakta. Vad gäller bevisfakta aktualiseras inte 
bevisbördereglerna då någon åberopsbörda rörande dessa fakta ej föreligger. 
Slutsatsen av detta blir att det endast är åberopad fakta som domstolen kan 
grunda ett avgörande av målet på. Allt detta följer av dispositionsprincipen i 
17:3 RB.  
 
Nordh klargör sin inställning genom att exemplifiera brister i Schultz 
resonemang. Häribland att en alternativ förklaring rätteligen utgör antingen 
s.k. motsatsbevis och därmed bevisfakta eller ett motbevis och därmed 
rättsfakta. Motsatsbeviset syftar till att sänka värdet hos huvudbeviset varför 
domstolen inte kan grunda någon dom på motsatsbeviset. Vidare skall 
domstolen beakta detta bevis, oaktat hur det förs in i processen. Motbeviset 
utgör i sig egen rättsfakta för vilken bevisbörda åläggs. Svaranden har 
således att bevisa motbeviset i samma ordning som käranden har att, som 
huvudregel, styrka huvudbeviset. Indelningen i olika fakta styrs av parterna 
varför det är parterna, inte domstolen, som avgör huruvida bevisbörda 
kommer att uppställas eller ej.  
 
Det ovan anförda leder till att vid en situation där svaranden blankt förnekar 
viss rättsfakta utan anförande av egen rättsfakta käranden har att bevisa sina 
åberopade rättsfakta. Det faktum att svaranden, utan att förebringa någon 
egen utredning, förnekar viss rättsfakta leder i sig inte till att den utredning 
som käranden lägger fram skall tas för viss. Käranden har alltid att som 
huvudregel bevisa sitt påstående.39 Nordh gör gällande att det inte finns 
                                                 
39 Sidan 6 i artikeln. 
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anledning för svaranden att åberopa egen rättsfakta innan dess han har 
anledning att misstänka att det kan påverka ersättningsskyldigheten 
oberoende av orsakssambandet. 40 
 
Faktakategoriseringen ovan får betydelse för resultatet av bevisprövningen 
då domstolens bedömning skiljer sig åt beroende på om åberopat faktum 
utgör bevisfakta eller rättsfakta.41 D.v.s. om det åberopade faktumet är av 
medelbar eller omedelbar betydelse för utgången av målet42. 
 
Rörande beviskravet vid komplicerade orsakssamband anför Nordh att det 
ligger till på samma sätt som rörande bevisbördan. Svaranden kan välja att 
förneka det av käranden anförda orsakssambandet genom att göra gällande 
ett alternativt orsakssamband såsom ett motsatsbevis. För det fall svaranden 
anser att den alternativa skadeorsaken påverkar ersättningsskyldigheten i 
sig, oavsett orsakssambandet rörande kärandens åberopade orsakssamband, 
skall svaranden åberopa den alternativa skadeorsaken såsom motfakta. 
Domstolen har då att tillämpa en bevisbörderegel för svarandens motfakta. 
43 
 
Nordh anför att i praktiken kommer domstolen att hantera bevisprövningen 
som så att domstolen först måste pröva om käranden har bevisat sitt 
åberopade orsakssamband i sig. Nordh menar att det skall föreligga en viss 
sannolikhet för påståendets riktighet. Nordh gör gällande att därefter skall 
domstolen göra en prövning av ordinär motbevisning, såsom med vilken 
säkerhet det kan antas att ett visst vittnes iakttagelse av en händelse har 
skett. Nordh anför som exempel rörande ordinär motbevisning även den 
situationen att man kan ifrågasätta med vilken grundlighet en viss utredning 
som utgör processmaterial i ett visst mål har företagits. Den ordinära 
motbevisningen syftar därmed till att försvaga huvudbeviset. Efter den 
ordinära motbevisningen har rätten, enligt Nordh, att ta hänsyn till eventuell 
motsatsbevisning, d.v.s. sådan bevisning som syftar till att helt förringa 
värdet av huvudbevisningen. Exempelvis andra skadeorsaker.44 Nordh 
uttrycker det som så att ”motsatsbeviset har till uppgift att bevisa något som 
utesluter existensen av kärandens bevistema”45. Rörande bevisprövningen av 
motsatsbeviset anför Nordh att för det fall motsatsbeviset är starkare än 
huvudbeviset kommer kärandens bevisbörda inte att anses som fullgjord. 
För det fall motsatsbeviset är svagare än huvudbeviset får rätten göra en 
bedömning med hur stor del som motsatsbeviset förringar värdet av 
huvudbeviset.46 
 
Rörande bevisprövningen av motsatsbeviset anför Nordh, i överensstämmelse 
med Schultz, att som beviskrav det i allmänhet förekommande beviskravet 
                                                 
40 Sidan 7 i artikeln. 
41 Sidan 7 i artikeln. 
42 Ekelöf, Per Olof och Edelstam, Henrik. Rättegång första häftet. Åttonde upplagan sid. 
40-41.Nordstedts juridik AB. 2002.  
43 Sidan 7 i artikeln. 
44 Sidan 8 i artikeln. 
45 Sidan 8 i artikeln. 
46 Sidan 8 i artikeln. 
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rörande tvistemål skall tillämpas. D.v.s. att ett rättsfaktum skall styrkas. 
Schultz har emellertid gjort gällande att bevislättnad tillåts av domstolarna 
då alternativa skadeorsaker föreligger. Nordh gör gällande att detta är en 
felaktig slutsats av Schultz då det inte är de alternativa skadeorsakerna i sig 
som renderar bevislättnaden utan istället det faktum att det i denna typ av 
mål föreligger svåröverblickbara och mycket komplicerade orsakssamband 
för vilka det föreligger svårigheter att anföra full bevisning.47  
 
Nordh avslutar sin artikel genom att anföra ett förslag till checklista för den 
praktiskt verksamme juristen då den av Schultz anförda checklistan inte 
rimligen kan användas då den bygger på processrättsligt felaktiga 
premisser.48  
 
Nordhs checklista tar sin utgångspunkt i att rätten först skall avgöra den 
aktuella bevisbördepunkten rörande rättsfakta. Därefter har käranden att, 
som huvudregel, bevisa rättsfaktum. Beviskravet för rättsfaktum skall som 
huvudregeln vara styrkt men bevislättnad kan åtnjutas vid särskilt 
svåröverskådliga och mycket komplicerade orsakssamband som leder till att 
särskilda bevissvårigheter föreligger. I vissa fall kan en presumtion 
uppställas varför bevisbördan åläggs svaranden varvid beviskravet skall 
fastställas på samma sätt som om bevisbördan hade åvilat käranden. Rätten 
har härefter att värdera bevisningen för rättsfaktum. Om bevisningen inte 
når upp till bevisbördepunkten har part inte uppfyllt sin bevisbörda och 
domstolen skall som grund för domen lägga att rättsfaktum inte föreligger. 
För fall bevisningen når upp till bevisbördepunkten skall rätten värdera 
bevisning angående alternativa händelseförlopp som i vart fall till någon del 
utesluter förekomsten av den tidigare prövade rättsfaktum. Rätten skall 
därefter reducera värdet av huvudbevisningen i förhållande till 
motsatsbevisningens styrka. Reduceringen innebär antingen att 
huvudbeviset förlorar i sådan styrka att käranden inte uppnår 
bevisbördepunkten alternativt i sådan mån att huvudbeviset fortfarande 
innehar sådan styrka att det når upp till bevisbördepunkten. För det fall 
svaranden inte har åberopat några rättsfakta har rätten nu att avsluta sin 
bevisprövning.  
 
För det fall svaranden har åberopat rättsfakta i form av en annan skadeorsak 
som inverkar på ersättningsskyldigheten för det fall orsakssambandet 
existerar, d.v.s. utesluter eller begränsar svarandens ersättningsskyldighet, 
skall rätten företaga en bevisvärdering av dessa motbevis. Bevisprövningen 
sker genom att rätten skall ställa upp en bevisbörda för svaranden och ett 
beviskrav som skall uppnås. Bevisbördan åvilar svaranden medan 
beviskravets grad skall bestämmas med utgångspunkt i frågan om det 
föreligger särskilda svårigheter i att frambringa full bevisning. Om 
svaranden uppfyller sin bevisbörda skall svarandens motbevis beaktas, om 
svaranden ej uppfyller bevisbördan skall rätten bortse från beviset.  
 

                                                 
47 Sidan 8-9 i artikeln. 
48 Sidan 1 i artikeln. 
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Jag har inte kunnat finna någon argumentation om ”övervägande 
sannolikhet” i Nordhs artikel.  
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2.2.3 Något om rättsfakta och bevisfakta. 
Att dra en tydlig generell gräns mellan vad som utgör rättsfakta och vad som 
utgör bevisfakta är svårt. I doktrin har Lindblom uttalat att ”gränsen mellan 
bevisfakta och rättsfakta är oklar och det är inte ovanligt att vad en författare 
kallar rättsfaktum av en annan påstås vara bevisfaktum” 49.  
 
Lindblom försöker emellertid ta sig an frågan och anför, såsom ett exempel, 
att rättsfakta kan utgöras av en situation då en avtalspart till stöd för yrkande 
om ogiltighet åberopar att denne lider av dyslexi samt är hörselskadad. 
Dessa argument kan enligt Lindblom göras till föremål för bevisning och 
utgör därmed rättsfakta. Ett eventuellt läkarintyg till styrkande av dyslexin 
och hörselskadan skulle utgöra bevisfakta.50  
 
Westberg har anfört att en domare inte får sätta sig över en av part 
klassificerad fakta. Detta innebär att det finns en stor möjlighet för parterna 
att tidigt i processen avgöra vilken fakta som skall anses vara rättsfakta och 
vilken fakta som skall anses vara bevisfakta.51Enligt Westbergs52 synsätt 
(med stöd av HD) är det således parterna som avgör hur fakta skall 
klassificeras.  
 
 

                                                 
49 Lindblom, Per Henrik. ”Processens arkitektur” i Vänbok till Torsten Bylund. Iustus 
Förlag AB. Uppsala 2003. Sid. 177. 
50 Lindblom sid. 174 samt not 8 på samma sida. 
51 Westberg, Peter. Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål. Nordstedts Juridik AB 
2010. Sid. 389 not 13. 
52 Nordh ger uttryck för samma synsätt i SvJT 2011 sid. 465. 
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2.3 Rättsfall rörande bevisbördan vid särskilt 
komplicerade orsakssamband.  

 
Som ovan redogjorts för är meningarna i rättsvetenskapen delade rörande 
bevisbördans placering i svåröverblickbara och särskilt komplicerade 
orsakssamband. Rättsvetenskapsmännen verkar vara överens i så måtto att 
bevisbördan som huvudregel skall åvila käranden men att denne kan erhålla 
bevislättnader för det fall att det föreligger särskilda svårigheter med att 
förebringa full bevisning. Delade meningar verkar emellertid råda rörande 
huruvida en bevisbörda skall uppställas gentemot svaranden för anförd 
motbevisning som får klassificeras såsom rättsfakta. Carlsson anför att om 
en konflikt rör samma sakomständighet löses bevissituationen genom 
överviktsprincipen. Nordh å sin sida är tydlig med att en särskild bevisbörda 
skall uppställas gentemot svaranden för åberopat motfaktum.  
 
Med anledning av de inom rättsvetenskapen anförda olika meningarna 
rörande motfakta finns det all anledning att studera hur frågan har lösts i 
rättspraxis.  
 

2.3.1 NJA 1977 s. 176.  

 
Målet behandlade ett utomobligatoriskt komplicerat orsakssamband 
avseende en förolyckad bilförare som – enligt käranden – omkom på grund 
av en grop i vägrenen. Frågan var om samband mellan dödsfallet och gropen 
i vägbanan förelåg. Motparten (staten) anförde konkurrerande skadeorsaker.  
 
I målet framkom att käranden hade bevisbördan för rättsfaktum men att det i 
denna typ av mål inte sällan kan vara svårt att förebringa full bevisning 
varför en viss bevislättnad skulle erhållas. Käranden skulle därmed göra 
klart mera sannolikt att händelseförloppet var det som käranden åberopat än 
något av de sakförhållanden som hans motpart åberopat.  
 
Svaranden anförde som motargument bland annat att det förelåg 
medvållande. Härom uttalade HD att ”beträffande frågan om O:s 
medvållande har vägverket inte styrkt sitt påstående”. 
 
Domstolen uttalade inte huruvida svarandens argument utgjorde 
motbevisning eller motsatsbevisning. Argumenten rörande medvållande 
talar emellertid för att svaranden anförde motargument och därmed 
rättsfakta. För detta talar även domstolens uttalande om att svaranden inte 
har styrkt sitt påstående. Med anledning härav torde slutsatsen kunna bli att 
domstolen ställde upp en bevisbörda för av motparten anförda motfaktum. 
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2.3.2 NJA 1981 s. 622 

 
Målet behandlade en tvist där en fiskodlare väckt skadeståndstalan gentemot 
en kommun varvid han hävdade att kommunen genom utsläpp från 
kommunens avloppsanläggning förgiftat hans fiskar. Målet behandlade 
således ett utomobligatoriskt komplicerat orsakssamband.  
 
HD anförde i sina domskäl att full visshet rörande vad som orsakat 
fiskdöden inte kan erhållas men att det inte är ett hinder mot att bifalla 
kärandens talan. Med hänvisning till NJA 1977 s.176 anförde HD att det i 
en del mål där orsakssambandet är omstritt får anses tillräckligt med att 
kärandens påstående framstår som klart mera sannolikt än motpartens 
påstående om orsakssambandet samt att det därtill även i sig är sannolikt i 
målet. HD uttalade att det vid denna typ av svåröverskådliga och 
komplicerade orsakssamband framstår som särskilt motiverat med en 
sänkning av beviskravet.  
HD anför slutligen att:  
 

”Vid en samlad bedömning av bevisningen får emellertid anses att Åke B 
gjort sitt påstående så pass sannolikt som rimligen kan fordras i 
förhållanden av detta slag. Åke B:s förklaring till fiskdöden framstår vidare 
som betydligt troligare än annan skadeorsak som berörts i målet”.53 

 
HD bekräftar i målet att man i denna typ av fall skall sänka bevisbördan för 
den skadelidande. Domskälen i målet talar även för att man inte har ställt 
upp någon bevisbörda gentemot svaranden för anfört motfaktum. HD har 
emellertid inte uttryckligen angivit huruvida HD klassificerat svarandens 
bevisning för motargument som motsatsbevis eller som motbevis. 
 

2.3.3 NJA 1982 s. 421. 

 
Målet handlade om en skadeståndstalan p.g.a. produktskada gentemot ett 
bolag efter användande av ett kontrastmedel som enligt kärandena orsakat 
skada hos dessa. Domstolen uttalade sig generellt, rörande svåröverskådliga 
och komplicerade orsakssamband som berörde tekniska och vetenskapliga 
spörsmål där sakkunniga kan ha olika ståndpunkter, enligt följande:  
 

”Som huvudregel beträffande bevisbördan gäller att det åligger 
den skadelidande att visa sambandet mellan skadan och produkten. 
Det är emellertid angeläget att beviskravet inte sätts så högt att den 
skadelidandes möjlighet till gottgörelse blir illusorisk. I mål av 
denna art liksom i jämförliga sammanhang ter sig därför en lindring 
av beviskravet påkallad”.54 

  

                                                 
53 Sidan 9 i det aktuella rättsfallet.  
54 Sidan 45 i det aktuella rättsfallet. 
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Med hänvisning till 1977 och 1981 års avgöranden uttalade HD att käranden 
för fullgörandet av bevisbördan skall göra det påstådda orsakssambandet 
klart mera sannolikt än det sakförhållande som åberopats av motparten. 
Därtill skall käranden göra det sannolikt i sig med hänsyn till 
omständigheterna i målet.  
 
I förevarande mål anger inte HD uttryckligen hur HD har klassificerade 
svarandens motargument. Målet verkar emellertid inte på något sätt avvika 
från de tidigare anförda rättsfallen varför det stärker de principer som 
uttalats i tidigare rättsfall. 
 
Intressant i förevarande rättsfall är uttalandet röranden den vid målets 
avgörande gällande läkemedelsförsäkringen och det däri stadgade 
bevislättnaderna som HD ansåg inte skulle påverka utgången av målet då 
skadan skett innan ikraftträdandet av lagen.55  
 
Justitieråden Höglund och Vängby skrev sig skiljaktiga, med visst påstått 
stöd i 1977- och 1981 års fall, hävdande att det istället skulle tillämpas ett 
beviskrav där käranden skulle göra sitt påstådda orsakssamband 
”övervägande sannolikt” än motpartens. En tillämpning av en regel där 
någon egentlig bevisbörda inte föreligger utan där kärandens bevislättnad 
blir så stor att endera partens sannolikhetsövervikt blir avgörande för målet. 
Detta ger således uttryck för den s.k. överviktsprincipen som avhandlats 
ovan i denna uppsats. 
 

2.3.4 NJA 1991 s.481 

 
Målet handlade om ett kontraktsförhållande rörande reparation av båtmotor.  
HD uttalade i sina domskäl att bevisbördan åvilar käranden även om denne, 
på grund av en i annat fall illusorisk möjlighet att åberopa fel vid utförandet 
av tjänsten, skall ges bevislättnad. HD klargjorde att beviskravet skall sättas 
till klart mera sannolikt.  
 
HD uttalade, vilket är principiellt intressant att:  
 

”HD har i flera avgöranden haft anledning uttala sig om vilken grad 
av bevisning som skall krävas till styrkande av att en uppkommen 
skada haft viss angiven orsak. Ett något lägre beviskrav än eljest har 
därvid uppställts i fall då särskilda svårigheter ansetts föreligga att 
framlägga en fullständig bevisning om att andra skadeorsaker varit 
uteslutna”.56 

 
Enligt HD gäller denna princip vid utomobligatoriska förhållanden, 
skadestånd enligt miljöskyddslagen samt i mål om ersättning för 

                                                 
55 Sidan 45 i det aktuella rättsfallet. 
56 Sidan fyra i det aktuella rättsfallet. 
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produktskada. Numera skulle denna princip även gälla vid kontraktstvister 
där en fullständig bevisning om ett visst orsakssamband varit utesluten.  
 
Svaranden hade anfört en alternativ skadeorsak varvid HD underlät att uttala 
huruvida denna alternativa skadeorsak skulle klassificeras som bevisfakta 
eller som rättsfakta.  
 

2.3.5 NJA 1993 s. 764 

 
I tvisten prövades en regresstalan från ett försäkringsbolag rörande 
vattenskada i fastigheter.  
HD uttalade tydligt att bevisbördan åvilar käranden men att bevislättnad i 
enlighet med tidigare rättspraxis skall tillåtas. 
 
I målet uttalar sig HD om bevisbördan och beviskravet med hänvisning till 1991 
års avgörande enligt följande: 
 

”Kravet har härvid i vissa fall formulerats så att det i betraktande av 
samtliga omständigheter skall framstå som klart mera sannolikt 
att orsaksförloppet varit det som den skadelidande påstått än att 
något av de sakförhållanden som hans motpart åberopat utgjort 
skadeorsaken”57 

 
I målet hade svaranden lagt fram utredning om orsakssambandet rörande en 
del av fastigheterna. Rörande den s.k. Åsa-fastigheten förelåg i princip 
ingen utredning. Något uttalande från HD rörande hur svarandens 
motargument och därtill anförda utredning skulle ha klassificerats har ej 
skett. Det är därmed oklart huruvida bevisningen utgjorde motsatsbevisning 
eller motbevisning.  
 
Vidare får anföras att det för ägarna av den i målet aktuella fastigheten 
förelegat en tidsutdräkt med att anmäla skadan om 2 månader varför 
svaranden kom att invända att skadeståndet skulle jämkas till noll med 
anledning av kärandens försumlighet. HD anförde i sina domskäl att det 
måste föreligga betydande svårigheter att visa på vad som egentligen har 
orsakat skadan, ”när vetskap om detta, utan att detta kan läggas den 
skadelidande till last, vunnits första avsevärd tid efter det att vattnet hunnit 
sjunka undan”58. Detta ansåg HD vara grund för en sänkning av beviskravet. 
 
 
 
 

                                                 
57 Sidan nio i det aktuella rättsfallet. 
58 Sidan nio i det aktuella rättsfallet. 



 25 

2.3.6 NJA 2001 s. 657 

 
Målet handlade om en vid olycka uppkommen ryggskada samt huruvida 
orsakssamband ansågs föreligga mellan olyckan och ryggskadan. Som 
konkurrerande skadeorsak anfördes tidigare ryggproblem.  
 
Käranden ålades av HD, såsom huvudregel, att bära bevisbördan för att det 
föreligger orsakssamband mellan den ifrågavarande olyckan och de 
uppkomna besvären. I sin bevisvärdering fann HD det klarlagt att 
ryggbesvären akut försämrats efter den aktuella olyckan samt att denna 
försämring hade haft ett accelererande förlopp som lett fram till kärandens 
nuvarande tillstånd. HD anförde att även om inte full visshet kunde bringas 
det fick anses klart mera sannolikt att kärandens besvär orsakats av olyckan 
än att dessa besvär skulle ha uppstått oaktat olyckan.  
 
Intressant är HDs hantering av svarandens motargument om att besvären 
skulle ha uppstått på grund av tidigare ryggproblem. HD finner det, genom 
journalanteckningar och utredningen i övrigt, visat att det förelegat tidigare 
ryggproblem men käranden lyckas visa att dessa ryggproblem inte orsakat 
arbetsoförmåga överhuvud före olyckan. Något tydligt uttalande om 
huruvida motargumenten skall klassificeras som bevisfakta eller rättsfakta 
har emellertid inte gjorts.  
 

2.3.7 Göta hovrätts dom av den 18 oktober 2007, T 
1593-06. 

 
Hovrätten avgjorde en tvist rörande huruvida uppkomna besvär hade 
orsakssamband med en tidigare misshandel samt huruvida dessa besvär hade 
medfört en arbetsoförmåga om 50 %.  
 
I målet låter hovrätten käranden bära bevisbördan men med en bevislättnad 
liknande den i ovan angivna HD-avgöranden.  
 
Hovrätten har rörande motargument anfört att uttalanden som gjorts av 
vittnen åberopade av svaranden har varit mycket vaga och endast i allmänna 
ordalag uttalat sitt stöd för de av svaranden anförda motargumenten. Med 
anledning härav har dessa uttalanden inte kunna tillmätas någon särskild 
betydelse vid avgörandet av målet.  
 
Något uttalande från hovrätten om klassificeringen av motargumenten har ej 
skett. Det är således oklart huruvida motargumenten utgör rättsfakta eller 
bevisfakta. 
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2.3.8 Svea hovrätts dom av den 11 december 
2009, T 8555-08. 

 
I målet avgjorde Hovrätten en tvist rörande rygg och nackbesvär som enligt 
käranden skulle ha orsakssamband med en 13 år tidigare inträffad 
trafikolycka. 
 
Ur hovrättens domskäl kan konstateras att Hovrätten gör bedömningen att 
bevisbördan åvilar käranden men att denne har en bevislättnad då denne 
skall göra orsakssambandet klart mera sannolikt.  
 
Svaranden anförde konkurrerande skadeorsaker rörande åldersförändringar 
som skulle ha kunnat orsaka kärandens besvär. Hovrätten anförde att 
motargumenten mot bakgrund av kärandens unga ålder och de uppgifter 
som en av kärandens åberopade läkare anfört fann det osannolikt att 
kärandens besvär skulle bero på sådana åldersförändringar. 
Hovrättens prövning av motargumenten tyder därmed på att hovrätten gjort 
en bedömning att argumenten är osannolika i sig men också i målet 
vederlagda. 
 
Något tydligt uttalande från Hovrätten om klassificeringen av 
motargumenten har ej skett. Det är således oklart huruvida motargumenten 
utgör rättsfakta eller bevisfakta. 

 

2.3.9 Hovrättens för nedre norrland dom av den 25 
februari 2010, T 780-08. 

 
I målet avgjorde Hovrätten en tvist rörande orsakssamband mellan 
uppkomna besvär och trafikolycka.  
 
Hovrätten anförde tydligt att bevisbördan ålegat käranden som har haft att 
visa att det föreligger ett orsakssamband mellan olyckan och de uppkomna 
besvären.  
 
Motparten anförde dels konkurrerande skadeorsaker vartill utredning 
åberopades, dels konkurrerande skadeorsaker vartill ingen utredning 
åberopades. De konkurrerande skadeorsaker som svaranden ej åberopat 
utredning till kom hovrätten att i sina domskäl bortse från.  
 
Något uttalande från hovrätten om klassificeringen av motargumenten har ej 
skett. Det är således oklart huruvida motargumenten utgör rättsfakta eller 
bevisfakta. 
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2.3.10 Svea hovrätts dom av den 28 juni 2010, T 
3510-07. 

 
I målet avgjorde hovrätten huruvida orsakssamband mellan en trafikolycka 
och uppkomna besvär förelåg. Svaranden anförde å sin sida konkurrerande 
skadeorsaker. 
 
I målet anför hovrätten rörande bevisbördan, med hänvisning till NJA 1977 
s.176 samt 1993 s. 764, att käranden måste göra det klart mera sannolikt ”att 
orsaksförloppet varit det som den skadelidande påstått än att något av de 
sakförhållanden som hans motpart har åberopat utgjort skadeorsaken” samt 
att ”den skadelidandes förklaring också i sig skall vara sannolik”.59  
 
Konstateras får att svaranden anförde alternativt skadeorsak och därtill 
utredning. Något särskilt åberopande som rättsfaktum har ej skett. 
 
Hovrätten refererar i sitt avgörande till Heuman60 som uttalat att ”om en 
mängd andra tänkbara betydelsefulla faktorer alls inte kunnat utredas” 
skadestånd inte kan komma att utgå. Detta uttalande från Heuman 
överensstämmer med den praxis som utvecklats i och med tidigare HD 
avgöranden som refererats till ovan. En märklig sak är emellertid att 
hovrätten i förevarande fall tar ledning av Heumans uttalande samt att de 
med påstått stöd i 1977 års HD avgörande, låter ansvaret för utredningen 
rörande atypiska ansiktssmärtor gå ut över käranden. Det verkar som att 
hovrätten lägger ansvaret för att bevisa motargument på käranden. Detta är 
märkligt, särskilt med tanke på att om hovrätten skulle ha funnit att 
argumenten utgjort motbevis, svaranden skulle ha haft bevisbördan. Om 
domstolen funnit att argumenten utgjort motsatsbevis, hovrätten skulle ha 
behövt göra en bedömning av i vilken mån huvudbevisets värde skulle ha 
reducerats. Hovrättens skrivning i sina domskäl rörande bevisbördan 
förefaller därmed märklig på vilket sätt man än ser det.  
 
Något uttalande från Hovrätten om klassificeringen av motargumenten har 
ej skett. Det är således oklart huruvida motargumenten utgör rättsfakta eller 
bevisfakta. 
 

 
 

                                                 
59 Sidan fem i den aktuella domen. 
60 Heuman, sid. 63. 
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2.3.11 Hovrätten för nedre norrland dom av den 22 
september 2010, T 313-09. 

 
I målet avgjorde hovrätten en tvist rörande orsakssamband mellan en 
trafikolycka och uppkomna besvär. 
 
Hovrätten framför att käranden bär bevisbördan för att presentera en sådan 
utredning att det framstår som klart mera sannolikt att besvären har samband 
med trafikolyckan än någon annan av svaranden framförd skadeorsak. 
Svaranden anförde konkurrerande skadeorsaker varvid hovrätten kom att 
finna att utredningen inte gjorde konkurrerande skadeorsaker sannolika. Det 
verkar således som att Hovrätten låtit pröva sannolikheten av svarandens 
motargument, d.v.s. genom att uppställa en bevisbörda. Något tydligt 
uttalande härom föreligger emellertid ej. 
 

2.3.12 RH 2010:30 

 
Hovrätten följer den fasta rättspraxis rörande kärandens bevisbörda och ett 
sänkt beviskrav.  
 
Vidare finner hovrätten att de av svaranden anförda konkurrerande 
skadeorsakerna inte kan tas för rimliga varvid hovrätten finner att det 
föreligger orsakssamband mellan trafikolyckan och de uppkomna besvären.  
 
I målet bestred svaranden käromålet och anförde konkurrerande 
skadeorsaker. Det är oklart huruvida de konkurrerande skadeorsakerna 
klassificerades som bevisfakta eller som rättsfakta. 
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3 ANALYS 
 
I rättspraxis och doktrin verkar det föreligga en stabil uppfattning om att 
käranden, som huvudregel, bär bevisbördan för att ett orsakssamband är för 
handen mellan en händelse och därefter inträffad skada. Någon egentlig 
förklaring till varför bevisbördan har ålagts käranden har jag inte funnit vid 
min rättsfallsgenomgång. Regel verkar därmed vid en första anblick vara av 
strikt dogmatisk karaktär.  
 
Vid en närmare betraktelse finner man emellertid att domstolarna inte 
tillämpar ett dogmatiskt synsätt utan att domstolarna genom det sänkta 
beviskravet ger uttryck för en tillämpning av sannolikhetsteoretiska och 
materiellt rättsliga grundsatser. Den s.k. överviktsteorin ligger nära 
domstolarnas tillämpning av ett sänkt beviskrav. I praktiken yttrar detta sig 
som så att då det sänkta beviskravet innebär att en viss part i sig inte fullt ut 
behöver styrka ett visst rättsfaktum det uppstår en situation där en viss 
sannolikhetsövervikt för endera parten kan grunda en fällande dom. 
Carlsson argumenterar kraftfullt för att sannolikhetsövervikten är ett fullgott 
sätt att hantera bevisbördans placering på. HD har, så vitt jag funnit, ej 
uttalat något rörande överviktsteorin. Snarare verkar HD använda sig av 
bevisbörderegler men med ett sänkt beviskrav. Detta förfarande kan 
emellertid tänkas ge ett likartat resultat som om HD hade använt sig av en 
överviktsregel. Detta skiljer sig emellertid åt på så sätt att bevisbördan 
ställer upp en miniminivå för sannolikheten av att ett visst rättsfaktum 
föreligger. Det torde finnas fog för att ur den rättspraxis som har utvecklats 
dra slutsatsen att HD i sin rättstillämpning, genom det sänkta beviskravet, i 
praktiken använder sig av bevisregler som torde ligga mycket nära den s.k. 
överviktsteorin.  
 
Vidare får anföras att HD genom uttalanden om illusoriska möjligheter att 
bevisa rättsfakta verkar ha anslutit sig till Ekelöfs materiellträttsliga teori. 
HD väljer att sänka beviskravet och ge käranden en ”rimlig möjlighet till att 
vinna målet” genom att inte uppställa för höga beviskrav. Anledningen 
härtill kan självfallet ifrågasättas. Att fullt ut styrka viss rättsfakta i 
dispositiva tvistemål torde i sig vara besvärligt. Att då låta vissa mål erhålla 
en bevislättnad kan tolkas som att HD finner vissa mål mer angelägna för 
den skadelidande att vinna än andra. I och med att många av de mål som 
innefattar svåröverskådliga och komplicerade orsakssamband berör 
försäkringsfrågor, utomobligatoriskt skadestånd m.m. kan man med fog 
antaga att det ur vissa ändamålskriterier funnits anledning att låta 
bevisreglerna utgöra skyddsregler för den skadelidande. Den som 
exempelvis skadar sig svårt måste inte fullt ut visa orsakssambandet mellan 
skada och uppkomna besvär varför det blir lättare för denne att erhålla 
försäkringsersättning än om bevislättnaden inte hade förelegat. Med 
anledning härav har HD uppställt ett skydd för den svagare parten. Eller om 
man så vill, försökt balansera risken för ett felaktigt beslut. Käranden bär 
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bevisbördan men har å andra sidan en bevislättnad. Nackdelen skulle 
således vägas upp av fördelen. Detta synsätt torde till viss del, i samverkan 
med överviktsteorin, kunna härledes till förverkligandet av de materiella 
reglerna. Lagstiftaren har exempelvis funnit det angeläget med en 
skadeståndslag som reglerar skadeståndsrätten istället för att släppa området 
fritt för rättstillämparen att utforma. Lagstiftaren har utverkat en 
försäkringsavtalslag som skyddar försäkringstagare. Därtill finns det ett  
flertal konsumenträttsliga lagregleringar som syftar till att bland annat 
skydda konsumenter som innehar försäkring. Det finns således ett 
materiellträttsligt skydd som tenderar att skydda svagare part. Det skulle 
därmed mycket väl kunna påstås att detta synsätt har fått utrymme inom 
processrätten genom ett sänkt beviskrav i mål rörande svåröverskådliga och 
komplicerade orsakssamband.  
 
Som en analysteoretisk avslutning får anföras att det verkar som att 
överviktsteorin samverkar med den materiellträttsliga teorin och 
tillsammans utformar grunden för bevisbördans placering i de refererade 
rättsfallen. Denna hantering av bevisbördan och beviskravet har lyfts fram 
av Heuman med betoning på att Ekelöfs ändamålsskäl inte får ges allt för 
stort utrymme. Så verkar inte heller ha skett i rättspraxis.  
 
En annan sak är att HD är klar och tydlig med bevisbördans placering och 
att HD därefter tillämpar ett överviktsteoretiskt synsätt när domstolen sänker 
beviskravet. Frågan kvarstår därmed om det ur ett processrättsligt perspektiv 
kan tas för visst att HD tillämpar en överviktsteori? Som tidigare har anförts 
i denna del har Carlsson argumenterat för att så är fallet. Nordh anför å 
andra sidan en mer rimligt förklaring utifrån de processrättsliga reglerna 
som föreligger. Utifrån Nordhs sätt att se på saken är bevisfrågan mer av 
klassisk teknisk karaktär och verkar inte ge utrymme för någon tolkning till 
överviktsteorins fördel. För min egen del vill jag ansluta mig till Nords 
inställning då Carlssons analys av rättsfallen inte räcker ända fram. Hon kan 
inte stödja sig på något tydligt uttalande från HD som skulle ge stöd till 
hennes inställning.  
 
Nordh anför med stor precision, exempelvis rörande motargumentens 
hantering, att ur ett bevisperspektiv är situationen relativt okomplicerad. Det 
av käranden anförda rättsfaktum skall styrkas varför käranden, som 
huvudregel, har att genomföra detta. Därefter föreligger en undantagsregel i 
form av svarandens ansvar att styrka av denne anförda rättsfakta. 
Däremellan skall kärandens huvudbevis reduceras utifrån svarandens 
motsatsbevis. Nordhs synsätt lämnar därmed inte öppet för någon 
överviktsteori.  
 
Som jag ser det är Nordhs resonemang, rörande bevisreglerna, både 
processrättsligt riktigt och utomordentligt tydliga. Det får riktas kritik mot 
att domstolarna, oavsett om de avser att tillämpa en överviktsteori eller ej, 
inte har anammat detta enkla sätt att beskriva den processrättsliga 
situationen på i sina domskäl. HD verkar ha uppenbara problem med att på 
ett klart och tydligt sätt förklara de processrättsliga förutsättningarna för 
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avgörandet av tvisterna. Det förefaller vid min rättsfallsgenomgång som att 
HD inte leder läsaren genom de processrättsliga förutsättningarna utan låter 
de materiella reglerna utgöra scenen i domskälen. Detta förfaringssätt 
skapar, precis som Schultz och Nordh uttryck, en oreda i begreppen. I mångt 
och mycket får läsaren, vid rättsfallsstudiet, uppfattningen att det är de 
materiella reglerna, exempelvis om skadestånd, som blir avgörande för 
tvistens utgång. Detta sätt att skriva domar på är olyckligt med tanke på att 
det snarare verkar vara de processrättsliga förutsättningarna i den enskilda 
tvisten som i många fall avgör tillämpningen av bevisreglerna och därmed 
utgången av målet. HDs brist på förklaring av processrätten är olycklig, 
särskilt om det förekommer på fler rättsområden. Att det till yttermera visso 
skapar en oreda i huruvida det enligt gällande rätt skall tillämpas en 
överviktsteori eller en ”klassisk” bevisbördeteori61är inte tillfredställande. 
Det skulle finnas all anledning för HD att klargöra de processrättsliga 
förutsättningarna för tvister rörande svåröverskådliga och komplicerade 
orsakssamband, särskilt med tanke på den tolkning av HDs domskäl som 
verkar förekomma rörande huruvida en överviktsteori skall tillämpas eller 
ej.  
 
Vidare skulle det finnas all anledning för HD att slå fast den ganska enkla 
regeln att käranden bär bevisbördan för sin talan och att anförda motfakta, 
såsom huvudregel, endast syftar till att bringa huvudbevisningen ur fattning. 
Däremot skall svaranden alltid styrka eget åberopat rättsfaktum. Sådana 
klargöranden skulle underlätta för de praktiskt verksamma juristerna. Inte 
minst skulle det underlätta för åstadkommandet av fler korrekta avgöranden 
utifrån en materiellt rättslig synvinkel. Det är vidare i högsta grad angeläget 
med ett klart och tydligt stadgande rörande hur motargumenten rörande 
exempelvis konkurrerande skadeorsaker skall hanteras ur processrättslig 
synvinkel.  
 
Slutligen kvarstår att se om min frågeställning har blivit besvarad, d.v.s. om 
käranden har att styrka sin talan fullt ut eller om det finns situationer då 
bevisbördan går över på svaranden. Om så skulle vara fallet har jag haft att 
utreda när bevisbördan kan komma att växla.  
 
Som jag redogjort för ovan har käranden bevisbördan för att styrka sin talan. 
Motfaktum som utgörs av rättsfakta anfört av svaranden har svaranden 
bevisbördan för. Detta då motfaktum i de fallen inte har till syfte att bringa 
kärandens huvudbevisning ur fattning. I ett av de genomgånga rättsfallen 
uttalar HD att svaranden har att styrka sina anförda motargument. Detta 
uttalande tyder på att svaranden anfört rättsfakta, även om någon tydlig 
slutsats inte kan dras då HD inte klargör huruvida argumenten skall 
klassificeras som bevisfakta eller som rättsfakta. I övriga genomgångna 
rättsfall finns inga uttalanden som skulle tyda på att domstolen ens beaktat 
frågan om klassificering av svarandens motargument i antingen bevisfakta 
eller rättsfakta. Detta förfarande är ytterst märkligt, särskilt med tanke på 
Westbergs uttalande rörande parternas makt över klassificeringen av fakta. 

                                                 
61 Låt vara att dagens situation i praktiken skapar en situation som liknar överviktsteorin. 
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Det torde vara i såväl parternas som domstolens intresse att tidigt under 
förberedelsen klargöra vilka argument som skall utgöra rättsfakta och vilka 
argument som skall utgöra bevisfakta.  
 
Risken torde vara överhängande för att avgörandena i slutändan blir 
felaktiga om domstolarna inte har kategoriserat motargumenten såsom 
antingen bevisfakta eller rättsfakta och därmed inte kan avgöra om en 
bevisbörderegel skall läggas till grund för avgörandet. I vart fall skulle det 
förenkla för parterna att i högre utsträckning klassificera sina anförda fakta 
och fortlöpande under processens gång göra en bedömning för vad de olika 
faktumen skall betraktas som.  
 
En naturlig fråga blir självfallet varför domstolarna inte bemödar sig med att 
genomföra denna klassificering? Kan det vara så att kunskaperna i landets 
domstolar, i grundläggande processrätt, inte når upp till den nivå att dessa 
typer av frågor beaktas?  
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