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Summary 

Procedural rules in civil law are relevant in all civil law cases in public court 

and are therefore a central part of the Swedish legal system. Often these rules 

are developed in legal science and by court practice. The principle of 

successive relevance has gotten a clear meaning through NJA 2019 s. 802 and 

further affects other procedural rules such as the burden of call. 

 

The purpose of the essay is to examine the meaning of these two rules in the 

Swedish legal system, how they relate to one another and what consequences 

they have for parties in cases amenable to out-of-court settlement. To fulfil 

this purpose a legal dogmatic method is used, based on the legal sources that 

are generally accepted in Sweden. When the legal situation is unclear, 

motivated conclusions on how the legal situation should be interpreted are 

presented. It is concluded in the essay that the principle of successive 

relevance decides in what order dispositive facts are to be tried by the court. 

It is the parties who through the principle of disposition create this order. The 

burden of call then gets bound to a certain time and order which is dependant 

of the principle of successive relevance. 

 

Given that the burden of call gets bound to a certain time and order it could 

mean that parties invoke more dispositive facts, to not suffer from having 

invoked a relevant fact too late. This could make both the process material 

and the judicial proceedings more extensive and thus more expensive. 

 



 2 

Sammanfattning 

Civilrättsliga processregler aktualiseras i samtliga tvistemål i allmän domstol 

och utgör därför en central del av den svenska rättsordningen. Ofta utvecklas 

reglerna i doktrin och genom praxis. Den successiva relevansens princip har 

fått en tydlig innebörd i och med NJA 2019 s. 802 och påverkar även andra 

processrättsliga regler som åberopsbördan. 

 

Uppsatsens syfte är att utreda innebörden av dessa två regler i den svenska 

rättsordningen, hur de förhåller sig till varandra och vilka konsekvenser de 

får för parter i dispositiva tvistemål. För att uppfylla syftet används den 

rättsdogmatiska metoden, med utgångspunkt i de rättskällor som i Sverige 

anses allmänt accepterade. När rättsläget är oklart presenteras motiverade 

slutsatser om hur rättsläget bör tolkas. I utredningen konstateras att den 

successiva relevansens princip utgör en ram för i vilken ordning åberopade 

rättsfakta ska prövas av domstolen. Det är parterna som inom ramen för 

dispositionsprincipen skapar denna ordning. Åberopsbördan blir vidare 

knuten till en viss tid och ordning som är beroende av den successiva 

relevansens princip. 

 

I och med att åberopsbördan blir knuten till en viss tid och ordning kan det 

komma att innebära att parter åberopar fler rättsfakta, för att inte lida av att 

ha åberopat en relevant omständighet för sent. Detta kan göra både 

processmaterialet och domstolens prövning mer omfattande och i 

förlängningen vara processekonomiskt betungande. 
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1 Inledning  

1.1 Inledande bakgrund 

År 2020 avgjordes 45.865 tvistemål i svenska tingsrätter.1 Civilrätten är ett 

brett och generellt rättsområde och några gemensamma beröringspunkter för 

dessa mål kan vid första anblick verka svårt att hitta. Oavsett vilka materiella 

civilrättsliga bestämmelser som är tillämpliga är det emellertid så att de alla 

har en gemensam punkt, nämligen civilprocessrättsliga regler. Oavsett om en 

tvist handlar om en företagsöverlåtelse för mångmiljonbelopp eller om en 

cykel som har sålts av en privatperson till en annan för en knapp tusenlapp 

måste de processrättsliga reglerna följas i domstolen.  

 

Det är ofta de processrättsliga reglerna inte återfinns i lagtext utan i stället får 

sin betydelse genom praxis och doktrin. Åberopsbördan som begrepp och 

princip återfinns redan i Bomans doktorsavhandling från 1964. Principen har 

en stark koppling till dispositionsprincipen, och kan sägas vara en nödvändig 

konsekvens av parternas stora inflytande över processen i ett dispositivt 

tvistemål. När åberopsbördan diskuteras i doktrin är det ofta för att undersöka 

på vilken part denna ska placeras.  

 

I och med NJA 2019 s. 802 har den successiva relevansens princip blivit 

klarare, och civilprocessen har fått ett principiellt viktigt avgörande. 

Rättsfallet har åtföljts av doktrin där principens betydelse för domstolar och 

rättstillämpningen har utretts.2 En möjlig konsekvens av att processrättsliga 

regler förändras, är att parter måste anpassa hur de lägger fram sin talan, och 

 
1 Domstolsverket: Domstolsstatistik 2020, 

<https://www.domstol.se/globalassets/filer/gemensamt-innehall/styrning-och-

riktlinjer/statistik/2021/domstolsstatistik-2020.pdf>, besöksdatum 22/5-2021. Den 

statistiken som presenteras är samtliga tvistemål exklusive familjemål. 
2 Se bl.a. Hardenberger, Alexander, Den successiva relevansens princip – några 

reflektioner med anledning av Högsta domstolens domvillobeslut i NJA 2019 s. 802, SvJT 

2020 s. 546. 

https://www.domstol.se/globalassets/filer/gemensamt-innehall/styrning-och-riktlinjer/statistik/2021/domstolsstatistik-2020.pdf
https://www.domstol.se/globalassets/filer/gemensamt-innehall/styrning-och-riktlinjer/statistik/2021/domstolsstatistik-2020.pdf
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innebörden av principer som dispositionsprincipen och åberopsbörda kan 

komma att förändras. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur åberopsbördan i och den successiva 

relevansens princip förhåller sig till varandra i dispositiva tvister. För att 

uppfylla syftet kommer uppsatsen att utgå från två frågeställningar. 

 

- Vad innebär åberopsbördan respektive den successiva relevansens 

princip i en dispositiv tvist?  

- Innebär den successiva relevansens princip några konsekvenser för 

åberopsbördan, och i sådana fall vilka?  

 

1.3 Metod och källor 

Uppsatsen kommer att använda sig av den rättsdogmatiska metoden. Den 

rättsdogmatiska metodens syfte kan sägas vara att utreda en lösning på ett 

definierat rättsligt problemet genom att applicera en rättsregel. Detta kan med 

andra ord beskrivas som en rättsutredning. En stor del av arbetet blir därför 

att definiera rättsläget som sådant, vilket görs med utgångspunkt i de allmänt 

accepterade rättskällorna. De allmänt accepterade rättskällor man oftast talar 

om är lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin.3  

 

Uppsatsens argumentation kommer framförallt att utgå ifrån en de lege lata-

argumentation, det vill säga beskriva rättsläget som det idag är. Där rättsläget 

inte är helt klart kommer uppsatsen försöka beskriva rättsläget som det bör 

tolkas. Ambitionen med uppsatsen är med andra ord att komma fram till 

motiverade slutsatser som besvarar frågeställningen utifrån de allmänt 

accepterade rättskällorna.4 

 
3 Se Nääv, Maria, Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, andra upplagan, Lund 2018, s. 21.  
4 Nääv, Zamboni (2018) s. 36 f. 
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En av de främsta källorna som använts i uppsatsen är Westbergs bok 

Civilrättskipning 1. Boken i dess senaste upplaga är en av de senaste på det 

civilprocessrättsliga området vilket gör det naturligt att använda den som 

grund för uppsatsen.  

 

En naturlig kritik av en uppsats som använder sig av färre källor är att endast 

ett synsätt framhävs och att det står i strid med den rättsdogmatiska metod 

som presenterats ovan. Det har emellertid visat sig att doktrin, praxis och till 

och med i förekommande fall lagtext ofta hänvisar till varandra och är relativt 

ense om de utgångspunkter som är viktiga för analysen, varför färre källor 

använts som underlag. I de fall det finns motstridigheter i olika källor har 

dessa belysts. 

 

I uppsatsen används i den mån de funnits tillgängliga primärt 

förstahandskällor. Det är värt att notera att förstahandskällorna, särskilt vad 

gäller doktrinen, i vissa fall är över femtio år gamla. Denna gamla doktrin är 

emellertid relevant än i dag, vilket framgår av att många moderna rättskällor 

hänvisar till den. I flera delar har det dock gjorts ett medvetet val att använda 

modernare material av relevansskäl, trots att det inte är den ursprungliga 

källan.  

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen kommer nästan uteslutande att utgå från de rättsfakta som tillhör 

det första ledet i domstolens prövning, det vill säga de rättsfakta som anges i 

stämningsansökan som grund för yrkandet. Det är oundvikligt att beröra 

svarandens motfakta och kärandes motfakta av andra graden när man talar om 

den successiva relevansens princip, men dessa kommer enbart att utredas för 

att bättre förstå den åberopsbörda som åligger kärande i sin ursprungliga 

talan.  
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Vidare kommer uppsatsen inte att i någon större mån utreda hur bevisfakta 

förhåller sig till åberopsbördan eller den successiva relevansens princip, utan 

är begränsad till rättsfakta.5 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen kommer i kapitel 2 översiktligt att redogöra för parternas ställning 

och rättigheter i dispositiva tvistemål, med utgångspunkt i rättegångsbalken 

och relevant doktrin. Därefter kommer uppsatsen i kapitel 3 att undersöka 

rättsläget gällande åberopsbörda i dispositiva tvistemål, för att sedan göra 

samma gällande den successiva relevansens princip i kapitel 4. I kapitel 5 

kommer slutligen slutsatser och reflektioner utifrån de preciserade 

frågeställningarna att presenteras. 

 

1.6 Perspektiv 

Uppsatsen kommer att utgå från ett parts- och rättssäkerhetsperspektiv. I 

juridiken ställs det höga krav på att gällande rätt ska vara så pass klar att parter 

på förhand ska kunna veta vad som utgör gällande rätt. Man talar ofta om 

materiell rätt i rättssäkerhetssammanhang, men minst lika viktigt är den 

processuella rätten. Den processuella rätten genomsyrar varje dispositiv tvist 

och är till skillnad från materiell rätt inget parterna överhuvudtaget förfogar 

över. Rättssäkerhetsperspektiv innebär att en dom ska vara rättssäker på så 

sätt att godtycklighet ska minskas så mycket som möjligt, vilket säkerställs 

enklast genom tydliga rättsregler som domaren ska förhålla sig till. 

Partsperspektiv kan sägas vara den andra sidan av samma mynt. Gällande rätt 

måste vara tydlig och klar så att parterna i en dispositiv tvist ska ha möjlighet 

att utforma sin talan utifrån önskat utfall och parterna ska inte behöva bli 

förvånade när domen meddelas. 

 

 

 
5 Se avsnitt 2.1 för definition av rättsfakta. 
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2 Processrättsliga 

utgångspunkter 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar är det viktigt att vissa 

processrättsliga utgångspunkter presenteras och vissa processrättsliga 

begrepp definieras. Uppsatsen gör inte anspråk på ett facit vad gäller varken 

processrättsliga utgångspunkter eller begreppsdefinitioner, utan de är endast 

till för att läsaren bättre ska kunna förstå uppsatsen. Observera vidare att 

nedanstående inte är en uttömmande lista på processrättsliga principer och 

begrepp, utan ett urval som är särskilt viktiga för uppsatsen. 

 

2.1 Rättsfakta 

För att bäst förstå begreppet rättsfakta krävs det att det sätts i sitt 

sammanhang. När Ekelöf först använde begreppet menade han att rättsfakta 

var den del av en rättsregel som utgjorde påståendet. I de fall påståendet sedan 

nådde upp till de beviskrav som ställdes upp av rättsordningen innebar det att 

motsvarande rättsföljd skulle inträffa. Rättsfakta utgjorde försatsen i en 

rättsregel, medan eftersatsen utgjorde rättsföljden.6 

 

Begreppet har med tiden utvecklats och preciserats, men innebörden är än 

idag snarlik. Rättsfakta ska motsvara rekvisiten i en tillämplig rättsregel, och 

yrkandet motsvara rättsföljd i samma rättsregel. Om rekvisiten i en rättsregel 

är uppfyllda följer att rättsföljden i samma rättsregel ska ske. I praktiken 

innebär detta att i de fallen åberopade7 rättsfakta motsvarar rekvisiten i den 

tillämpliga rättsregeln så ska yrkandet, det vill säga motsvarande rättsföljd, 

bifallas.  

 

 
6 Se Ekelöf, Per Olof, Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper, 

Stockholm 1956, s. 12 f.  
7 Begreppet åberopa behandlas särskilt i avsnitt 3.3 Kort om begreppet åberopa. 
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Westberg beskriver rättsregler som villkorssatser, som innehåller ett förled 

och ett efterled. Om förledet är uppfyllt ska efterledet följa, systematiken är i 

princip identisk till den Boman tidigare presenterat. Där Boman endast 

konstaterade att försatsen utgjorde ett påstående som behövde bevisas delar 

Westberg emellertid upp motsvarande förled i så kallade bifallsvillkor. Dessa 

bifallsvillkor motsvarar den tillämpliga rättsregelns rekvisit.8 Dessa 

bifallsvillkor blir viktiga för kommande framställning om den successiva 

relevansens princip bland annat. 

 

Trots att rättsfakta enligt det ovan anförda ska motsvara rekvisit i den 

tillämpliga rättsregeln är det viktigt att förtydliga att de inte får likställas. Det 

finns ingen rättsregel inom civilprocessen som ställer upp krav för kärande 

att åberopa den rättsregel som de åberopade rättsfakta hänför sig till. 

Domstolen är fri att tillämpa de rättsregler som är gällande och tillämpliga på 

åberopade rättsfakta och inte bunden till den rättsliga beteckningen som en 

part kan ha angett. Detta är den väl etablerade principen jura novit curia.9 

Rekvisiten som sådana behöver alltså inte åberopas. 

 

Denna utveckling av begreppet rättsfakta följer av att det i doktrinen numera 

görs en distinktion mellan abstrakta och konkreta rättsfakta. Abstrakta 

rättsfakta är den del av rättsregeln som utgör påståendet och bestäms utan att 

ta hänsyn till de i målet åberopade omständigheterna. Konkreta rättsfakta är 

de faktiska omständigheterna i den aktuella tvisten som en part åberopar som 

stöd för sin talan.10 I uppsatsen kommer begreppet rättsfakta att syfta på 

konkreta rättsfakta, och inte abstrakta rättsfakta. 

 

 

 
8 Se Westberg, Peter, Civilrättskipning I, tredje upplagan, Stockholm 2021, s. 152 f. 
9 Se Boman, Robert, Om åberopande och åberopsbörda i dispositiva tvistemål, Uppsala 

1964, s. 48; se även NJA 2003 s. 89. 
10 Se Fitger m.fl., Rättegångsbalken m.m., 2021-01-27, version 89 (Norstetds Juridik 

lagkommentar till 17 kap. 3 § RB), s. 2. Sidhänvisning utgår i uppsatsen från nedladdad 

digital version av lagkommentaren. 
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2.2 Det kontradiktoriska förfarandet 

Den svenska civiltvisten utgår från det så kallade kontradiktoriska 

förfarandet. Det kontradiktoriska förfarandet präglas av att varje part 

representerar var sin sida av tvisten och inom ramen för förhandlingen ska 

övertyga domaren om att dess sida har rätt. Förfarandet sker genom en 

förhandling, där varje part ska få möjlighet att tala för sina intressen och 

rättigheter inför en opartisk domare, som sedan ska döma utifrån de av 

parterna angivna omständigheterna och gällande rätt.11  

 

Det kontradiktoriska förfarandet bygger på att parterna i en civilrättslig tvist 

har inflytande och bestämmanderätt över förhandlingen. Detta inflytande får 

genomslag genom den kontradiktoriska samtalsmetoden. Förutom att ge 

parterna ett starkt inflytande över processen syftar också den kontradiktoriska 

samtalsmetoden till att skapa ett stort underlag för domaren att slutligen fatta 

ett klokt beslut. Tanken är att den kontradiktoriska samtalsmetoden, som 

innebär att parterna ”säger emot varandra”, leder till att underlaget inte 

presenteras enbart som rå, icke bearbetad, information utan underlaget som 

presenteras är bearbetat av vardera part. Enligt Westberg är det en allmänt 

utbredd övertygelse att det är denna bearbetade information som skapar det 

bästa underlaget för domare att fatta ett klokt beslut.12 

 

Att den kontradiktoriska samtalsmetoden leder till det bästa underlaget brukar 

motiveras med att metoden har partsegoismen som drivkraft och att parterna 

är tvistens viktigaste kunskapskällor.13 Det förväntas att parterna kommer 

argumentera för det resultat som de vill uppnå och presentera 

omständigheterna utifrån den vinkel som bäst motiverar det resultatet. 

Tvistens lösning påverkar främst parterna, inte minst ekonomiskt, och det är 

därför också parterna som kommer att anstränga sig mer än någon annan för 

att ta reda på alla fakta och bevis som är relevanta för fallet.14 

 
11 Se Westberg (2021) s. 137. 
12 Ibidem s.141 ff. 
13 Ibidem s. 141. 
14 Se Westberg (2021) s. 145. 
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2.3 Dispostionsprincipen 

Den kontradiktoriska samtalsmetoden innebär ett stort inflytande för parter i 

en tvist. Westberg sammanfattar det här inflytandet genom att framhäva fyra 

olika delar i en civilprocess där parter utnyttjar sin makt genom sin 

processföring. Särskilt relevant för uppsatsen är det som kan beskrivas som 

parternas rätt att definiera konflikten och vilka tvistefrågor man vill att 

domaren ska avgöra.15 Dessa utgångspunkter som domstolen måste förhålla 

sig till bestämmer parterna genom sina processhandlingar. De mest centrala 

av dessa processhandlingar är käromålet med dess yrkande och grunder och 

svarandens invändningar mot käromålet. Avgörande för att parterna ska 

kunna utnyttja sin makt är att parterna är fria att utforma sina 

processhandlingar som de vill, vilket brukar kallas för principen om fri 

processföring. Domstolen är sedan bunden av de utgångspunkter som 

parterna lagt fram genom sin fria processföring, detta kallas även för 

principen om förfoganderätt och är sammantaget det som utgör 

dispositionsprincipen.16 Dispositionsprincipen anses följa av allmänna 

civilprocessuella grundsatser.17 

 

För att dispositionsprincipen på allvar ska utgöra en rättighet för parterna 

krävs att motsvarande skyldighet finns för domare att vara bunden av 

parternas processföring.18 I 17 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740), RB, står 

det: 

Dom må ej givas över annat eller mera, än vad part i behörig ordning yrkat. 

Är saken sådan att förlikning därom är tillåten, må dom ej grundas å 

omständighet, som icke av part åberopats till grund för hans talan. 

 

 
15 Ibidem s. 147. 
16 Ibidem s. 148. 
17 Se Thornefors, Christer, 2018-08-20, (Lexino lagkommentar till 17 kap. 3 § RB). 
18 Se Westberg (2021) s. 150; Se även Fitger m.fl. (not 9) s. 1. 
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Lagrummet innebär i grunden att parterna styr över rättens verksamhet i 

processen genom sina processhandlingar.19 Rättigheten för parterna kommer 

från att lagrummet ställer upp en förbudsreglering som hindrar domaren från 

att pröva något som är utanför det som parterna ställt upp som ram för 

rättegången. Paragrafen kan för dispositiva tvistemål delas upp i två delar, 

vilket följer av respektive mening i paragrafen. Den första meningen hindrar 

domaren från att pröva andra rättsföljder än de som parterna angett i sina 

yrkanden. Den andra meningen hindrar domaren från att pröva andra 

rättsfakta än de som parterna i behörig ordning tagit upp som grunder för sina 

yrkanden.20 Westberg sammanfattar det: ”Parternas yrkanden och 

åberopanden av rättsfakta är centrala i den meningen att de tillsammans sätter 

gränserna för domstolsprövningens omfattning, gränser som inte får 

överskridas av domaren.”21 

 

Boman menar att dispositionsprincipen är en konsekvens av att parter utanför 

rättegången har full frihet att reglera sina relationer genom avtal och dylikt, 

och därför ska samma möjlighet ges i domstol. Han anför vidare att det kan 

finnas många olika anledningar till att parter väljer att inte åberopa vissa 

rättsfakta, och diskuterar bland annat moraliska skäl hos den enskilde 

parten.22 Synsättet skiljer sig delvis från de tankar som Westberg presenterar 

om partsegoismen som drivande faktor i det kontradiktoriska förfarandet.23  

 

I sammanhanget är det viktigt att poängtera att dispositionsprincipen inte 

innebär att parterna styr över processen helt obehindrat. Parterna disponerar 

fritt över processmaterialet men inte över förfarandereglerna. Varje part 

måste alltid följa den gällande processordningen, bl.a. de regler som gäller 

enligt rättegångsbalken.24 

 

 
19 Se Thornefors (not 17). 
20 Se Westberg (2021) s. 150. 
21 Ibidem s. 151. 
22 Se Boman (1964) s. 18. 
23 Se avsnitt 2.2 Det kontradiktoriska förfarandet. 
24 Se Thornefors (not 17). 
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3 Åberopsbördan 

Dispositionsprincipen och principen om fri processföring innebär också att 

parterna ansvarar för att utforma sin talan så att rekvisiten, bifallsvillkoren, i 

den tillämpliga civilrättsliga regeln uppfylls. En part måste alltså utforma sin 

talan så att de rättsfakta som hen åberopat motsvarar rekvisiten i den 

civilrättsliga regeln som är tillämplig på tvisten.25 Domstolen får inte ta 

hänsyn till ett icke åberopat rättsfaktum och skulle den göra det föreligger ett 

grovt rättegångsfel.26 Det innebär att i de fall en part inte åberopat de 

rättsfakta som krävs för bifall av sin talan ska också den parten lida förlusten 

för sitt misstag. Det är detta som brukar betecknas som att en part bär på en 

åberopsbörda.27 I nästföljande avsnitt kommer först vissa lagstadgade 

processmoment som har stark anknytning till åberopsbördan att utredas. 

Därefter kommer termen åberopsbörda som sådan att utredas utifrån både 

praxis och doktrin. 

 

3.1 Yrkande 

I 17 kap. 3 § rättegångsbalken står det att dom inte får ges utöver det som part 

i behörig ordning yrkat. Det innebär att parternas yrkanden utgör en del av 

den materiella ramen för processen.28 Yrkandet ska förekomma redan i 

stämningsansökan.29 Yrkandet ska vara bestämt och preciserat och ska vara 

riktat mot svaranden. Käranden förväntas redovisa i detalj det utfall som hen 

vill att domstolen ska döma ut. Har käranden flera yrkanden, ska det tydligt 

framgå i vilken ordning dessa ska prövas då domstolen är bunden till den 

ordningen. 30 

 
25 Se avsnitt 2.1 Rättsfakta. 
26 Se bl.a. NJA 1980 s. 352 och NJA 2019 s. 802. Domstolen konstaterar i båda domarna att 

hovrättens dom baserats på icke åberopade omständigheter och att grovt rättegångsfel 

därmed föreligger. 
27 Se Westberg (2021) s. 343 f. 
28 Se Thornefors (not 17). Jfr. avsnitt 2.3 Dispositionsprincipen 
29 Se 42 kap. 2 § RB. 
30 Se Fitger m.fl. (2021) s. 2 (Norstetds Juridik lagkommentar till 42 kap. 2 § RB). 

Sidhänvisning utgår i uppsatsen från nedladdad digital version av lagkommentaren. 
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3.2 Grunden 

De omständigheter som åberopas till grund för yrkandet ska anges redan i 

stämningsansökan.31 Grunden utgörs av en rad rättsfakta som kärande 

sammantaget menar leder till önskad rättsföljd.32 Grunden ska vara preciserad 

och tillräckligt individualiserad för att svarande ska veta vad hen förväntas 

bemöta.33 Grunden måste vidare vara så pass utförlig att den ger svarande 

möjlighet att avge ett fullständigt svaromål enligt 42 kap. 7 § 

rättegångsbalken. En utförlig grund kan dessutom begränsa en process 

avsevärt, vilket är processekonomiskt fördelaktigt.34  

 

I rättegångsbalkens förarbeten anförs att det i vissa fall kan finnas anledning 

för kärande att vara ännu utförligare i sin stämningsansökan än de krav som 

ställs upp i paragrafen. Ett sådant fall kan vara om kärande redan på förhand 

är medveten om att svarande kommer att åberopa ett särskilt motfaktum, och 

därför bemöter detta redan i stämningsansökan.35 Detta påstående kritiseras 

av Hilding, som menar att ett sådant förfarande kan innebära en försvårad 

process. När kärande bemöter ett rättsfaktum som inte åberopats av svarande 

än kan det skapa en tvistefråga i onödan. Svarande kanske inte 

överhuvudtaget åberopar det motfaktum som kärande anteciperat, eller så 

kanske svarande åberopar motfaktumet med ett annat innehåll än det som 

kärande förutsatt. Detta skulle i sådana fall kunna skapa ytterligare en 

tvistefråga för domstolen i onödan, exempelvis frågan av att definiera det 

aktuella motfaktumet.36 

 

Ett sådant rättsfaktum som käranden lägger fram som svar på ett motfaktum 

från svarande kallas för ett motfaktum av den andra graden. Det får betydelse 

först då det motfaktum av första graden från svarande som det hänför sig till 

 
31 Se 42 kap. 2 § 1 st. 2 p. RB. 
32 Se avsnitt 2.1 Rättsfakta. 
33 Se Fitger m.fl. (not 28) s. 2. 
34 Se prop. 1986/87:89, s. 189 f. 
35 Ibidem, s. 190. 
36 Se Hilding, Mats, Domstolsprocessen, SvJT 1994 s. 310. 
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har åberopats. Det får betydelse först då på grund av den ordning som ställs 

upp för domstolen att pröva olika rättsfakta.37  

 

Denna processrättsliga princip kan illustreras med ett exempel. Kärande yrkar 

att svarande ska betala en viss summa pengar som betalning för en köpt cykel. 

Som grund anför kärande ett köpeavtal med svarande och en handling som 

visar att varan levererats. Vidare anför kärande att svarande inte reklamerat 

att varan var felaktig i rätt tid, felet som kärande här syftar på består i att 

cykeln var rostig men kärande beskrev inte felet som sådant. 

Reklamationsåberopandet saknar utifrån det som anförts tidigare betydelse i 

de fall svarande inte invänder att betalning inte ska ske för att cykeln var 

rostig. Anta vidare att svarande visserligen gör gällande att varan är felaktig, 

men på två olika grunder (rost och felaktig kedja), och att reklamationen av 

dessa grunder gjorts vid olika tillfällen. Hur ska då kärandens anteciperade 

motfaktum av andra graden behandlas? Hänför det sig till båda 

reklamationsgrunderna, till endast en eller kanske till och med till en helt 

annan invändning. Det som från början var menat som en processekonomiskt 

fördelaktig lösning kommer nu att ta ytterliga tid att reda ut, och därav kosta 

pengar.38  

 

3.3 Kort om begreppet ”åberopa” 

För att fullt ut förstå begreppet åberopsbörda måste termen åberopa 

definieras. Att åberopa innebär att en part på ett klart och otvetydigt sätt ger 

uttryck för att en särskild omständighet ska beaktas som ett rättsfaktum som 

är av direkt betydelse för utgången i målen. Omständigheter som behöver 

åberopas är exempelvis sådana omständigheter som innebär att 

bifallsvillkoren uppfylls i den tillämpliga civilrättsliga regeln.39  

 
37 Se Thornefors (not 16). Detta är en del av den successiva relevansens princip, vilken 

behandlas mer djupgående senare i uppsatsen, se avsnitt 4 Den successiva relevansens 

princip. 
38 Se Ekelöf m.fl., Rättegång Femte häftet, åttonde upplagan, Stockholm 2011, s. 30. 

Exemplet är delvis egentuvecklat.  
39 Se Westberg (2021) s. 343. 
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I NJA 1996 s. 52 yrkade kärande att domstolen skulle fastställa att kärande 

redan fullgjort sin betalningsskyldighet enligt ett särskilt skuldebrev. Kärande 

åberopade i både tingsrätt och hovrätt viss sakrättslig reglering som grund för 

sin talan. I hovrätt fann kärande skäl att ”peka på bestämmelsen i § 7 i 

villkoren för förlagslånet”. I Högsta domstolen åberopade kärande sedan 

omständigheten som alternativ grund för sitt yrkande. HD konstaterar att 

kärandes utpekande av en särskild omständighet inte når upp till kraven för 

åberopande, och omständigheten kunder därför inte beaktas som alternativ 

grund för yrkandet. HD är fåordig i sin förklaring, men säger: ”Detta 

omnämnande kan emellertid inte anses ha inneburit att villkoret åberopats 

som grund för kärandes [författarens ändring till kärande] talan.”40 

 

Det som står klart enligt doktrinen är i vart fall att det inte räcker att en part 

hänvisar till ett visst förhållande eller omnämner en viss omständighet för att 

den ska anses åberopad. Detta gäller oberoende av om omständigheten 

omnämns skriftligt eller muntligt.41 En omständighet som inte når upp till 

kraven för åberopande kan likväl beaktas i form av bevisfaktum. Detta då det 

räcker att bevisfaktum införs i rättegången, och alltså inte åberopas. 42  

 

3.4 Åberopsbördans placering 

Det är parterna som sätter ramen för en tvist i domstol i enlighet med 

dispositionsprincipen. För att domstolen ska kunna beakta rättsfakta krävs att 

dessa har åberopats av en part genom sina processhandlingar, den så kallade 

åberopsbördan.43 Man kan säga att åberopsbördan har två kumulativa delar 

som måste uppfyllas för att ett rättsfaktum ska läggas till grund för en dom. 

Det krävs att rättsfaktumet åberopas i behörig ordning, enligt ovan anförda 

utgångspunkter.44 Det krävs dessutom att rättsfaktumet i fråga åberopas av 

 
40 Se NJA 1996 s. 52. 
41 Se bl.a. Westberg (2021) s. 343 och Thornefors (not 16). 
42 Se Westberg (2021) s. 343. 
43 Se avsnitt 2.3 Dispositionsprincipen och inledningen till kapitel 3 Åberopsbördan. 
44 Se avsnitt 3.3 Kort om begreppet åberopa. 
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rätt part, det vill säga den part som har åberopsbördan för det givna 

rättsfaktumet. Det är alltså inte parterna tillsammans som har åberopsbördan, 

utan en specifik part för varje givet rättsfaktum.45   

 

Huvudregeln är att åberopsbördan ligger på den part som bär bevisbördan. 

Denna huvudregel är inte undantagslös, men de skäl som ligger till grund för 

bevisbördans placering är ofta så pass lika de som ligger till grund för 

åberopsbördans placering att denna huvudregel måste anses gälla.46 Det är 

ovanligt att bevisbördans placering är reglerad i lagstiftning och det är sällan 

det går att utläsa bevisbördans placering utifrån hur en sats är uppbyggd.47 I 

stället styrs bevisbördans placering i den mån den är reglerad av praxis, och 

den är även väl diskuterad i doktrin.  

 

Ett sätt att placera bevisbördan på utgår från att den tillämpliga materiella 

bestämmelsen ska få så stor genomslagskraft som möjligt, det vill säga en 

ändamålsbaserad placering. En annan typ av placering utgår från 

bevissäkringsteorier, som utgår från att bevisbördan ska placeras på den part 

som lättast kan säkra bevisning. Det kan vara bland annat den part som påstår 

ett positivt rättsfaktum, eller den part som har kunskapsfördel.48 Nedan följer 

några typfall på när bevisbördan och åberopsbördan inte sammanfaller och 

några allmänna utgångspunkter för åberopsbördans placerande.  

 

Ett skäl för att placera åberopsbördan för ett rättsfaktum på annan part än den 

part som bär bevisbördan för samma rättsfaktum är processekonomiska skäl. 

Ett rättsfaktum som nästan alltid är ostridigt mellan parterna behöver i regel 

inte åberopas som grund för talan utan förutsätts existera. Detta brukar kallas 

för frekvensteorin.49 Det är alltså den part som vill förneka rättsfaktumet som 

för sådana rättsfakta bär åberopsbördan, även om samma part inte har 

 
45 Se NJA 1980 s. 352. 
46 Se Boman (1964) s. 198. Se även Fitger m.fl. (not 9) s. 3 f. 
47 Se Fitger m.fl. (2021) s. 4. (Norstetds Juridik lagkommentar till 35 kap. 1 § RB). 

Sidhänvisning utgår i uppsatsen från nedladdad digital version av lagkommentaren. 
48 Se Fitger m.fl (not 45) s. 5 f. 
49 Se Westberg (2021) s. 346. 
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bevisbördan. Ett exempel på detta är reklamation vid fel i vara enligt 

köplagen.  

 

Rättsfakta som kräver flera alternativa åberopanden av dess icke-existens är 

ett annat exempel på när processekonomiska skäl talar för att åberopsbördan 

på annan part än den som bär bevisbördan. Ett exempel på detta är 

ogiltighetsgrunder i avtalslagen i en talan som rör obetald fordran, där mycket 

talar för att det alltså är svarande, dvs. gäldenären, som bär åberopsbördan 

oavsett vilken part som sedan bär bevisbördan.50  

 

Det finns viss praxis på området. Högsta domstolen har funnit att svarande i 

ett skadeståndsmål inte gjort någon invändning mellan en underlåtenhet att 

besikta och en skada och att svarande därför inte åberopat detta rättsfaktum.51 

Avgörandet har kritiserats i doktrin av Heuman, som menade att svarande inte 

hade en skyldighet att åberopa icke-existensen av orsakssambandet.52 Högsta 

domstolen utvecklade sitt resonemang och svarade på så sätt delvis på 

kritiken genom att ange att visserligen innebär svarandes underlåtenhet att 

invända mot ett åberopat rättsfaktum inte att hen erkänner påstående som 

sant53, men beroende på hur situationen ser ut under processen och hur 

svarande i allmänhet agerar så måste underlåtenheten att invända ibland 

uppfattas som ett accepterande.54  

 

Enligt Boman ska åberopsbördan i tveksamma fall, det vill säga fall när det 

inte står klart var den ska placeras för ett relevant rättsfaktum, rätta sig efter 

bevisbördan.55 Denna ståndpunkt är inget som framhävts i modernare doktrin, 

och det är alltså oklart vad som gäller för tveksamma fall. 

 
50 Se Boman (1964) 198 f. och 262. Se även Westberg (2021) s. 345 f. 
51 Se NJA 2008 not 12. 
52 Se Heuman, Lars, Skyldigheten enligt RB 17:3 att göra förnekanden och kontradiktoriska 

och konträra åberopanden, JT 2007/08 s. 915–918. 
53 Jfr. 35 kap. 3 § rättegångsbalken om erkännande av rättsfakta. 
54 Se NJA 2010 s. 643. 
55 Se Boman (1964) s. 263. 
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4 Den successiva relevansens 
princip 

4.1 Den successiva relevansens princip i 
NJA 2019 s. 802 

I oktober 2019 prövade Högsta domstolen en klagan över domvilla. Det rörde 

en dom i ett dispositivt tvistemål, och frågan var om den omständighet som 

domen grundats på hade åberopats av kärande som på grund av denna 

omständighet fick bifall av talan. 56 

 

4.1.1 Bakgrund 

Kärande var ett företag som bland annat sysslade med factoring och inom 

ramen för det förvärvade en fordran som företag x hade till följd av ett 

entreprenadavtal med person y, som är ställföreträdare för svarande. Kärande 

väckte talan i samband med att fordran inte betalades. Som grund för sin talan 

anförde kärande att svarande i samband med överlåtelsen lämnat en 

ovillkorlig utfästelse om betalning och därför åtagit sig en 

betalningsförpliktelse för fordran i förhållande till kärande. Denna utfästelse 

grundade sig i att svarande undertecknat en handling benämnd 

”leveranskontroll” som kärande skickat till svarande. 

 

Kärande menade i första hand att handlingen skulle ses som ett skuldebrev 

gällande en ny betalningsförpliktelse, en så kallad novation. Kärande menade 

annars att handlingen skulle ses som en överenskommelse mellan parterna 

om att svarande inte kunde åberopa några invändningar mot 

betalningsskyldigheten som grundade sig i det bakomliggande 

rättsförhållandet, det vill säga den entreprenad som låg till grund för fordran 

som x haft gentemot svarande. Svarande bestred käromålet och anförde i 

första hand att de var fel part. Vidare anförde svarande att ndertecknandet av 

 
56 Se NJA 2019 s. 802. 
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handlingen ”leveranskontroll” inte innebar att det uppkommit någon 

ovillkorlig betalningsskyldighet. Slutligen anförde svarande att det inte 

uppkommit någon betalningsskyldighet för den ursprungliga fakturan, då 

arbetet som den hänförde, entreprenaden, inte hade utförts.  

 

4.1.2 Underrätternas bedömning 

Kärandes talan bifölls inte i tingsrätten. Tingsrätten framhävde i sina domskäl 

att kärande utformat sin talan så att grunden för betalningsförpliktelsen var 

handlingen benämnd ”leveranskontroll”, och att i de fall denna inte skulle ses 

som utfästelse om ovillkorlig betalning så skulle också kärande förlora målet, 

vilket följaktligen också var bedömningen som tingsrätten gjorde. 

 

Parterna utvecklade vid hovrätten sin talan på i huvudsak samma sätt som vid 

tingsrätten. Kärande gjorde dock i sin slutskrift till hovrätten gällande att det 

arbete som låg till grund för den ursprungliga fakturan hade genomförts och 

att bevisbördan för att det inte hade det låg på svarande. Detta framfördes som 

invändning till det svarande anfört om att det arbete som låg till grund för 

fakturan inte utförts. Svarande menade att detta var en ny omständighet som 

kärande la till grund för sin talan och som därför skulle avvisas. 

 

Hovrätten gjorde samma bedömning som tingsrätten vad gäller att handlingen 

”leveranskontroll” inte var en utfästelse om ovillkorlig betalning. Hovrätten 

fann dock att svarande var primärt betalningsansvarig för den ursprungliga 

fakturan och vidare att svarande hade bevisbördan för att det skulle föreligga 

fel i arbetet som skulle innebära att de inte var betalningsskyldiga för den 

ursprungliga fakturan. Hovrätten fann att svarande inte visat något fel och 

käromålet bifölls. 

 

4.1.3 Bedömning i Högsta domstolen 

I Högsta domstolen framförde svarande en klagan över domvilla på grund av 

grovt rättegångsfel. Svarande menade att hovrätten som grund för sin dom 
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lagt icke åberopade omständigheter. Högsta domstolen konstaterar först att i 

det fall hovrätten som grund för sin dom använt icke åberopade 

omständigheter så utgör det ett grovt rättegångsfel, varpå de hänvisar till NJA 

2003 s. 58.57 

 

Högsta domstolen konstaterar att åberopande är ett högt ställt krav och att en 

part måste ge klart och otvetydigt uttryck för att en omständighet åberopas till 

grund för talan. Detta har redan tidigare i uppsatsen behandlats och kommer 

inte gås in på i mer detalj här.58 

 

Högsta domstolen anför vidare: ”Ett åberopande av en omständighet till grund 

för käromålet måste stå på egna ben. Det förhållandet att en kärande invänt 

mot ett åberopat motfaktum från svarandens sida innebär inte i sig att 

invändningen också utgör en grund för käromålet. Ett åberopat motfaktum 

ska, till skillnad mot ett förnekande eller en rättsinvändning, prövas först 

sedan det prövats om grunden för käromålet räcker för ett bifall till talan på 

dess egna meriter.”59 

 

Högsta domstolen ger här uttryck för att den successiva relevansens princip 

gäller i svensk rätt. Ett motfaktum, och efterföljande motfaktum av andra 

graden, ska prövas först då kärandes grund för talan i sig självt räcker för 

bifall av talan.60  

 

Vad gäller det nu aktuella fallet konstaterar Högsta domstolen att både 

tingsrätt och hovrätt bedömt att den av kärande åberopade grunden inte räckt 

för bifall. Sedan noteras den stora skillnaden mellan tingsrätten och hovrätten, 

det vill säga att hovrätten fortsatt pröva målet och lagt kärandens motfaktum 

av andra graden som grund för bifall av talan. Då detta strider mot gällande 

processordning, det vill säga den successiva relevansens princip, har 

 
57 Se NJA 2019 s. 802, p. 12. 
58 Ibidem, p. 13. Jfr. avsnitt 3.3 Kort om begreppet ”åberopa” 
59 NJA 2019 s. 802, p. 14 
60 Ibidem, p. 14. 
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hovrätten begått ett grovt rättegångsfel och domen undanröjdes och målet 

visades åter till hovrätten.61 

 

4.2 Den successiva relevansens princip i 
doktrin 

Den successiva relevansens princip är inte en ny princip i juridiken, och NJA 

2019 s. 802 utgör främst ett klargörande. Den successiva relevansens princip 

saknar uttryckligt lagstöd men visst stöd, eller i vart fall riktlinjer, går att 

utläsa i rättegångsbalken. Stödet som går att hitta bygger på dispositionen av 

en tvist i domstol och i vilken ordning de olika parternas grunder framförs. 

Hardenberger beskriver denna systematik i sin artikel och i följande stycke 

kommer några viktiga utgångspunkter återges.62  

 

En rättegång i tvistemål inleds genom att en part ansöker om stämning.63 En 

stämningsansökan ska innehålla bland annat ett bestämt yrkande och en 

utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för 

yrkandet.64 Det här utgör kärandens första åberopade rättsfaktum och det blir 

därför naturligt att det sedermera är utgångspunkten för domstolens prövning 

av tvisten.  

 

Nästa processhandling är svaromålet, där svarande bland annat ska ange i 

vilken mån kärandens yrkande medges eller bestrids och i de fall det bestrids, 

vilka grunder svarande åberopar som stöd för sitt bestridande. I den mån dessa 

grunder består av motfaktum, blir det återigen naturligt att dessa sedermera 

blir nästa steg för domstolens prövning av tvisten.65 

 

 
61 Se NJA 2019 s. 802, p. 15–17. 
62 Se Hardenberger (2020) s. 1 f. 
63 Se 42 kap. 1 § RB. 
64 Se 42 kap. 2 § 1–2 p. RB. 
65 Se 42 kap. 7 § 2–3 p.  RB. 
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Parterna får därefter under förberedelsen ange ytterligare omständigheter som 

de vill anföra, och dessutom yttra sig över vad motparten anfört.66 Det är i det 

här skedet som parter har möjlighet att åberopa ytterligare rättsfakta. En part 

kan behöva åberopa ytterligare omständigheter beroende på den andra partens 

agerande. Om målet rör en obetald fordran för ett köp och svarande invänder 

att varan är felaktig och att fordran därför inte ska betalas utgör invändningen 

ett motfaktum. Om kärande då invänder att svarande inte reklamerat i rätt tid 

är det i sin tur ett motfaktum av andra graden. Situationen där en part kan 

behöva åberopa nya omständigheter vart eftersom, som invändningar på den 

första partens anföranden beskrivs redan 1960 av Olivecrona i Rätt och dom, 

och han benämner det som den successiva relevansens princip.67  

 

Det ovan anförda visar på en växelvis kommunikation mellan de olika 

parterna i en tvist, och är ett tydligt uttryck för själva syftet med det 

kontradiktoriska tvistemålsförfarandet. Westberg menar att det kan förefalla 

naturligt att domstolen sedermera handlägger och prövar tvisten i den ordning 

som byggts upp av parterna. Han sammanfattar det som att det är parternas 

replikväxling som bestämmer i vilken turordning domstolen ska pröva 

parternas påståenden om rättsfakta. Ett motfaktum innebär att trots att det 

kärande säger är sant (grunden för talan är uppfylld), så ska kärandes talan 

ändå inte bifallas på grund av motfaktumet i fråga. Motfaktumet får därför 

relevans först då kärandens grund för yrkandet i sig självt innebär bifall av 

talan.68 

 
66 Se 42 kap. 8 § 1 st. RB. 
67 Se Olivecrona, Karl, Rätt och dom, andra upplagan, Stockholm 1960 s. 208. 
68 Se Westberg (2021) s. 348. 
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5 Analys 

5.1 En kort sammanfattning av aktuellt 
rättsläge 

Den successiva relevansens princip måste i och med NJA 2019 s. 802 anses 

vara gällande rätt i Sverige. Enkelt uttryckt ställer principen upp ett ramverk 

för i vilken ordning domstolen ska pröva olika rättsfakta i en dispositiv tvist. 

Kärandes åberopade grunder måste på egna ben kunna leda till bifall av talan 

innan svarandes motfaktum prövas. De av kärande åberopade rättsfakta måste 

alltså motsvara bifallsvillkoren i den tillämpliga civilrättsliga regeln. Därefter 

prövas svarandes motfakta på samma sätt, och i de fall åberopade motfakta 

innebär att talan inte längre kommer bifallas ska eventuella motfaktum av 

andra graden prövas. Denna systematik fortsätter sedan på samma sätt till det 

att åberopade rättsfakta inte längre kan stå på egna ben, eller till det att 

samtliga rättsfakta prövats.  

 

Den tidigare forskning som finns på området utreder den successiva 

relevansens princip främst ur ett domarperspektiv, men i och med att 

principen bygger på rättsfakta påverkar den naturligtvis även parterna i en 

civilrättslig tvist. Parter har redan innan ovan nämnda rättsfall lidit risken av 

att inte åberopa den rättsfakta som krävs för att önskad påföljd ska dömas ut 

av domstolen. Det följer av dispositionsprincipen och principen om den fria 

processföringen. Parterna styr långtgående över processen i domstol och 

måste därför också lida förlusten av en illa formulerad talan som saknar 

relevanta rättsfakta i förhållande till tillämplig civilrättslig regel. Det är detta 

som är principen om åberopsbörda. 

 

Det är inte tillräckligt att ett rättsfaktum åberopats för att det ska kunna läggas 

som grund för en dom. Både praxis och doktrin anger tydligt att det måste 

vara rätt part som åberopar ett visst rättsfaktum för att det ska kunna läggas 

till grund för domen. Det är inte helt givet vem som i varje situation bär risken 

för att relevanta rättsfakta inte åberopas, det vill säga var åberopsbördan ska 



 24 

placeras. Huvudregeln måste anses vara att åberopsbördan ska placeras på 

samma part som har bevisbördan, men även vem som bär bevisbördan för ett 

givet rättsfaktum är inte helt klart. Vad gäller undantag till denna huvudregel 

går praxis och doktrin delvis isär. Den praxis som skapats har ofta uppkommit 

genom att tingsrätt och hovrätt placerat åberopsbördan på olika parter, och 

HD därför försökt klargöra vad som gäller i just det specifika fallet, vad gäller 

den i målet tillämpliga civilrättsliga regeln. Avgörandena har enligt mig ett 

begränsat tillämpningsområde, som sällan sträcker sig längre än den för målet 

tillämpliga civilrättsliga bestämmelsen. Vissa generella utgångspunkter finns 

visserligen, men min uppfattning är att dessa gäller fram till det att någon, 

ofta HD, inser att de inte längre fungerar och att ett undantag krävs. 

 

5.2 Åberopsbördan i förhållande till den 
successiva relevansens princip 

Åberopsbördan har en naturlig koppling till den successiva relevansens 

princip med tanke på att det är åberopade rättsfakta som utgör grunden för 

den prövning domstolen gör. I doktrin går det att utläsa att redan innan NJA 

2019 s. 802 förutsattes det att rättsfakta åberopades i en viss ordning, vilket i 

förlängningen kan sägas innebära att det förutsattes att rättsfakta åberopades 

vid en viss tidpunkt. Detta har stöd i kontradiktionsprincipen och den växelvis 

kommunikation som där ställs upp. Det har vidare stöd i lagtext, som ställer 

upp vissa krav för när grunder respektive invändningar ska framföras, särskilt 

vad gäller processhandlingar som stämningsansökan och svaromål. 

 

Det NJA 2019 s. 802 gör är enligt min mening att implicit fastställa att 

rättsfakta som inte åberopas vid rätt tidpunkt inte heller kan läggas till grund 

för domen. I det aktuella rättsfallet är det visserligen tveksamt om den 

omständighet som hovrätten la till grund för sin dom överhuvudtaget 

åberopats av kärande, men även om man förutsätter att den åberopats så 

skedde det för sent. Hur ofta det är så att ett rättsfaktum som åberopas senare 

hade kunnat vara relevant redan i grunden för att uppfylla ett bifallsvillkor 

blir tämligen hypotetiskt och är därför något jag kommer undvika att 
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spekulera i, men det går att konstatera att det var det som hände i just NJA 

2019 s. 802.  

 

Det hela leder till att den succesiva relevansens princip och åberopsbördan är 

direkt beroende av varandra. Westbergs anförande om den successiva 

relevansens princip69 bör tolkas som att det är parterna som sätter ramen för 

den successiva relevansens princip. Det är i den ordning som rättsfakta 

åberopas av parterna som de ska prövas. Det är inte den successiva 

relevansens princip som i sig självt sätter upp ramen för i vilken ordning 

rättsfakta ska prövas. Motfaktum av andra graden från kärandes sida kan 

alltså inte ingå i första ledet av domstolens prövning. Detta styrks vidare av 

just NJA 2019 s. 802, där den åberopade omständigheten i fråga möjligen 

gick att hänföra till den ursprungliga grunden vad gäller tillämplig civilrättslig 

regel, men ändå inte ska ingå i grunden på grund av att den åberopades först 

senare. Det som ska ingå i det första ledet av domstolens prövning blir i 

praktiken de grunder som kärande åberopat i sin stämningsansökan, och de 

invändningar från svarande som inte utgör motfakta av första graden. Detta 

innebär enligt min mening att åberopandet av rättsfakta blir tidsbundet. 

 

5.3 Avslutande reflektion 

Uppsatsens ambition var att ställa två principer i processrätten mot varandra 

för att se hur dessa förhåller sig till varandra och påverkar varandra. Min tanke 

var att den successiva relevansens princip framförallt utgår från ett 

domarperspektiv och att det därmed fanns risk för att partsperspektivet, 

främst principen om åberopsbörda, fallit bort och inte hängt med i 

utvecklingen som NJA 2019 s. 208 inneburit. Min uppfattning är att rättsfallet 

klarlagt att åberopsbördan är bunden till en viss tid, men att denna tanke 

existerat i doktrin redan innan rättsfallet, om än inte explicit. Nedan följer 

några avslutande tankar som identifierats under skrivandet. 

 

 
69 Se avsnitt 4.2. 
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En konsekvens av att åberopsbördan måste anses vara knuten till en viss tid 

kan bli det som Boman ville undvika när han lanserade begreppet 

åberopsbörda. Parter kommer att åberopa rättsfakta i högre grad för att 

undvika situationer där de förlorar ett mål på grund av att de åberopat ett givet 

rättsfaktum för sent. Detta bör i teorin inte innebära att domstolar kommer att 

ha fler omständigheter att grunda sin dom på, med tanke på att det inte räcker 

med att omständigheter åberopas av någon av parterna utan de måste åberopas 

av rätt part, det vill säga den part som har åberopsbördan. Däremot kommer 

domstolen i högre grad behöva sortera bland omständigheter och för fler 

rättsfakta behöva bestämma åberopsbördans placering, vilket kan bli 

processekonomiskt betungande. 

 

Vidare innebär fler åberopade omständigheter att det kontradiktoriska 

förfarandet kan komma att förändras. Tanken med att processens ramar 

utvidgas och formas i takt med att parterna yttrar sig i en växelvis dialog kan 

komma att skifta till att processens ramar smalnar av och formas i takt med 

att parterna yttrar sig. Detta följer naturligt av att parter från början åberopar 

fler omständigheter, varav många kommer att vara överflödiga. Jag anser att 

detta kommer innebära att sättet som processmaterialet bearbetas på av parter 

kommer att förändras, men det är svårt att säga med säkerhet huruvida det är 

positivt eller negativt. 

 

Slutligen vill jag poängtera att det inte enbart är åberopsbördans bundenhet 

till en viss tidpunkt som gör att parter kommer att åberopa fler rättsfakta från 

början. Redan det faktum att åberopsbördans placering som sådan inte är helt 

klar enligt gällande rätt gör att parter bör gardera sig och åberopa så många 

rättsfakta som möjligt redan från början. Min slutsats och mitt råd till parter i 

en dispositiv tvist är således att åberopa många rättsfakta redan från början så 

att alla omständigheter parterna vill att domstolen ska beakta också beaktas. 

Som det engelska uttrycket lyder, better safe than sorry. 
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