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Sammanfattning: 

 

Det finns olika teorier kring vem som bevisbördan ska falla på inom tvistemål när det 

råder oenighet kring huruvida ett visst rättsfaktum ligger för handen. 

Bevissäkringsteorin är en av dessa. Bevissäkringsteorin innebär att bevisbördan läggs 

på den som har haft det lättast för att säkra bevisning. Mot bevissäkringsteorin 

konkurrerar de materiella bevisteorierna. Dessa teorier förespråkar att bevisbördan 

placeras på ett sätt så att en viss rättsregels ändamål uppfylls och att bevisbördan 

placeras på ett sätt som ger en handlingsdirigerande verkan. 

 

Denna uppsats är ämnad åt att försöka lyfta fram vilka för- och motargument som ges 

gentemot ovan beskrivna teorier. Vidare är uppsatsen ämnad åt att undersöka hur de 

för- och nackdelar som lyfts fram i argumenten inverkar på teorierna förmåga att ge 

en förutsebar rättsprocess, en flexibel rättsprocess, en konsekvent rättsprocess och en 

process som ger en rättvisare rättegång i regeringsformens mening. 

 

Efter att ha kartlagt vilka för- och motargument som ges gentemot teorierna nås 

slutsatsen att bevissäkringsteorin ger en mer flexibel rättsprocess och en rättsprocess 

som är mer rättvis i regeringsformens mening. Samtidigt dras slutsatsen att de 

materiella bevisteorierna är mer förutsebara och kan användas mer konsekvent.  
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Summary 

 

There are different theories regarding who should carry the burden of proof within 

civil cases when there is controversy regarding whether or not a certain fact is at 

hand. The theory of securing evidence is one of these. The theory of securing 

evidence states that the burden of proof should be placed on whomever has an easier 

time of securing evidence. The material theories of evidence compete with the theory 

of securing evidence. The content of these theories is that the burden of proof should 

be placed in a way that the underlying purpose of a legal rule gets fulfilled and that 

the burden of proof is placed in a way that gives it a supervisory effect.  

 

This essay aims at mapping out the arguments that are made in support of- and against 

aforementioned theories. Moreover this essay aims at examining the pros and cons, 

which are detailed in the arguments, affect the theories ability to provide for a 

predictable legal process, a flexible legal process, a consistent legal process and a 

legal process that provides a fairer trial in the sense of the Swedish constitutional law 

“regeringsformen”. 

 

After having mapped out the arguments given in support of- and against the theories 

in question this essay concludes that theory of securing evidence provides for a more 

flexible legal process and a legal process that is more fair in the sense of 

“regeringsformen”. This essay also concludes that the material theories of evidence 

provide for a more predictable and consistent legal process.  
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Förkortningar: 

NJA:   Nytt Juridiskt Arkiv 

SvJT:   Svensk Juristtidning 

JT:   Juridisk Tidskrift 

HD:   Högsta Domstolen 
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1. Inledning 

 

1.1 Allmänt 

 

Det finns olika teorier kring vem som bevisbördan ska falla på inom tvistemål (och 

även andra typer av mål) när det råder oenighet kring huruvida ett visst rättsfaktum 

ligger för handen. Bevissäkringsteorin är en av dessa teorier. Bevissäkringsteorins 

innebörd är att bevisbördan faller på den som i en given situation har haft det lättast 

att säkra bevis för att styrka ett visst omtvistat rättsfaktum1.  Mot bevissäkringsteorin 

konkurrerar de så kallade materiella teorierna som innebär att bevisbördan ska 

placeras på ett sätt som kommer att uppfylla en viss rättsregels ändamål.2  

Denna uppsatts ämnar utreda för- och nackdelar med både bevissäkringsteorin och de 

materiella teorierna. 

 

 

1.2. Uppsatsens övergripande syften 

 

Uppsatsens övergripande syfte är att lyfta de fram för- och motargument som används 

gentemot bevissäkringsteorin och de materiella bevisteorierna. Uppsatsen ämnar även 

lyfta fram hur olika för- och nackdelar med dessa teorier inverkar på deras förmåga 

att skapa en förutsebar rättsprocess, en flexibel rättsprocess och en rättvis rättsprocess.  

 

 

1.3. Frågeställningar 

 

Frågeställningarna som uppsatsen grundar sig på är: 

1. vilka för- och motargument används gentemot bevissäkringsteorin och de 

materiella bevisteorierna?  

2. Vilken av teorierna kan användas mer konsekvent? 

3. Vilken av teorierna skapar en mer förutsebar rättsprocess? 

4. Vilken av teorierna erbjuder större flexibilitet? 

                                                        
1 Heuman s. 166 
2 SvJT 2012 s. 784 
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5.  Vilken teori skapar en mer rättvis rättegång i regeringsformens mening? 

 

 

1.4. Avgränsningar 

 

Denna uppsats behandlar bara frågor om bevisbörda inom civilrätt.  

Vidare har jag valt att enbart skriva om bevissäkringsteorin och de materiella 

bevisteorierna trots att det finns ytterligare teorier kring hur bevisbördan ska placeras. 

Detta har jag gjort på grund av att de övriga teorierna inte är lika omdebatterade, i alla 

fall inte från vad jag har läst. Ännu ett bakomliggande skäl är att uppsatsen hade blivit 

för komplicerad för mig att skriva och den hade förmodligen också varit för 

svårbegriplig. 

Jag har vidare inte skrivit något om beviskrav; ett ämnesområde som är nära besläktat 

med ämnesområdet bevisbörda.  

Jag har bara i ytterst begränsad omfattning använt mig av lag- och förarbeten eftersom 

placering av bevisbördan är, i allmänhet, inte reglerat i lag. 

 

 

1.5. Perspektiv och metod 

 

Denna uppsats åtar sig ett kritiskt perspektiv i att den tar sikte på för- och nackdelar 

med de ovan nämnda teorierna om bevisbördans placering.  

Den rättsdogmatiska doktrinen har valts och jag har använt mig av de rättskällor som 

domstolarna använder sig av, något som sagda doktrin tar sikte på.3 Dessa källor är 

lag, förarbeten, praxis och doktrin. Jag har dessutom försökt behandla materialet på 

ett systematiskt och sammanhängande vis i enlighet med denna doktrin.4 

 

 

 

 

                                                        
3 Jareborg, Nils: Rättsdogmatisk som vetenskap, SvJT 2004, s. 8 
4 Hellner, Jan: Metodproblem i rättsvetenskapen: studier i förmögenhetsrätt, 
2001, s. 22 
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1.6. Forskningsläge  

 

De viktigaste verken inom doktrinen verkar vara boken ”Bevisbörda och beviskrav i 

tvistemål”, skriven av Lars Heuman, och fjärde häftet av bokserien ”Rättegång”, 6:e 

upplagan och 7:e upplagan. Sistnämnda boks 6:e upplaga är skriven av Per Olof 

Ekelöf och Robert Boman. 7:e upplagan är skriven av Ekelöf, Heuman och Henrik 

Edelstam 

Ekelöf är den mest omtalade rättsvetaren, tillsammans med Lars Heuman, när det 

kommer till debatten om placering av bevisbördan. Jag skulle förmoda att Lars 

Heuman är omtalad på grund av hans väldigt omfattade bok på ämnet.  Ekelöf är 

omtalad i sammanhanget antagligen för att ha skapat en inriktning bland de materiella 

bevisteorierna som kommer att beskrivas längre ner.  

 

Det skrivs även debattartiklar på ämnet i tidskrifter såsom SvJT och Juridisk Tidskrift. 

Några av författarna bakom dessa artiklar är Robert Nordh, Ola Svensson och Bengt 

Lindell. 

 

 

1.7. Material 

 

Gällande de argument som jag har forskat fram om bevisbördeteorierna så har jag 

främst använt mig av litteratur bestående av argumenterande texter i SvJT och 

Juridisk Tidskrift. Dessa är skrivna av Robert Nordh, Bengt Lindell och Ola 

Svensson.  

Jag har även hämtat argument från tidigare nämnda böcker skrivna av Per Olof 

Ekelöf, Robert Boman, Henrik Edelstam och Lars Heuman.  

Jag har även gjort lite ytliga efterforskningar i vad som utgör en rättvis rättegång i 

regeringsformens mening. För att göra detta har jag använt mig av propositionen till 

2:11 Regeringsformen och även en kommenterande artikel på detta i SvJT. Artikeln är 

skriven av Eric Bylander.  

Utöver detta har jag använt mig av praxis som behandlar de bevisbördeteorier som 

denna uppsats handlar om. 
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1.8. Disposition 

 

Kapitel 2 ger en beskrivning av de materiella bevisteorierna och bevissäkringsteorin.  

Kapitel 3 kartlägger en del av den kritik som riktats mot teorierna. 

Kapitel 4 utreder hur domstolarna, praxis och doktrin förhåller sig till att teorierna ska 

tillämpas konsekvent. 

Kapitel 5 beskriver två krav för att en rättegång ska vara rättvis i regeringsformens 

mening. 

Kapitel 6 innehåller en avslutande analys i vilken jag har försökt besvara 

frågeställningarna 2-5. Den första besvaras i kapitel 2-3 då denna utgör en 

kartläggning snarare än en analys. 

 

Jag vill uppmärksamma att bara kapitel 4 och 6 innehåller sammanfattningar. Övriga 

kapitel anser jag vara för korta eller listande för att en sammanfattning ska vara 

lämplig. 
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2. De materiella bevisteorierna och bevissäkringsteorin 

 

Detta kapitel innehåller en översiktlig beskrivning av de materiella bevisteorierna och 

bevissäkringsteorin 

 

2.1 De materiella bevisteorierna 

 

Det finns två inriktningar bland de materiella bevisteorierna, men av störst betydelse 

verkar vara de som förespråkas av Ekelöf.5 Hans materiella teori bygger på 

föreställningen att bevisbördereglerna ska användas för att skapa en 

handlingsdirigerande verkan.6 Ekelöf menar att det är av mindre betydelse och 

viktighet att domarna blir så korrekt dömda som möjligt.7 Den andra inriktningen 

bygger på tanken att det bakomliggande syftet bakom en rättsregel ska uppnås.8  

Jag kommer fortsättningsvis att behandla både inriktningar som att de tillhör samma 

teori utan att göra någon åtskillnad dem emellan, något jag inte tycker behövs. 

 

Ekelöf framför två olika sätt som regeln ska användas på. Vilket av sätten som ska 

tillämpas ska bero på egenskaper hos den bakomliggande rättsregeln.9 Han tänker sig 

att vissa rättsregler får störst genomslagskraft om de tillämpas även när det inte är 

säkert huruvida ett visst rättsfaktum föreligger. Vidare tänker han att vissa regler är 

ämnade att tillämpas mer restriktivt, alltså att den inte ska tillämpas vid nämnda 

osäkerhet. Vid den förstnämnda typen av regler, menar Ekelöf, ska regeln anses vara 

analogt tillämplig.10 Vid den sistnämnda ska tillämningen ske e contrario.11 Dessa två 

tillvägagångsätt utgör vad Ekelöf kallar för den teleologiska metoden.12 

Det intresse som främjas och prioriteras är lagstiftarens, ett intresse som går ut på att 

lagen ska användas på ett handlingsdirigerande sätt.13 

                                                        
5 Heuman s. 49 (OBS! boken är dock utgiven år 2005) 
6 Heuman s. 49 
7 Ekelöf/Boman s. 86 
8 Heuman s. 49 och 129 
9 Ekelöf/Boman s. 86 
10 Ekelöf/Boman s. 87 
11 Ekelöf/Boman s. 87 
12 Ekelöf/Boman s. 86 
13 SvJT 2012 s. 787 f 
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De materiella bevisteorierna beskrivs ofta som att de främjar samhällslivet i stort 

(genom dess handlingsdirigerande verkan).14 Givet att de materiella bevisteorierna 

bortprioriterar materiellt riktiga domar stämmer de i mitt tycke väl överens med 

kollektivistiska ideologier som prioriterar gruppen framför individen. Denna 

överenstämmelse tycker jag lyfts fram av följande citat från Roberth Nordhs artikel: 

”Individens bästa måste ibland underkastas flertalets, det allmännas, väl”.15 (notera att 

Nordh förespråkar de materiella bevisteorierna) 

 

 

2.1.1 Argumentet om domstolarnas och rättskipningens syfte 

 

Ett rättfärdigande av de materiella teorierna, som lyfts fram av Roberth Nordh, är att 

de materiella teorierna bättre står i överenstämmelse med syftet bakom att vi har 

rättskipning.16 Nordh framhäver i detta sammanhang följande: ”Rättskipningens 

grundläggande samhällsfunktion är att medverka till att värderingarna bakom den 

materiella rätten får genomslag”.17 Han framför vidare: ”Eftersom rättskipning är 

domstolarnas huvudsakliga uppgift måste domaren vid utövandet av sitt ämbete sträva 

efter att på bästa möjliga sätt bidra till att rättskipningen fyller sin funktion”.18 Utifrån 

detta går han sen vidare till att förklara att bevisbördan ska placeras på så sätt att de 

står i överenstämmelse med de materiella teorierna.19 

 

Hans argument, som jag har uppfattat det, lyder så här: I samhället råder värderingar 

och normer -> Statens syfte är att styra folket så att värderingarna och normerna får 

genomslag -> Staten använder lagar och andra förordningar för att dirigera folkets 

handlingar så att värderingarna och normerna får genomslag -> Domstolarna är till för 

att se till att lagarna och förordningarna upprätthålls, bl.a. genom att skipa rätt -> 

                                                        
14 SvJT 2012 s. 781 ff 
15 SvJT 2012 s. 786 
16 SvJT 2012 s. 786 f 
17 SvJT 2012 s. 787 
18 SvJT 2012 s. 787 
19 SvJT 2012 s. 786 f 
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Följaktligen är rättskipningens och domstolarnas syfte att se till att normerna och 

värderingarna bakom lagarna och förordningarna får genomslag. 

Alltså är hans uppfattning i artikeln att de materiella teorierna låter oss bättre uppfylla 

domstolarnas och rättskipningens syfte. 

 

 

2.2 Bevissäkringsteorin 

 

Bevissäkringsteorin går ut på att den part som har lättast att säkra bevisning är den 

som får bära bevisbördan.20 Teorin förespråkar även att den part som har haft särskild 

anledning att skaffa bevisning är den som ska få bära bevisbördan. Detta andra val 

föreslås för fall där både parter kan säkra bevisning. 21 

 

Till skillnad från de materiella bevisteorierna tycks bevissäkringsteorin prioritera att 

få fler materiellt riktiga domar, åtminstone antas den leda till fler sådana domar. Detta 

antas bli följden av att den uppmanar parter till att säkra bevisning och då ges bättre 

förutsättningar att reda ut vad som har hänt. 22 

 

Bevissäkringsteorin påstås även kunna användas på skilda sätt i olika tvister. Detta 

hävdas bero på att bevissäkringsmöjligheterna varierar på många olika sätt i olika 

tvister.23 

 

Det finns, likt de materiella bevisteorierna, lite inslag av tankegångar på att denna 

teori ska ha en viss handlingsdirigerande verkan. Detta ska inte ske via domslut men 

den föreställs leda parterna till att göra upp i godo. De tänks bli överens om vilka 

rättsfaktum som utspelat sig när de, innan en tvist kommer till domstol, tillförsäkrar 

sig god bevisning.24 

 

 

                                                        
20 Ekelöf/Edelstam/Heuman s. 105 
21 Ekelöf/Edelstam/Heuman s. 105 
22 Ekelöf/Edelstam/Heuman s. 105 
23 Ekelöf/Edelstam/Heuman s. 105 
24 Ekelöf/Edelstam/Heuman s. 105 
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3. Kritik av teorierna 

 

Detta kapitel kartlägger en del av den kritik som har lyfts fram mot 

bevissäkringsteorin och de materiella bevisteorierna. 

 

3.1 Kritik av bevissäkringsteorin 

 

3.1.1 Inte alltid skillnad i bevissäkringsmöjligheter: 

 

Ett argument mot att använda bevissäkringsteorin har framförts av Lars Heuman. I sin 

bok skriver han: ”vidare är det troligt att bevissäkringsmöjligheterna endast får betydelse 

vid bevisvärderingen när en part vanligtvis endast kan säkerställa bevisning av begränsad 

betydelse”.25 Det han anspelar på är alltså att det inte alltid är tydligt att den ena parten 

har det väsentligt svårare än motparten att säkra bevisning. I dessa situationer verkar han 

mena att bevissäkringsteorin sätts ur spel och då kan inte bevissäkringsteorin vara den 

enda som används. 

I Rättegång IV ges ett liknande uttalande där det står: ”ibland kan inte någon av parterna 

säkerställa en god bevisning som undanröjer oklarheten om de faktiska förhållandena. 

Bevissäkringsargumentation kan då inte användas”.26 

 

 

3.1.2 Alltför skiftande bevissäkringsförmåga: 

 

Vidare skriver Heuman: ”Bevissäkringsmöjligheterna skiftar från fall till fall vid 

tillämpning av en och samma civilrättsliga regel”.27 Han anför i samband med detta att; 

eftersom lag- och avtalsrekvisit ofta är allmänt hållna så tar de sikte på ett mycket 

varierande antal situationer. Följaktligen menar han att man inte kan utgå från att den ena 

parten har det lättare att säkra bevisning än motparten - oavsett de individuella 

förhållandena i det enskilda fallet. Det han anspelar på är alltså att det inte går att skapa 

                                                        
25 Heuman s. 214 
26 Ekelöf/Edelstam/Heuman s. 105 
27 Heuman s. 214 
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en generell lösning med bevissäkringsteorin där man fastställt att bevisbördan alltid 

hamnar på ena parten.28 

Ett exempel på vad han beskriver vore nog situationen att man inför en princip om att 

näringsidkaren alltid ska ha bevisbördan vid avtal med en konsument. Oftast har 

näringsidkaren bättre bevissäkringsmöjligheter, men inte alltid.  

 

 

3.2 Kritik av de materiella teorierna 

 

3.2.1 Flera ändamål: 

 

I en SvjT artikel framför Bengt Lindell kritiken att teorin kan vara svårtillämplig då 

en rättsregel kan ha flera olika ändamål.29 Även Heuman framför en liknande kritik 

och verkar framtona att det enbart är i situationer där ett av ändamålen skjutits fram 

framför andra som en ändamålsbaserad bevisbördefördelning kan användas.30  

 

  

3.2.2 Kompensationsteorin: 

 

Heuman framför också att även ifall ena syftet bakom en rättsregel är det mest 

framträdande så kan även detta ge problem. Han anför att vid situationer då en 

materiell regel ger ena parten ett starkare skydd, och detta varit syftet med regeln, kan 

domstolen välja att lägga bevisbördan på denna part.31 Han kallar den för 

kompensationsteorin och menar att denna kan komma att användas för att skapa en rimlig 

balans mellan parterna.32 Detta ska alltså jämna ut ojämna styrkeförhållanden.  

 

 

 

 

                                                        
28 Heuman s. 214 
29 SvjT 2007 s. 347 
30 Heuman s. 50 
31 Heuman s. 50 
32 Heuman s. 50 
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3.2.3 Komplicerat med lagtolkning: 

 

En kritik med att använda de materiella teorierna, som har lyfts fram av bland andra 

Heuman, är att det läggs till ett moment av lagtolkning i bevisvärderingen.33 Enligt 

min uppfattning avses att det helt enkelt blir för komplicerat att ta hänsyn till 

lagmotiven när man ska avgöra bevisfrågor och reda ut rättsfaktum.  

 

Heuman framför: ”inslaget av lagtolkning i Ekelöfs skapar så många oklarheter att 

teorin bör förkastas i denna del”.34 I samband med detta framför även Heuman att den 

teleologiska metoden inte ger svar på hur den ska tillämpas när det kommer till 

situationer vari en rättsregel varken ska tillämpas analogt eller restriktivt.  

 

Att rättskipningen blir mer komplicerad av att tillämpa de materiella teorierna verkar 

medges av Nordh som är en förespråkare av dessa. Detta tycker jag framkommer när 

han skriver: ”Det gör kanske inte vardagen lättare för domare (eller parter och 

ombud), men ökar förutsättningarna för att domstolarna ska fullgöra sin uppgift, att 

genom den dömande verksamheten medverka till att värderingarna bakom den 

materiella rätten får genomslag i samhället”.35 

 

3.3 Svar på kritiken om flera ändamål bakom en rättsregel 

 

Ofta ett grundläggande ändamål: 

 

Inställningen att de materiella bevisteorierna skulle få en försvårad tillämpningsbarhet verkar 

ifrågasättas av vissa. Detta syns i Robert Nordhs SvJT artikel när han skriver ”Man ska 

emellertid inte överdriva svårigheterna att bilda sig en uppfattning om de samhällsverkningar 

som en lagregel har eller kan förväntas ha. I många fall möter det inga större problem att 

identifiera det grundläggande ändamålet med regleringen”.36 Det som menas är alltså att det 

ofta finns ett grundläggande ändamål, och inte flera konkurrerande sådana som försvårar 

processen. 

 
                                                        
33 Heuman s. 131 SvjT 2007 s. 346 beskriver även detta 
34 Heuman s. 131 
35 SvJT 2012 s. 799 
36 SvJT 2012 s. 790 
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4. Konsekvens eller inkonsekvens i rättstillämpningen 

 

Detta kapitel behandlar hur domstolarna och doktrin förhåller sig till att använde de 

två teorierna konsekvent.  

Kapitlet börjar med avsnitt 1 om vad doktrin, och uttalanden i praxis, har att säga om 

konsekvens i att tillämpa teorierna.  

Avsnitt 2 innehåller beskrivningar av praxis vari domstolarna har brutit från etablerad 

praxis av att använda ena teorin, och gjort detta i förmån av den andre.  

Avsnitt 3 beskriver en kommenterande artikel till ett av rättsfallen.  

Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

  

 

4.1 Några uttalanden om konsekvens och sedvana i domstolarnas 

agerande. 

 

Det kan ifrågasättas ifall HD anser att man exklusivt borde hålla sig till ena teorin för 

konsekvensens skull. Enligt Robert Nordh, författaren bakom en SvjT-artikel, är 

domstolarna ofta motvilliga att motivera varför de placerar bevisbördan som de gör. 

Han framför härmed ”domskälen lämnar förvånansvärt sällan närmare besked om 

vilka överväganden som domstolen gjort gällande bevisbördans placering”. 37 

 

Däremot framhäver Robert Nordh samtidigt att det har blivit vanligt för HD att 

använda sig av bevissäkringsteorin och att denna teori haft ett kraftigt uppsving.38 

Detta verkar ha skett runt förra decennieskiftet.39 

Nordh framför vidare något relevant i nyssnämnda artikel. Han avslöjar hur han har 

haft ett väldigt stort antal möten med domare, i samband med att han driver en 

utbildning i vilken han vanligen interagerar med domare. I mötena brukar han fråga 

domarna vilken faktor som är den mest styrande när de ska placera bevisbördan i ett 

tvistemål i vilket det saknas tidigare prejudikat och vägledning. Svaret som han 

                                                        
37 SvjT  2012 s 799, jag har även själv observerat detta 
38 SvJT 2012 s. 784 
39 SvJT 2012 s. 781 
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uppger sig få på denna fråga är (enligt honom nästan undantagslöst) att 

bevissäkringshänsyn är den mest avgörande faktorn.40 

 

I betänkandet till rättsfallet NJA 2014 s. 364 (NJA 2014:31 s. 369) talas det också om 

domstolarnas benägenhet att använda bevissäkringsteorin. Härvid framför 

föredragaren följande ”Praxis har inte anammat någon princip som den huvudsakliga 

men ofta används olika skäl hänförliga till den s.k. bevissäkringsteorin som grund för att 

lägga bevisbördan på den ena parten”,  

Föredragaren beskriver alltså att det inte finns någon enstaka princip som används 

uteslutande men att bevissäkringsteorin är vanlig att använda. 

 

Det råder samtidigt en viss skepticism gentemot att ha en överhängande princip som styr 

bevisbördans placering. Detta tycker jag visas av Nordh när han skriver ”Dock vill jag 

avsluta detta avsnitt med att framhålla att det naturligtvis kan sättas i fråga om det över 

huvud taget är möjligt att ställa upp en allmängiltig princip som styrande för hur 

bevisbördan ska placeras i olika tvistesituationer.”41 

 

Att bevisbördan ska fördelas på ett konsekvent vis verkar samtidigt få visst medhåll 

från andra håll i doktrin, något som bland annat kan utläsas i en SvjT-artikel av Bengt 

Lindell. I en beskrivning av Heumans argumenterande kring att det borde finnas en 

konsekvent tillämpning av bevisböreplaceringen skriver han ”Det får väl anses riktigt 

att man inte så lätt bör kunna rubba på förhållanden som varat länge och som på visst 

sätt varit synliga utåt”.42 

Ännu ett exempel på doktrin som förespråkar konsekvens och efterföljande förutsebarhet 

är Ola Svenssons debattartikel i tidningen ”Juridisk Tidskrift” under titeln ”att avvika från 

lagmotiven”.43 Detta återkommer jag till senare i uppsatsen. 

 

Det verkar alltså efterfrågas en konsekvent tillämpning i doktrinen samtidigt som det 

ifrågasätts ifall konsekvens alltid är lämpligt eller uppnåbart. HD visar viss konsekvens i 

att de ofta använder bevissäkringsteorin, men de använder inte alltid den. Ofta väljer de 

som nämnt att inte kommentera på varför de placerar bevisbördan som de gör.  

                                                        
40 SvJT 2012 s. 785 
41 SvJT 2012 s. 785 
42 SvJT 2007 s. 352 
43 JT 2015-16 s. 741-753 
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4.2 Att byta teori i praxis 

 

4.2.1 Transaktionsfallet 

 

I ovannämnda rättsfall, NJA 2014 s. 364 (transaktionsfallet), tycks det som att HD i viss 

mån har brutit mot tidigare praxis. Det verkar som att de har gått från att använda 

bevissäkringsteorin i en situation där man skulle ha använt den enligt tidigare 

avgöranden.  

 

Fallet handlar om att käranden har överfört pengar till svaranden. Käranden menar att 

pengaöverföringen utgör ett lån medan svaranden säger att de utgör en gåva. Enligt 

tidigare rättspraxis ska en borgenär som har lånat ut pengar, och vill ha tillbaka dem, visa 

att utlånandet har ägt rum. Rättfärdigandet för detta har varit att det är lättare för 

borgenären att säkra bevisning.44  

 

I detta fall valde HD däremot att lägga bevisbördan på gäldenären, d.v.s. gäldenären fick 

bevisa att pengatransaktionen var en gåva. Detta var alltså ett avbrott mot det sedvanliga 

att borgenären ska visa att ett utlån av pengar har ägt rum. HD menade att de hade att 

göra med en tidigare oreglerad situation. Skillnaden mot tidigare fall beskrevs vara att i 

detta fall var både parter överens om att en pengatransaktion hade ägt rum.45 Tidigare 

hade nämligen parterna inte varit överens om huruvida det ens skett någon transaktion av 

pengar.  

 

Jag anser dock att så länge en regel säger att det ankommer borgenären att visa att ett lån 

ägt rum så borde detta även täcka fall där parterna är överens om att en transaktion ägt 

rum men inte transaktionens rättsliga innebörd. Det finns inget i regeln som antyder att 

den inte skulle kunna tillämpas i dessa fall. Därför anser jag att rättsfallet utgjorde ett fall 

där man slutade använda bevissäkringsteorin där man enligt tidigare praxis skulle ha 

använt den.  

 

HD fattade i stället ett beslut som i min mening stämmer bättre överens med de materiella 

bevisteorierna. De valde att lägga bevisbördan på den som påstod att transaktionen 

utgjorde en gåva med motiveringen att detta skulle motverka missbruk från falska 

                                                        
44 Se NJA 2009 s. 64 (NJA 2009:5 s. 71) och NJA 1975 s. 577 
45 NJA 2014 s. 364 (NJA 2014:31 s. 370) 
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gäldenärer som gör oriktiga uttalanden om att en transaktion utgör en gåva.46 Eftersom de 

materiella bevisteorierna ska verka handlingsdirigerande stämmer detta val bättre överens 

med dessa teorier. 

 

4.2.1.1 Uttalandet 

 

Ett anmärkningsvärt uttalande, som kanske låg till grund för varför HD gjorde avsteg från 

bevissäkringsteorin, gjordes av föredragaren. Föredragaren menade i rättsfallet att man 

kan använda bevissäkringsteorin för att lägga bevisbördan på både parterna (alltså inte på 

både parterna samtidigt men oavsett vilken part bevisbördan faller på så kan man 

rättfärdiga detta med bevissäkringsteorin).47 

 

 

4.2.2 Takprisfallet 

 

Finns det då fall där HD har gjort ett byte i praxis från att tillämpa de materiella teorierna 

till att tillämpa bevissäkringsteorin? Ett sådant rättsfall finns, nämligen NJA 2005 s. 205 

(takprisfallet). Fallet handlar om ett löpande avtal om entreprenadbygge som har slutits 

mellan en konsument och en näringsidkare. I fallet hävdade konsumenten att hen och 

näringsidkaren hade avtalat om ett så kallat ”takpris”, detta var något som näringsidkaren 

förnekade.  

 

Enligt tidigare praxis ska det, vid avtal med konsument, ankomma på näringsidkaren att 

bevisa att pris inte har bestämts vid denna typ av situation.48 I NJA 1951 s. 1 fastslog HD 

att entreprenör, och tillika säljare, ska få bevisbördan för att fast pris inte har bestämts. I 

NJA 1975 s. 280 rörde det sig om den mer specifika situation där avtal slutits mellan en 

näringsidkare och konsument. Här fastslog HD att i dessa fall ska bevisbördan läggas på 

näringsidkaren för uppgifter om avtalets innehåll när det kommer till pris och 

beräkningsmetod.  

 

                                                        
46 NJA 2014 s. 364 (NJA 2014:31 s 370) 
47 NJA 2014 s. 364 (NJA 2014:31 s 369) 
48 NJA 1951 s. 1 och NJA 1975 s. 280 
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I takprisfallet frångick alltså HD tidigare praxis och fastställde att konsumenten hade 

bevisbördan för sitt påstående om att ha kommit överens om ett takpris med 

näringsidkaren.  

 

4.2.2.1 Avvikandet från lagmotiven 

 

Ännu mer anmärkningsvärt hade HD frångått att följa lagmotiven till den i fallet 

tillämpade konsumenttjänstelagen (1985:716). Syftet med denna lag var att stärka 

konsumenternas ställning.49 Lagmotiven hade förordnat att bevisbördan ska läggas på 

näringsidkaren när denne påstår att ett bestämt pris inte avtalats.50 Skälet till detta angavs 

i lagmotiven vara att det bör vara upp till näringsidkaren att dokumentera vad som 

avtalats när det kommer till pris.51  

Att följa detta förordnande vore något som stämmer överens med de materiella teorierna 

som syftar till att vara handlingsdirigerande.  

Det som HD valde att göra istället var att lägga bevisbördan på konsumenten. Ett av 

skälen till detta var att det ansågs lättare för konsumenten att bevisa att ett takpris avtalats 

än vad det var för näringsidkaren att bevis att detta inte hade skett.52 Detta tankesätt 

stämmer så klart överens med bevissäkringsteorin. 

HD avvek alltså från att följa lagmotiven, som förespråkade de materiella bevisteorierna, 

till förmån för bevissäkringsteorin. 

 

 

4.3 Ola Svenssons kritik av takprisfallet 

 

I en debattartikel, skriven av Ola Svensson, kritiserades HD över deras beslut att 

frångå lagmotiven.53 Ola Svensson verkar ha menat att beslutet fick en negativ 

inverkan på förutsebarheten i rättspraxis. Detta tycker jag framgår från följande citat: 

”Om en person vet att domstolarna normalt sett följer lagmotiven och känner till 

                                                        
49 Se Prop 1984/85:110 s.1 
50 Se Prop. 1984/85:110 s. 302, NJA II 1985 s. 472 och Svenssons ”Att avvika från 
lagmotiven” JT 2015-16 s. 741 
51 NJA II 1985 s. 472 och JT 2015-16 s. 741 
52 NJA 2005 s. 205 (NJA 2005:25 s 213 – 214) 
53 JT 2015-16 s. 741 ff 
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under vilka betingelser som de är benägna att bortse från dem skapas denna 

förutsebarhet”.54  

 

I debattartikeln diskuterar han huruvida en domstol är bunden till att följa eventuella 

anvisningar för hur bevisbördan ska placeras - i sådana fall att en lag ska tillämpas 

och lagmotiven förordnar hur bevisbördan ska placeras vid lagtillämpningen. Han 

framför att domstolen inte alltid är bunden när han anför följande ”Gamla lagmotiv 

kan vidare vara föråldrade och inte anpassade för vår tid, vilket gör att domstolen kan 

ha anledning att bortse från dem av denna anledning”.55 Lagmotiven kan alltså vara 

för förlegade för att användas i rättsprocessen.  

Dock hävdar han senare i artikeln att HD i detta fall inte hade ett bra skäl att frångå 

lagmotiven.56 

 

 

4.4 Sammanfattning 

 

Som framgick tidigare i kapitlet verkar bevissäkringsteorin vara den vanligaste teorin att 

använda. Samtidigt finns tecken på att domstolarna är motvilliga att anamma denna, eller 

någon annan teori, som standard. 

 

Det syns från de ovan redovisade fallen att högsta domstolen i vissa situationer har visat 

sig vara villig att överge den ena teorin i förmån för den andra. Detta gäller alltså båda 

teorier.  

Det kan dock nämnas att det sistnämnda fallet, i vilket de materiella bevisteorierna 

övergavs, tycks ha skapat större kontroverser. Detta på grund av att de bröt mot vad 

lagmotiven hade förordnat, något som bland annat Ola Svensson skrivit om med stor 

kritik. 

 

 

 

                                                        
54 JT 2015-16 s. 746 
55 JT 2015-16 s. 745, se även A. Peczenik Vad är rätt s. 252 f; som Svensson hänvisar 

till 
56 JT 2015-16 s. 747 f 
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5. Rättvis rättegång 

 

Detta kapitel ska behandla två av de krav som ska uppfyllas för att en rättegång ska 

kunna betraktas som rättvis i regeringsformens mening.  

 

5.1 Två (av flera) rekvisit för ”rättvis rättegång” 

 

Att döma rättvist är en av domstolarnas uppgifter enligt 2:11 Regeringsformen. I 3:e 

stycket av paragrafen står följande ”En rättegång ska genomföras rättvist och inom 

skälig tid” 

För att ta reda på vad som avses med ”rättvis genomförd rättegång” i 2:11 RF får man 

vända sig till förarbetena bakom lagparagrafen.  

 

I mina undersökningar av propositionen till 2:11 RF (propositionen tillkom inför en 

reformation av paragrafen som skedde år 2010 vari bestämmelsen om rättvis 

genomförd rättegång infördes) och av en kommenterande SvJT artikel har jag särskilt 

uppmärksammat två krav (av flera) på vad som utgör rättvis rättegång. Just dessa två 

krav tycker jag är av intresse och relevans i sammanhanget av vad den här uppsatsen 

behandlar.  

Det första av dessa krav är att parterna ska vara likställda i en rättegång i ett 

kontradiktoriskt förfarande.57 Kravet på kontradiktoriskt förfarande syftar på att både 

parter ska ha samma möjlighet att lägga fram bevisning,58 något som i sig inte har så 

mycket att göra med bevisbörda. Men kravet på likställdhet beskrivs innebära att 

styrkeförhållanden mellan parterna ska jämnas ut - genom att domstolen i högsta 

möjliga mån ska undvika förfarandebeslut som gynnar ena parten på den andras 

bekostnad.59  

Det andra kravet är att rättegången ska upplevas och framstå som rättvis.60 Det duger 

alltså inte om den är rättvis men framstår som orättvis. 

                                                        
57 Prop 2009/10:80 s. 252 
58 Jmf Ekelöf/Edelstam/Heuman s. 33 och SvJT 2017 s 384 
59 Jmf Ekelöf/Edelstam/Heuman s. 33 och SvJT 2017 s 384 
60 SvJT 2017 s 386 I artikeln tolkar artikelförfattaren fram detta krav från en 
läsning av Prop 2009/10:80 s. 160 varifrån han lyfter fram meningen ”Även 
andra moment kan ingå i förfarandet för att det ska framstå som rättvist”. I vad 
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Det finns som sagt också många andra krav på vad som utgör en rättvis rättegång. 

Dessa krav anser jag dock sakna relevans för denna uppsats. 

 

 

6. Analys 

 

Detta kapitel är ämnat åt att försöka besvara frågeställningarna 2-5 

 

6.1 Förutsebarhet och konsekvens 

 

Att domstolarna inte självmant tycks ha anammat någon av teorierna är en nackdel som 

kan tillskrivas både teorierna. Som anfördes blev takprisfallet, i vilket de materiella 

bevisteorierna övergavs till förmån för bevissäkringsteorin, ett mer kontroversiellt och 

kritiserat fall. Jag tycker att detta till viss del räddar de materiella bevisteorierna från den 

kritik som kan riktas mot dem till följd av att domstolen visat sig vara villig att överge 

dem.  

Nedan ska jag vidare reda ut vilken av teorierna som är mest lämpad för att användas 

konsekvent och förutsebart.  

 

Som framfördes tidigare, i beskrivningen av transaktionsfallet, finns det situationer i vilka 

både parter har lika lätt att säkra bevisning. Att bevissäkringsteorin i vissa fall kan 

användas på både parter talar, åtminstone i viss mån, emot att det skulle öka 

förutsebarheten att ständigt använda sig av den teorin. Man skulle rentav kunna hävda att 

det inte ens går att använda den som den enda teorin, och då kan man så klart inte skapa 

någon förutsebarhet av att bara ha den teorin. 

 

Något som i min mening vidare underbygger detta ställningstagande är vad Heuman 

beskrev i sin kritik. Han framförde att det enbart är i stunder då bara ena parten har 

begränsade möjligheter till att säkerställa bevisning som bevisteorin får betydelse. Detta 

ligger i linje med vad föredragaren i transaktionsfallet framförde.  

                                                                                                                                                               
jag har skrivit har jag utgått från att hans tolkning och resonemang är riktiga 
men jag går inte in på detta i detalj för att det blir för mycket av ett sidospår. 
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Det verkar alltså inte som att bevissäkringsteorin kan vara den enda rådande teorin som 

används i syfte att gynna förutsebarheten. 

 

Men jag tror ändå att förutsebarheten ökar av att tillämpa samma teori ständigt i den mån 

som det är möjligt. I alla fall hade man nog uppnått en viss ökad förutsebarhet i att 

tillämpa bevissäkringsteorin i fall där det är uppenbart att ena parten har lättare för att 

säkra bevisning.  

 

Skulle då en konsekvent och ständig tillämpning av de materiella teorierna skapa en 

bättre förutsebarhet? Något som talar emot detta är den kritik som framfördes av Bengt 

Lindell och Lars Heuman. Enligt dem kan de materiella bevisteorierna bli svårtillämpliga 

då en rättsregel kan ha flera olika ändamål. 

Det är i min mening fullt tänkbart att detta drabbar förutsebarheten negativt då det kan 

vara svårt för en part i ett rättsfall att veta vilket av ändamålen som en domare kommer att 

prioritera ifall flera ändamål skulle konkurrera med varandra. Dessutom kan det ibland bli 

svårt att veta hur en domare kommer att tolka en lag för att sedan placera bevisbördan.  

 

Dessa problem med att använda de materiella teorierna kan få det att låta som att man inte 

gagnar något, i termer av förutsebarhet, från att uteslutande använda sig av dessa teorier.  

Men genom att läsa förarbeten skulle parterna i en dispyt kunna få en ganska bra insikt 

om hur bevisbördan kommer att placeras. Att det kan uppstå svårigheter med 

lagtolkningen, som jag beskrivit ovan, borde höra till undantagsfallen. Anledningen till 

att jag antar detta är att förarbeten hade varit näst intill värdelösa om de inte i de flesta fall 

kunde ge en klar bild av hur en lag ska tolkas och vilka syften de ska tjäna.  

 

Detta är en inställning som jag tycker verkar få ett visst stöd bland de materiella 

teoriernas förespråkare. Detta syns bland annat i Nordhs SvJT-artikel när han talade om 

att man i många fall inte möter några större problem med att identifiera ett grundläggande 

ändamål bakom en reglering. 

 

Jag tycker även att det som Ola Svensson skrev i sin kritik av avgörandet i NJA 2005 s. 

205 ger stöd åt detta ställningstagande. Han påpekade hur ett konsekvent följande av 

lagmotiven skapar en förutsebarhet åt partnerna i en tvist. 

Visserligen var inte Ola Svenssons syfte här att försvara de materiella bevisteorierna, 

men genom att försvara ett konsekvent användande av att följa lagmotiven så ger han 
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stöd åt de materiella bevisteorierna. Att följa lagmotiven är ju vad man gör när man 

ska använda de materiella bevisteorierna, då uppfylls ju syftet med lagstiftningen. 

 

Jag tror inte att kompensationsteorin som Heuman lyfte fram talar emot detta. Den bygger 

på föreställningen att; ifall lagen föreskriver att ena parten ska gynnas så balanserar 

domarna ut detta genom att lägga bevisbördan på sagda gynnade part. Men när domarna 

gör detta så följer de inte längre de materiella teorierna. 

 

Dock är ovanstående något som, jämfört med bevissäkringsteorin, kräver en större 

juridisk kunskap och insikter i juridisk metodik (bland annat i att man ska veta att man 

ska vända sig till förarbeten). Ifall det skulle krävas att parterna gör juridiska 

efterforskningar kring källmaterialet bakom en rättsregel, för att inte nämna 

efterforskningar i vilken rättsregel som kommer att tillämpas vid en eventuell tvist, så 

borde företagare ha en fördel gentemot konsumenter och andra privatpersoner. 

Företagare, som har mer hjälp av jurister, borde ha lättare att göra dessa utredningar än 

konsumenter och annat ”vanligt” folk.  

 

Förvisso hade företagare också haft en fördel gentemot icke-företagare ifall det var 

bevissäkringsteorin som tillämpades, p.g.a. nämnda juridiska hjälp. Men jag förmodar att 

bevissäkringsteorin är lättare att få insikt om för människor med mindre juridisk insikt. 

Att bevisbördan faller på den som har lättare att anskaffa bevis är en enklare princip som 

är mer baserad på sunt förnuft. Följaktligen så tror jag att företag, jurister och övriga som 

har större möjligheter att genomföra juridiska undersökningar får en bättre känsla av 

förutsebarhet av att använda de materiella teorierna än vad andra får. Detta kan dock 

vägas upp genom lagregler som ger skydd åt en svagare part i konsumenttvister och 

dylikt. 

 

Vilken teori ger bättre förutsebarhet och låter sig användas mer konsekvent? I min 

mening är det de materiella teorierna. Bevissäkringsteorin är den sämre i detta avseende 

eftersom den verkar kräva mer specifika situationer för att bli tillämpbar. I alla situationer 

så kommer en viss lag eller rättslig princip att ha ett ändamål (även om ändamålet kan 

vara svårtolkat eller vara ett av flera konkurrerande sådana). Bevissäkringsteorin kräver 

däremot att det rör sig om fall där någon tydligt har det lättare att säkra bevisning.  
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Att bevissäkringsteorin alternativt låter bördan placeras på den som har särskild 

anledning att säkra bevisning tycker jag inte underlättar signifikant. Både parter kommer 

väl oftast att ha en ungefär lika bra anledning. 

 

 

6.2 Flexibilitet 

 

Ett alltför konsekvent tillämpande av en och samma teori kan förmodligen riskera att göra 

rättstillämpningen mindre flexibel och alltför rigid. Detta vore enlig mig en nackdel med 

att tillämpa bara en av teorierna.  

Enligt mig är en tänkbar kompromiss att välja den teorin som av de både ger större 

flexibilitet och att använda den konsekvent. Som jag antagligen redan har antytt vid det 

här laget anser jag att den mer flexibla teorin är bevissäkringsteorin. Nedan ska jag 

försöka underbygga detta ställningstagande vidare. 

 

Ovan föreslog jag att bevissäkringsteorin är den teori som borde ge sämre 

förutsebarhet. Detta borde omvänt betyda att den är mer flexibel. Om vi utgår från att 

detta är fallet så kan detta vara en bidragande (om inte huvudsaklig) orsak bakom att 

bevissäkringsteorin har fått ett uppsving. 

 

Något som borde tala för att bevissäkringsteorin erbjuder mer flexibilitet är ifall 

domarna föredrar denna metod för att den erbjuder mer handlingsfrihet när det 

kommer till att placera bevisbördan.  

En indikator på att domarna föredrar flexibilitet framför förutsebarhet är att 

domstolarna ofta inte motiverar sina val av hur de placerar bevisbördan. Genom att 

sällan motivera hur bevisbördans placering så bildas det ju mindre praxis kring hur 

bevisbördan placeras. Detta i sin tur motverkar att domarnas valmöjligheter 

inskränkas genom regler kring hur bevisbördan ska placeras och domarna ges 

följaktligen friare tyglar. 

Samtidigt föredrar domarna att använda bevissäkringsteorin vilket jag har beskrivit. 

Jag tycker att kombinationen, av att domarna är mer villiga att använda 

bevissäkringsteorin än andra teorier, och att de är motvilliga att motivera sina 

bevisbördeplaceringar, något som ger dem mer handlingsutrymme, talar för att de 
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använder bevissäkringsteorin för att den ger ökad flexibilitet. Men detta går inte att 

veta säkert. 

 

Något annat som talar för att bevissäkringsteorin är den som tillåter mest flexibilitet är 

vad Ola Svensson lyfte fram. Han framförde, som nämnts, att lagmotiven kan vara 

förlegade och inte anpassade till en nyare tid. Om domstolarna ibland har skäl till att 

frångå att ta vägledning från lagmotiven, av anledningen att de kan vara förlegade, 

borde detta innebära att de materiella bevisteorierna är mindre flexibla. De materiella 

bevisteorierna utgår från att lagmotiven och andra förarbeten ska följas. De materiella 

bevisteoriernas syfte är ju att uppfylla lagens syfte vilket i sin tur innebär att de måste 

följa vad som förordnas i, bland annat, lagmotiven.  

Flexibiliteten är dock inte till fördel för alla vilket bör hållas i åtanke. Det intresse 

som främjas och prioriteras är rättstillämparens som får mer handlingsutrymme. 

Främjandet sker då på bekostnad av lagstiftarens intresse som går ut på att lagen ska 

användas på ett handlingsdirigerande sätt. 

 

6.3 Domstolarnas syfte och rättvis rättegång 

 

Ett argument för de materiella teorierna är som nämnts att de materiella teorierna 

bättre står i överenstämmelse med syftet bakom att vi har domstolar. Argumentet är 

alltså att då uppfylls rättskipningens funktion som, enligt Robert Nordh, är att 

medverka till att värderingarna bakom den materiella rättsregeln får genomslag.  

Jag tycker att det finns skäl för att ifrågasätta detta argument. Om domstolarna skulle 

placera bevisbördan efter vad som uppfyller lagens syfte så tror jag att detta kan 

resultera i en rättviseproblematik. Att döma rättvist är nämligen en av domstolarnas 

uppgifter enligt 2:11 Regeringsformen.  

Enligt de materiella bevisteorierna prioriteras ju INTE att det blir rätt i det enskilda 

fallet. Detta för att samhällsnyttan ses som mer skyddsvärd än att ha materiellt riktiga 

domar.  

Huruvida de materiella bevisteorierna kan tillskrivas den fördelen att de bättre 

uppfyller domstolarnas syfte borde alltså, åtminstone till viss del, bero på om de ger 

en rättvisare rättegång.  
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Som jag tidigare framförde finns det två krav (bland flera) som ska vara uppfyllda för 

att en rättvis rättegång ska anses föreligga.  

Det första av dessa krav är att parterna ska vara likställda i ett kontradiktoriskt 

förfarande. Det andra är ett krav på att rättegången ska upplevas och framstå som 

rättvis.  

Jag tycker att dessa två krav står i bättre överenstämmelse med bevissäkringsteorin än 

med de materiella teorierna.  

 

När det kommer till kravet om likställdhet anser jag att bevissäkringsteorin uppfyller 

detta krav på samma sätt som regleringar som är till för att skydda en svagare part 

(såsom återfinns bl.a. konsumentskyddsbestämmelser i konsumenttjänstelagen). 

Kravet på likställdhet innefattar i sin tur ett krav på att inte fatta beslut som ensidigt 

gynnar en av parterna. När det kommer till bevisbördeplacering är detta i mitt tycke 

omöjligt. Det närmaste man kan komma är att hjälpa den svagare parten, enligt mig. 

I ett sammanhang där det råder oenighet kring vad som har hänt, i vilket parterna ska 

styrka sina utsagor, så borde den som har det svårast att säkra bevis att betraktas som 

den svagare parten. Därmed står bevissäkringsteorin i bättre överenstämmelse med 

likställdhetskravet i min mening.  

 

Något som jag tycker talar för att bevissäkringsteorin hjälper den svagare parten är 

takprisfallet som jag beskrev ovan. I fallet gick domstolen bort från lagmotiven 

förordnande att bevisbördan, i ett förhållande mellan näringsidkare och konsument, 

ska läggas på näringsidkaren. Lagmotiven tillhörde konsumenttjänstelagen och syftet 

med denna lag var ju att stärka konsumenternas ställning. Lagstiftaren hade alltså 

fastställt att konsumenten normalt sätt är den svagare parten. Trots detta valde HD att 

lägga bevisbördan på konsumenten gällande ett omtvistat rättsfaktum.  

Detta antyder, i mitt tycke, att HD måste ansett att näringsidkaren var i VÄLDIGT 

stort underläge på grund av sämre bevissäkringsmöjligheter. De valde ju att underlätta 

för näringsidkaren – när lagen har erkänt konsumenten som den vanligtvis svagare 

parten. Att sämre bevissäkringsmöjligheter ger den part, som enligt lagmotiven ska 

ses som den starkare parten, ställning som den svagare parten talar starkt för att den 

som rent allmänt har sämre bevissäkringsmöjligheter är den svagare parten. 
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Vad som pågick i HD-ledamöternas tankevärld går ju inte att veta säkert, men jag 

tycker att ovanstående är den rimligaste slutsatsen. Jag har svårt att tro att HD, utöver 

att frångå lagmotiven, skulle välja att hjälpa den som redan i praktiken är den starkare 

parten. Det är då rimligare att tro att de såg näringsidkaren som den svagare parten. 

 

Eftersom bevissäkringsteorin enligt min analys används för att jämna ut 

styrkeförhållandena mellan parter; anser jag följaktligen att det är den teorin som ger 

en rättvisare rättegång enligt det första rekvisitet, rekvisitet om att parterna ska vara 

likställda.  

 

Gällande kravet att rättegången ska framstå och upplevas som rättvis anser jag även 

här att bevissäkringsteorin står i bättre uppfyllelse. Med de materiella teorierna kan en 

part lida nackdel, vid placering av bevisbördan, utav att domstolen vill verka 

handlingsdirigerande för resten av samhället. Från den partens synpunkt blir det nog 

som att denne offras till förmån för andra människor i samhället som inte ens har 

någon koppling till det bakomliggande målet i fråga. Denne parts behov och 

förutsättningar väger ju inte lika tungt, i förhållande till samhället och främmande 

människor, som de hade vägt vid tillämpning av bevissäkringsteorin.  

Vid en tillämpning av bevissäkringsteorin hade en part haft större anledning att känna 

att dennes behov och förutsättningar ges en mer central roll vid placeringen av 

bevisbördan. Detta antar jag på grund av att partens behov och förutsättningar bara 

skulle vägas mot motpartens behov och förutsättningar och vad gynnar samhället i 

övrigt hade lämnats utanför. Även om parten hade kunnat förlora och bli missnöjd så 

hade parten, vid användning av bevissäkringsteorin, inte behövt känna att denna blivit 

uppoffrad på ett samhällsnyttans altare. Därav anser jag att bevissäkringsteorin borde 

upplevas och framstå som mer rättvis. 

 

Jag anser alltså att de materiella bevisteorierna förmodligen inte uppfyller 

domstolarnas syfte. Detta är alltså på grund av att domstolarna ska erbjuda en rättvis 

rättegång och det finns två rekvisit (bland flera andra) för vad som utgör en rättvis 

rättegång som jag inte tycker blir uppfyllda. 

Samtidigt besvarar detta frågan om vilken teori i min mening ger en rättvisare 

rättegång: nämligen bevissäkringsteorin. 

 



 

28  

 

6.4 Sammanfattning 

 

Jag anser att de materiella bevisteorierna ger en bättre förutsebarhet och konsekvens, 

främst för att de alltid kan användas vilket bevissäkringsteorin inte kan. Dessutom 

borde de föreslagna nackdelarna med de materiella bevisteorierna, att lagen kan ha 

många syften och vara svårtolkad, tillhöra undantagsfallen. 

Bevissäkringsteorin är den som följaktligen ger mest flexibilitet, vilket bland annat 

antyds i att domstolarna är mer måna av att använda den. 

Jag anser att det finns goda skäl som talar för att bevissäkringsteorin ger en mer 

rättvis rättegång genom att den uppfyller kraven på likställdhet och att rättegången 

ska upplevas som rättvis. Följaktligen tror jag att argumentet, att de materiella 

bevisteorierna bättre uppfyller domstolarnas och rättskipningens syfte, inte håller. 

Detta beror på att rättegångsprocessen ska bedrivas rättvist enlig 2:11 

regeringsformen. 
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