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Sammanfattning
I det praktiska rättslivet har frågor om bevisbörda och beviskrav alltid haft en stor betydelse
för tvistens utgång. I skadeståndstvister har skadelidande som huvudregel bevisbördan för att
det föreligger en ansvarsgrundande handling eller underlåtenhet, att en skada har uppstått och
att det föreligger adekvat kausalitet mellan skadan och den ansvarsgrundande handlingen.
Skadelidande ska även bevisa skadans art och omfattning. Inte sällan kan det finnas
betydande svårigheter för skadelidande att styrka/visa det skadeståndsrättsliga kravet på
orsakssamband mellan uppkommen skada och ansvarsgrundande handling. För att
skadeståndets preventiva och reparativa syfte inte ska riskera att försvagas kan skadelidande
erhålla en bevislättnad. En bevislättnad kan innebära att bevisbördan som normalt åligger
skadelidande kastas om och åläggs den påstådde skadevållaren som för att undvika ansvar
måste bevisa sin oskuld. En annan form av bevislättnad är när bevisbördan fortfarande åligger
skadelidande men med ett sänkt beviskrav, från normalkravet styrkt/visat till en lägre nivå. I
praxis har olika formuleringar använts för att symbolisera sänkt beviskrav t.ex. ”klart mera
sannolikt” eller ”övervägande sannolikt”.
Lagstadgade bevislättnader avseende orsakssambandet hör till det ovanliga. Exempel på
regleringar återfinns i miljöbalken och patientskadelagen där kravet formulerats som
”övervägande sannolikt”. Bristen på lagstadgade bevislättnader medför att praxis och doktrin
får större betydelse. Det finns olika principer om vilka faktorer domstolen bör ta hänsyn till
vid bevisbördans placering och vid beslut om vilken grad av bevisning som krävs. HD:s
domskäl innehåller dock förvånansvärt sällan utförliga besked om de överväganden som
ligger till grund för bevisbördans placering och beviskravets höjd. I de fall domstolen
redovisar sin motivering sker det ofta genom hänvisning till föreliggande bevissvårigheter
eller till att ena parten haft störst anledning eller bättre möjligheter att bevissäkra. Även
omständigheter hänförliga till parternas inbördes förhållande är en faktor som tillmäts
betydelse vid tillämpningen av en bevislättnad. Förutsättningen är att skadelidande intar en
underlägsen ställning i förhållande till motparten. Bevislättnader tillerkänns t.ex. ofta
konsumenter. Ibland motiveras även den omkastade bevisbördan eller det sänkta beviskravet
med att skadeståndets preventiva och reparativa syfte riskerar bli illusoriskt om skadelidande
inte tillerkändes en bevislättnad. En konstruktivt tänkande part, eller ombud, bör därför beakta
nyss nämnda faktorer och använda dem i argumentationen för tillämpningen av en
bevislättnad.
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Förkortningar
HD

Högsta domstolen

HovR

Hovrätt

MB

Miljöbalk (1998:808)

ML

Miljöskadelag (1986:225)

NJA

Nytt Juridiskt Arkiv, avdelning 1, Högsta domstolens domar

PAL

Produktansvarslag (1992:18)

Prop.

Regeringens proposition

PSL

Patientskadelag (1996:799)

RB

Rättegångsbalk (1942:740)

SkL

Skadeståndslag (1972:207)

SvJT

Svensk Juristtidning

TR

Tingsrätt

Va-lagen

Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
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1 Inledning
1.1 Problembakgrund
Skadeståndstvister är bland de vanligaste dispositiva tvistemålen och innehåller inte sällan
komplicerade bevisfrågor. Rättspraxis på området är omfattande. Bevisningens syfte i
processrätten är att försöka klargöra de i målet faktiska omständigheterna.
Att ha rätt och att få rätt är två olika saker och skillnaden däremellan är ofta stor. Utgången av
en process i ett dispositivt tvistemål bygger på domstolens bedömning av den information
som parterna fört fram i processen, d.v.s. av processmaterialet, under förutsättning att något
processuellt hinder, mot beaktandet av uppgifterna, inte föreligger. Avgörandet fordrar att
domstolen tar ställning till såväl processuella som materiella frågor. Dessa frågor består av
både rätts- och bevisfrågor. Avgörandet i själva saken handlar ytterst sällan om enbart
rättsfrågor. Inte sällan är utgången i målet beroende av vad domstolen anser bevisat.
Bevisfrågorna har därför stor betydelse i dispositiva tvistemål. I dispositiva tvistemål
aktualiseras bevisfrågorna enbart om käranden och svaranden är oense om de faktiska
omständigheterna, d.v.s. om parterna har skiljaktiga meningar om ”det verkliga
händelseförloppet”. I ett sådant fall är det sällan som domstolen, utifrån den av parterna
framförda bevisningen, med full säkerhet kan fastställa de faktiska förhållandena. Eftersom
bevisvärderingen resulterar i större eller mindre osäkerhet måste domstolen besluta vem av
parterna som ska få bära denna osäkerhet. Det sker genom regler och principer om bevisbörda
och beviskrav. Fördelningen av bevisbördan och beviskravets höjd bygger på principer om
vad en viss fördelning kan leda till för resultat. Det måste finnas klara skäl för att exempelvis
sänka beviskravet eller kasta om bevisbördan för att på så sätt låta osäkerheten kring de
faktiska förhållandena drabba den ena parten istället för den andra. Fördelningen av
bevisskyldigheten mellan parterna och beviskravets höjd i en process framgår framför allt av
praxis och doktrin, och är endast undantagsvis reglerad i lag. En samlad bild av rättsläget är
därför svår att få. Samtidigt är det svårt att veta vilka slutsatser som kan dras av enstaka
avgöranden.

I skadeståndsrätten krävs det, som huvudregel, fullständig bevisning för att skada ska ersättas.
Den skadelidande har bevisbördan för att skada har uppkommit och måste som huvudregel
styrka påståendet. Den skadelidande måste även styrka den av svaranden företagna
handlingen, svarandens vårdslöshet, kausalitet mellan den ansvarsgrundande handlingen och
skadan samt den inträffade skadans art och omfattning. Anledningen är att
2

ersättningsskyldigheten inte ska drabba någon oskyldig.1

I vissa situationer är det dock svårt, om inte omöjligt, för den skadelidande att bevisa de
omständigheter som ingår i skadeståndsrekvisiten. Det går sällan att bevissäkra i förväg eller
att i efterhand få en klar bild av händelseförloppet vid skadegörelsen. Orsakssamband kan ta
många olika uttryck vilket medför att bedömningen, huruvida en handling orsakat en skada,
många gånger blir komplicerad och problematisk. I samband med samhällets och teknikens
utveckling uppstår fler situationer där orsakssambandet mellan skada och ansvarsgrundande
handling är komplicerade och svårgripbara. Det är emellertid inte bara orsakssambandet som
kan vara svårt att styrka. Även eventuell vårdslöshet, skadans uppkomst och omfattning kan
många gånger vara svårbevisade, t.ex. i situationer där skadelidande saknar besittning till det
skadade objektet och därmed saknar möjlighet att säkra tillförlitlig och fullständig bevisning
om omständigheterna vid skadetillfället. I nämnda situationer riskerar utformningen av
skadeståndsansvaret och upprätthållandet av ett normalt beviskrav att minska skadelidandes
möjligheter att erhålla ersättning för sina skador. Såväl privatpersoner som företag riskerar att
drabbas av detta problem. Att upprätthålla ett normalt beviskrav i varje skadeståndsmål skulle
medföra att skadeståndets preventiva och reparativa funktion försvagas. För att komma till
rätta med problemet har lagstiftaren och domstolarna infört vissa bevislättnader för att skydda
den skadelidande. En vanlig form av bevislättnad går ut på att domstolen sänker beviskravet
för en viss omständighet, från normalkravet styrkt till en lägre nivå. Omkastad bevisbörda är
en annan mer ingripande form av bevislättnad, vilken innebär att den part som normalt har
bevisbördan, i vanliga fall käranden, undgår denna och istället åläggs svaranden bevisbördan.

Bevisbördan och beviskravets höjd har stor betydelse för den skadelidande. Såväl företag som
privatpersoner har därmed anledning att känna till när bevislättnader tillämpas och vilka
förutsättningarna är för att domstolen ska reducera beviskravet eller kasta om bevisbördan.
Problemet är att bevisbördereglerna skiljer sig från fall till fall och tillämpas på olika sätt
beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Det medför att en samlad bild av rättsläget
och de styrande faktorerna för bevislättnadernas tillämpning är svår att få.

1

Ekelöf Per Olof, Boman Robert, Rättegång IV, 6 uppl., Nordstedts Juridik AB 2008, s. 107 f.
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1.2 Problemformulering
Vilka är förutsättningarna för bevislättnad i skadeståndsrätten?
Hur ser domstolens tillämpning av bevislättnader ut och vad tar domstolen fasta på i sin
bedömning av bevislättnadsfrågan?
I vilka situationer tillämpas bevislättnader?

1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka förutsättningarna är för att domstolen ska tillämpa
bevislättnader avseende det skadeståndsrättsliga orsakssambandet. Fokus kommer framför allt
vara på domstolens hantering av bevisbördeproblem och de faktorer som ligger till grund för
domstolens tillämpning av bevislättnader. Syftet är att förtydliga och skapa en klar och
sammanhållen bild av de olika bevislättnadernas utformning och tillämpning vid
orsaksbedömningen. Syftet är även att försöka ställa upp en schematisk bild i tabellform av
bevisbördereglernas utformning vid olika orsakssamband, hänsyn kommer framför allt tas till
processramens utformning, de avgörande faktorerna och bevislättnadernas utformning.
Tanken är också att skissera tänkbara förslag till konstruktiva resonemang i bevisbördefrågor.
Uppsatsens målgrupp är främst yrkesverksamma jurister och juridikstudenter.

1.4 Metod
I uppsatsen används en rättsdogmatisk metod. Gällande rätt beskrivs, systematiseras och
tolkas således med hjälp av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.2 Regler om bevisbörda,
beviskrav och bevislättnader är endast undantagsvis uttryckta i lagtext vilket innebär att ett
studium av framför allt praxis och doktrin hamnat i fokus. I de fåtal fall där det förekommer
lagstadgade bevislättnader, exempelvis på miljörättens område, har även lagtext och
förarbeten haft betydelse. Eftersom domstol har att avgöra frågor angående bevisbörda,
beviskrav och om bevislättnader ska tillämpas, bygger uppsatsen till stor del på en
genomgång av rättspraxis. Detta för att klargöra de skäl som domstol åberopat för
tillämpningen av en bevislättnad. Framför allt har domar från Högsta domstolen (HD)
granskats. Uppsatsen är huvudsakligen deskriptiv samtidigt som ambitionen har varit att föra
in analytiska moment i samband med genomgång av praxis. Vissa normativa resonemang
framförs i analysen.
2

Holm Anders, Kjellgren Jan, Att skriva uppsats i rättsvetenskap - Råd och reflektioner, 1 uppl.,
Studentlitteratur 2007, s. 47.
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För att underlätta förståelsen och skapa en klar bild av HD:s tillämpning av bevislättnader
kommer en analyserande kommentar ges i anslutning till vardera refererade rättsfall. I den
avslutande analysen kommer sedan en sammanfattande bild av bevislättnadernas tillämpning
formeras genom en uppställd tabell. Tabellen kommer tydligt visa vilka faktorer HD tagit
hänsyn till vid bedömningen och hur bevislättnaderna utformats. Med hjälp av de refererade
fallen och den i analysen uppställda tabellen ska tillslut tänkbara förslag till konstruktiva
resonemang i bevisbördefrågor skisseras.

1.5 Avgränsning
Bevislättnader för käranden kan aktualiseras inom flera rättsområden och kan avse olika
omständigheter. Det innebär att en relativt omfattande avgränsning av ämnet måste göras för
att utredningen inte ska bli alltför ytlig. Uppsatsen kommer därför inriktas på bevislättnader i
skadeståndsrätten och framför allt på bevislättnader vid orsaksbedömningen. Det innebär att
bevislättnader i såväl den inom- som utomobligatoriska skadeståndsrätten kommer att
behandlas. Både sänkt beviskrav och omkastad bevisbörda kommer att beaktas.
Bevislättnader avseende skadans uppkomst och den ansvarsgrundande handlingen samt
bevislättnader angående skadans omfattning och värde, vilka regleras i 35 kap. 5 §
rättegångsbalk (1942:740) (RB), kommer inte att beaktas. Uppsatsen avgränsas ytterligare
genom att endast avgöranden från HD granskas. Framför allt kommer avgöranden från 1900talets andra hälft och avgöranden från 2000-talet att granskas. Enbart svensk lag och praxis
behandlas. Uppsatsen inriktar sig på bevislättnader vilka tillerkänns käranden. Det betyder att
svarandens perspektiv lämnas därhän.

1.6 Disposition
Uppsatsen inleds med en genomgång av de skadeståndsrättsliga och bevisrättsliga reglerna
inom området. De två första delarna utgör en teoretisk grund för uppsatsens centrala delar
vilka omfattar en genomgång av lagstadgade bevislättnader, bevislättnader i praxis och en
analys av gällande rätt.

Den första delen behandlar de skadeståndsrättsliga reglerna och innehåller en kort redogörelse
av de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar. Därefter följer en redogörelse
av bevisrätten i del två. Den andra delen inleds med en förklaring av centrala bevisrättsliga
begrepp som är väsentliga för förståelsen av resterande del av uppsatsen. I del två lämnas
5

även en redogörelse av framträdande principer som ofta ligger till grund för domstolens
lösning av bevisbörde- och beviskravsproblematiken, och som ofta används för att motivera
olika bevislättnader. Bevisdelen avslutas med en grundläggande beskrivning av olika
bevislättnader och en genomgång av vissa bevissituationer beträffande orsaksförhållanden.

Den tredje delen, som utgör en av uppsatsens centrala delar, innehåller en redogörelse av de få
lagreglerade bevislättnader som återfinns på skadeståndsrättens område och referat av
banbrytande praxis. Syftet är att klargöra de skäl som lagstiftaren och HD har använt vid
motiveringen av bevislättnader. Rättsfallen är indelade i olika kategorier beroende på hur
parterna utformat den processuella ramen.

Den avslutande fjärde delen innehåller en redovisning och analys av de slutsatser som
granskningen av lagtext och rättspraxis resulterat i. I analysen kommer en klar bild av
rättsläget skapas med hjälp av en schematisk beskrivning i tabellform. Analysen innehåller
även diskussion om vilka faktorer parterna bör fokusera på och frågan om
bevissäkringshänsyn är den ensamt styrande faktorn för bevisbördereglernas utformning och
tillämpning. Även frågorna om HD formulerat beviskravet på ett lämpligt sätt i de olika
situationerna och om beviskravet varierar beroende på om kärandens anspråk grundas på ett
inom- eller utomobligatoriskt förhållande, kommer behandlas. Analysen innehåller även en
diskussion om bevislättnadernas inverkan på rättssäkerheten och hur skadelidande bör
argumentera i skadeståndsprocesser för att erhålla en bevislättnad.
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2 Skadeståndsrätt
2.1 Inledning
I en domstolsprocess där käranden kräver ersättning av svaranden för en inträffad skada måste
käranden bevisa att förutsättningarna för skadeståndsersättning föreligger.3 I denna del av
uppsatsen redogörs kortfattat vilka förutsättningarna är för skadeståndsansvar.

2.2 Förutsättningar för skadeståndsansvar
För att svaranden ska bli ersättningsskyldig för en inträffad skada krävs att såväl objektiva
som subjektiva förutsättningar är uppfyllda. Till de objektiva förutsättningarna hör att en
skada har uppstått, att den skadade egendomen inte tillhör skadevållaren och att skadevållaren
har en plikt att inte skada.4 De subjektiva förutsättningarna tar sikte på skadevållarens
handlingssätt. Som huvudregel krävs ett uppsåtligt eller vårdslöst handlande av skadevållaren.
Skadeståndsansvaret regleras i 2 kap. 1 § skadeståndslag (1972:207) (SkL). Enligt nämnda
paragraf ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en person- eller sakskada ersätta
skadan.5 Skadeståndsansvar kan även uppstå p.g.a. strikt ansvar. Det strikta ansvaret, vilket
inte regleras i SkL, innebär att ansvar kan inträda oberoende av uppsåt eller vårdslöshet.6
Strikt ansvar regleras i bl.a. 10 kap. sjölag (1994:1009) och i miljöbalk (1998:808) (MB).7
Strikt ansvar kan även uppstå utan stöd i lag, t.ex. vid s.k. farlig verksamhet.8

För skadeståndsansvar krävs även att det föreligger ett orsakssamband, s.k. kausalitet, mellan
inträffad skada och ansvarsgrundande handling. Orsakssambandet är dock utan betydelse om
det inte samtidigt föreligger någon ansvarsförutsättning. Det krävs således en ansvarsgrund
och att skadevållarens handling orsakat skadan.9 Vidare måste orsakssambandet vara adekvat.
Skadan får m.a.o. inte vara en slumpmässig följd av en vårdslös eller uppsåtlig handling.
Skadan måste alltså ligga i farans riktning för att vara ersättningsgill. Adekvanskravet
utesluter således skador som är slumpmässiga och opåräkneliga. Skadeståndsskyldighet
förutsätter därmed adekvat kausalitet.10 Utöver nämnda förutsättningar krävs att skadan faller
innanför den aktuella skadeståndsregelns skyddsändamål. Skador som faller utanför
3

Nordh Roberth, Bevisrätt B - Bevisbörda och beviskrav, 1 uppl., Iustus Förlag AB 2011, s. 105.
Hellner Jan, Radetzki Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl., Nordstedts Juridik AB 2010, s. 107.
5
A.a. s. 127.
6
A.a. s. 171.
7
A.a. s. 175 f.
8
A.a. s. 179.
9
A.a. s. 195.
10
A.a. s. 203 f.
4

7

skyddsändamålet ersätts m.a.o. inte även om adekvat kausalitet föreligger.11

Den processrättsliga utgångspunkten är sammanfattningsvis att skadelidande har bevisbördan
för att det föreligger en ansvarsgrundande handling eller underlåtenhet, att en skada har
uppstått, att det föreligger adekvat kausalitet mellan skadan och den ansvarsgrundande
handlingen samt skadans art och omfattning.12 Nedan följer en genomgång av bevislättnader
avseende kravet på orsakssamband mellan den ansvarsgrundande handlingen och skadan.

3 Bevisrätt
3.1 Inledning
Avsnitt tre inleds med en kort redogörelse av relevanta begrepp som förekommer i uppsatsen.
I denna del av uppsatsen behandlas även de centrala begreppen bevisbörda och beviskrav.
Begreppen saknar legal definition men är vedertagna i svensk bevisrätt och förekommer i
såväl rättspraxis som doktrin. Vidare beskrivs framträdande principer, vilka har betydelse för
bevislättnadernas tillämpning, och olika former av bevislättnader. Sist följer en beskrivning av
olika bevissituationer som kan uppstå i skadeståndstvister där osäkerhet råder om
orsakssambands existens.

3.2 Begreppsförtydligande
Rättsfakta: Med rättsfakta avses omständigheter som är av omedelbar betydelse för utgången
i målet. Det handlar om faktiska omständigheter som har direkt betydelse för en rättsföljd.13
Rättsfakta måste bevisas för att, ensamt eller tillsammans med andra rättsfakta, leda till en
rättsföljd. RB använder ordet omständighet istället för rättsfakta. Exempel återfinns i
bestämmelsen om åberopandet i 17 kap. 3 § 2 men. RB.14

Bevisfakta: Till skillnad från rättsfakta är bevisfakta inte förknippat med en omedelbar
rättsföljd.15 Bevisfakta är en medelbart relevant omständighet som har bevisvärde för att
rättsfakta föreligger.16 Med hjälp av bevisfakta kan slutsatser angående rättsfaktas sannolikhet

11

Hellner & Radetzki, s. 211.
Nordh, Bevisrätt B, s. 106.
13
A.a. s. 21.
14
Lindell Bengt, Civilprocessen - Rättegång samt skiljeförfarande och medling, 3 uppl., Iustus Förlag AB 2012,
s. 106 f.
15
Bolding Per Olof, Går det att bevisa, 1 uppl., Nordstedts Förlag AB 1989, s. 19 f.
16
Lindell, s. 105 f.
12
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bildas.17 Bevis- och rättsfakta utgör således ett begreppspar som bistår varandra eftersom
termerna förutsätter varandra i definitionen. RB förutsätter och bygger på bevis- och rättsfakta
men innehåller inte begreppen. Istället används orden ”omständighet” och ”bevis”.18
Hjälpfakta: Bevisfakta kan utgöra hjälpfakta till andra bevisfakta.19 Hjälpfakta höjer eller
sänker bevisfaktas bevisvärde.20 Enbart hjälpfakta säger ingenting om bevistemats existens.
Däremot kan hjälpfakta påverka ett bevisfaktums bevisvärde för bevistemat.21

Rättsföljd: Med rättsfakta menas omständigheter som har direkt betydelse för en viss
rättsföljd.22 Parterna åberopar rättsfakta som uttrycks i den relevanta rättsregeln. Innehållet i
parternas yrkande motsvarar rättsföljden i den rättsregeln.23 Rättsföljden behöver dock inte
enbart vara det som manifesteras genom parts yrkande. Även när det gäller rekvisit i en
rättsregel, exempelvis vårdslöshet, kan det sägas att en viss omständighet har betydelse för en
rättsföljd om omständigheten ensam eller tillsammans med andra rättsfakta bildar rekvisitet.24
Sammanfattningsvis är rättsföljden de rättsliga konsekvenser som inträder när vissa rättsfakta
föreligger.25 Exempelvis kan rättsföljden av viss rättsfakta föranleda att käromålet ogillas.26
Bevistema: Bevistema anger vad parterna vill styrka med varje bevis.27 Eftersom bevisningen
i en domstolsprocess nästan alltid rör ett rättsfaktums existens är det slutliga bevistemat alltid
ett rättsfaktum. Vid bevisvärderingen kan existensen av ett eller flera bevisfakta påverka
domstolens slutsatser om en annan omständighet. Bevisfaktum kan ha bevisvärde för den
senare omständighetens existens som utgör bevistemat.28 För varje bevis ska det anges ett
bevistema, d.v.s. vilka rättsfakta, bevisfakta eller hjälpfakta som parten vill styrka med
beviset.29

17

Heuman Lars, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, 1 uppl., Nordstedts Juridik AB 2005, s. 95.
Lindell, s. 106 f.
19
Bolding (1989), s. 20.
20
Lindell, s. 107.
21
Ekelöf IV, s. 14.
22
Bolding (1989), s. 19.
23
Ekelöf Per Olof, Edelstam Henrik, Rättegång I, 8 uppl., Nordstedts Juridik AB 2002, s. 49.
24
Nordh, Bevisrätt B, s. 21.
25
Ekelöf I, s. 40.
26
Bolding (1989), s. 19.
27
A.a. s. 21.
28
Ekelöf IV, s. 12 f.
29
Ekelöf I, s. 179.
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Bevisbörderegel: Begreppet bevisbörderegel används för att beskriva rättsregler som anger
bevisbördans placering och beviskravets styrka gällande ett specifikt rättsfaktum. Beviskravet
kan dock vara mer eller mindre specificerat. Ibland anges endast vem av parterna som åläggs
bevisbördan. Det är dock underförstått att normalkravet i sådana situationer är styrkt/visat.
Bevisbörderegeln ger dock ett klart besked om beviskravets styrka då det framgår att en
omständighet t.ex. måste göras antaglig, sannolik eller uppenbar.30

3.3 Bevisbörda
3.3.1 Definition av bevisbördan
Bevisbördan avser enbart rättsfakta och parterna bär inte någon bevisbörda avseende
bevisfakta.31 Bevisbördan anger vem av parterna som står risken för ovissheten av ett faktums
existens.32 Bevisbörderegler tar sikte på situationer där osäkerhet råder huruvida ett
rättsfaktum föreligger eller inte. Förutsättningen är således att det åberopade rättsfaktumet
inte är tvistigt mellan parterna. När part har bevisbördan för ett rättsfaktum betyder det att
domstolen inte kan grunda domslutet på nämnda faktum så länge osäkerhet råder om dess
existens.33 Bevisbördan innebär inte någon skyldighet för parten att lägga fram bevisning
rörande den osäkra omständigheten. Begreppet börda uttrycker endast partens risk att förlora
målet vid bristfällig bevisföring. Part som har bevisbördan i ett tvistemål och inte lyckas lägga
fram tillräckligt med bevisning kan m.a.o. inte vinna bifall till sin talan.34 Precis som Ekelöf
konstaterar Lindell att någon skyldighet att framföra bevisning i dispositiva tvistemål inte
föreligger. Lindell konstaterar även att part som har bevisbördan men inte för någon bevisning
riskerar att förlora målet om fakta är tvistiga. Enligt Lindell följer således en
bevisföringsbörda med bevisbördan i de dispositiva tvistemålen.35 Bevisbördans placering i
olika tvistesituationer bygger på olika principer.36 Principerna är även relevanta vid
fastställande av beviskravets höjd och kommer att behandlas i avsnitt 3.6.37

30

Ekelöf IV, s. 62.
Heuman, s. 94.
32
Lindell, s. 535.
33
Heuman, s. 16.
34
Ekelöf IV, s. 63.
35
Lindell, s. 536.
36
Nordh, Bevisrätt B, s. 15.
37
Heuman, s. 64 och NJA 2006 s. 721.
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3.3.2 Vad bevisbördan inte är
Bevisbördan saknar en legal definition. Begreppet har formulerats i doktrin och förekommer i
praxis. För att förtydliga bevisbördebegreppet är det lämpligt att beskriva två institut, den
falska bevisbördan och åberopsbördan, vilka bevisbördan lätt kan förväxlas med.38 Nedan
följer en beskrivning av vad bevisbördan inte är.

3.3.2.1 Den falska bevisbördan

Den ”falska” bevisbördan kan lätt förväxlas med den ”äkta” bevisbördan.39 Medan den ”äkta”
bevisbördan, enligt en rättsregel, hela tiden åligger samma part, kan den ”falska” bevisbördan
växla med den ”äkta” under processens gång.40 Har exempelvis käranden bevisbördan för ett
visst rättsfaktum och lyckas styrka detta faktum har vederbörande uppfyllt sin bevisbörda.
Bevisbördan kan då sägas ha gått över till motparten, d.v.s. svaranden, som för att inte förlora
målet måste framföra motbevisning. Lyckas svaranden förebringa tillräckligt stark
motbevisning går bevisbördan tillbaka på käranden. Mellan begreppet ”falsk” bevisbörda och
”äkta” bevisbörda finns ett tydligt samband. Den ”falska” bevisbördan är inte bara beroende
av vilken bevisning som framförs i målet, utan även bevisbördepunktens placering har
betydelse.41 Innan någon bevisning har framförts i målet sammanfaller den ”falska” och
”äkta” bevisbördan.42 Sammanfattningsvis innebär begreppet ”falsk” bevisbörda att
bevisbördan kan växla mellan parterna beroende på den bevisning som parterna framför under
processens gång.43

3.3.2.2 Åberopsbördan

Åberopsbördan ska inte heller förväxlas med bevisbördan. Enligt 17 kap. 2 § RB får domen
enbart grundas på det som framkommit i målet. Åberopsbördan innebär att part, i ett
dispositivt tvistemål, har att framföra de rättsfakta som parten vill att domstolen ska grunda
domen på. Fullgör parten inte sin åberopsbörda får omständigheten inte läggas till grund för
domen. Det medför i sin tur att frågan om bevisbördans placering kommer sakna betydelse.
En ej åberopad omständighet får samma effekt som om den åberopas men sedan inte styrks. 44

38

Ekelöf IV, s. 65.
A.a. s. 65.
40
Lindell, s. 541.
41
Läs om bevisbördepunkten i avsnitt 3.5.
42
Ekelöf IV, s. 63 – 65.
43
Heuman, s. 120.
44
Ekelöf IV, s. 65.
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3.4 Beviskrav
3.4.1 Definition av beviskravet
Beviskravet anger ”den tröskel, som bevisvärdet måste uppnå.”45 Begreppet beviskrav
preciserar m.a.o. innebörden av bevisskyldigheten.46 Beviskravet anger hur stark bevisning
som fordras för att rättsfakta ska kunna läggas till grund för ett domslut. Enligt Ekelöf bör
beviskraven uttryckas med termerna antagligt, sannolikt, styrkt/visat och uppenbart.47 Det
normala beviskravet i dispositiva tvistemål anses vara styrkt/visat.48 Om ett rättsfaktum inte
kan utredas på ett tillförlitligt sätt visar beviskravet att båda parterna bär en risk. I exempelvis
situationer där käranden endast behöver göra sitt påstående sannolikt bär svaranden en risk
eftersom käranden, i nämnda situationer, med orätt kan vinna bifall då kärande part utan att
styrka gör sitt påstående sannolikt. Samtidigt bär käranden en risk för det fall vederbörande
endast lyckas göra påståendet antagligt. I en sådan situation förlorar käranden målet.49

3.4.2 Beviskravets mångfacetterade termer
I lagtexten uttrycks beviskravet på flera olika sätt t.ex. ”skäligen kan befaras”, ”måste
antagas”, ”synnerliga skäl” etc.50 Liknande uttryck som förekommer i praxis är bl.a. ”klart
mera sannolikt”, ”övervägande sannolikt” och ”övervägande skäl”.51 Det finns dock en risk
med användningen av synonyma uttryck för samma beviskrav. Ekelöf menar att skillnaden i
uttryckssätt även kan uppfattas som en skillnad i innebörd. Eftersom innebörden av
bevisgraderna till sin natur är vag är det enligt Ekelöf meningslöst att försöka nyansera
begreppen ytterligare. Ju fler bevisgrader desto svårare blir det att avgöra när bevisningen
anses tillräcklig. Därför bör endast uttrycken antagligt, sannolikt, styrkt/visat och uppenbart
användas.52

Bolding förespråkar, till skillnad från Ekelöf, en användning av tre begrepp: antagligt,
sannolikt och uppenbart.53 Begreppet sannolikt omfattar här ett större område på schemat än
antagligt och uppenbart. Bolding menar att de valda uttrycken är enkla i sin struktur, stämmer
överens med vanligt språkbruk och anger graderingen av sannolikheten på ett naturligt sätt.
45

Ekelöf IV, s. 61.
Heuman, s. 16.
47
Ekelöf IV, s. 71.
48
Heuman, s. 66 och NJA 1993 s. 764 ”Va-fallet”.
49
Heuman, s. 16 f.
50
Ekelöf IV, s. 70 f.
51
Nordh, Bevisrätt B, s. 31.
52
Ekelöf IV, s. 70.
53
Bolding Per Olof, Bevisbördan och den juridiska tekniken, 1 uppl., Appelbergs boktryckeri AB 1951, s. 170 f.
46
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För att inte hela systemet ska falla sönder måste begreppen, enligt Bolding, användas i sin
bestämda betydelse. Begreppen får således inte blandas samman, utan varje begrepp ska ha ett
klart avgränsat tillämpningsområde.54 Begreppet styrkt, vilket förespråkas av Ekelöf som det
normala civilrättsliga beviskravet, är enligt Bolding vagt till sin natur. Bolding anser därför att
begreppet endast bör användas som uttryck när domstolen kräver en viss obestämd
sannolikhetsövervikt för ett påstående.55 Bolding är kritisk till existensen av ett normalt
beviskrav för bevisningens styrka.56 Han förespråkar istället ett nyanserat betraktelsesätt.57
Häremot kan invändas att rättsskipningen kompliceras om domstolen tillämpar ett stort antal
beviskrav för olika rättsregler och olika rekvisit. Samtidigt kan förutsebarheten och
önskemålen om en förenklad rättstillämpning behöva stå tillbaka i situationer där exempelvis
ett sänkt beviskrav, i varierande grad, är nödvändigt för att tvisterna inte ska riskera att få
materiellt oriktiga utgångar.58

3.4.3 Överviktsprincipen
Överviktsprincipen betecknas som ett tänkbart alternativ till bevisbörderegler och som en
lösning på bevisbördeproblemet.59 Karaktäristiskt för överviktsprincipen är att varje
sannolikhetsövervikt för den ena eller andra partens påstående blir avgörande för ärendets
bedömning, oavsett hur liten övervikten är. Principen är ingen bevisbörderegel. Ingen av
parterna åläggs bevisbördan vilket innebär att något beviskrav inte uppställs.60 Eftersom
varken käranden eller svaranden bär bevisbördan fördelas risken för misstag lika mellan
parterna.61 Tillämpningen av principen innebär att det alternativ som är mest sannolikt, av två
konkurrerande alternativ, vinner målet oavsett hur liten sannolikhetsövervikten är.62 Det
betyder att i en situation där ena partens påstående har en sannolikhet på 51 % ska domstolen
döma till den partens fördel.63 Överviktsprincipen är endast avsedd att tillämpas i tvistemål
och syftar till att uppnå materiellt riktiga domslut i största möjliga utsträckning.64

54

Bolding (1951), s. 173 – 175.
A.a. s. 170.
56
Bolding Per Olof, Bevisbörda och beviskrav, 1 uppl., Juristförlaget i Lund 1983, s. 17 f.
57
A.a. s. 22 f.
58
Heuman, s. 64.
59
Bolding (1989), s. 100.
60
Bolding (1951), s. 28.
61
Bolding (1989), s. 100.
62
A.a. s. 122.
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Ekelöf IV, s. 105.
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Lindell, s. 538 f.
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Lindell menar att formuleringen ”klart mera sannolikt” är ett uttryck för principen.65 Nordh,
Ekelöf och Westberg är kritiska till Lindells tolkning som enligt dem är alltför långtgående.
Formuleringen uttrycker endast ett sänkt beviskrav.66 Det bör även påpekas att det enligt
Westberg saknas exempel i svensk praxis som visar att det är fördelaktigt att argumentera för
en tillämpning av principen.67 Det finns inte heller några klara belägg för att HD tillämpar
överviktsprincipen.68

3.5 Bevisbördepunkten
Förutsättningen för ett väl fungerande rättsystem är att rättsliga tvister avgörs på grundval av
vissa sakförhållanden, även om det är osäkert huruvida sakförhållandena faktiskt existerar.
Genom regler och principer om bevisbörda och beviskrav fastställs hur osäker domstolen
tillåts vara angående ett sakförhållandes existens. Annorlunda uttryckt anger bevisbördans
placering vem av parterna som står risken för att de i målet relevanta omständigheterna inte
blir fullt utredda.69 Bevisbördans och beviskravets innebörd kan beskrivas med hjälp av
nedanstående schema skapat av Ekelöf.70

Schemat består av två skalor. Vid nollpunkten råder total ovisshet om rättsfaktumets existens.
Punkterna ett på vardera sida symboliserar full säkerhet om ett rättsfaktums existens (t) jämte
full säkerhet om dess icke existens (-t), t.ex. att vårdslöshet eller orsakssamband föreligger
respektive inte föreligger. Schemat visar även att uppenbara rättsfaktums existens kan vara
osäker. Det symboliseras av avståndet mellan punkten ”uppenbart” och schemats högra
respektive vänstra yttergräns. När ett rättsfaktum är uppenbart kvarstår m.a.o. viss osäkerhet
om dess existens. Bevisgradens styrka framgår av de vertikala linjerna.71 Den punkt på
schemat som anger den lägsta bevisstyrkan som krävs för att tillräckligt bevis om ett
65

Lindell, s. 552 f.
Nordh, Bevisrätt B, s. 78, Ekelöf IV, s. 110 f. och Westberg Peter, Processtaktik och bevisbörda i dispositiva
tvistemål. I: Festskrift till Per Henrik Lindblom, Iustus Förlag AB 2004, s. 738.
67
Westberg, s. 738.
68
Heuman, s. 457.
69
Nordh Roberth, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, SvJT 2012, s. 782 f.
70
Ekelöf IV, s. 56 och s. 140.
71
A.a. s. 56 f. och s. 140.
66

14

rättsfaktums existens ska anses föreligga kallas bevisbördepunkten. Bevisbördepunktens
placering på höger alternativt vänster sida av axeln indikerar vem av käranden respektive
svaranden som har bevisbördan för ett visst rättsfaktum. Antingen har ena parten bevisbördan
för rättsfaktumets existens (t) eller så har motparten bevisbördan för faktumets icke existens (t). Det innebär att det alltid är en av parterna som åläggs bevisbördan.72 Påstår käranden att
svaranden förfarit vårdslöst eller att ett orsakssamband föreligger mellan uppkommen skada
och svarandens vårdslösa handlande har käranden som huvudregel bevisbördan för sitt
påstående som måste styrkas.73 Bevisbördepunkten kommer i den här situationen placeras på
axelns högra sida vid punkten styrkt/visat. Det innebär att oavsett om domstolen anser det
vara mest sannolikt att (t), d.v.s. orsakssamband, föreligger ska domstolen utgå från att (t) inte
existerar om bevisningen inte når upp till bevisbördepunkten styrkt/visat. Domstolen ska i så
fall döma på samma sätt som om det är klarlagt att orsakssamband inte föreligger.74

Som nämndes inledningsvis är bevisbördereglernas syfte att ange den grad av osäkerhet,
angående ett rättsfaktums existens, som domstolarna kan tillåta sig ha och fortfarande anse det
kartlagt att rättsfaktumet föreligger eller inte. Det kräver att en exakt bevisbördepunkt anges
d.v.s. vem av parterna som åläggs bevisbördan och vilken styrka som krävs på bevisningen.75
Beslut om bevisbördepunktens placering angående relevanta rättsfakta har många gånger en
betydande inverkan på utgången i tvistemål. Det är sällan lagstiftningen ger ett klart besked av
hur bevisbördan ska fördelas och hur beviskravet ska fastställas. Bevisbördereglerna har
framför allt utformats i praxis och doktrin. Bevisbördepunktens placering är ett filtigt
diskuterat ämne inom rättsvetenskapen. Olika principer har framförts utan att någon av dem
erkänts som helt dominerande inom rättstillämpningen.76 Nedan följer en redogörelse av två
betydande principer som i bl.a. NJA 2006 s. 721 framhållits som särskilt relevanta.77

3.6 Bevisbördeprinciper
3.6.1 Inledning
När placeringen av bevisbördan tydligt framgår av de materiella reglerna eller praxis
uppkommer inga problem att fastställa vem av parterna som ska åläggas bevisbördan. Är
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Ekelöf IV, s. 58 – 60.
A.a. s. 107 och Nordh, Bevisrätt B, s. 105 f.
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Ekelöf IV, s. 58.
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Nordh, SvJT 2012, s. 783.
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A.a. s. 784.
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frågan däremot oreglerad och praxis saknas, måste domstolen överväga hur bevisbördan ska
placeras.78 Det finns olika idéer och åsikter om vilka principer som bör beaktas vid
bestämmande av bevisbördans placering och beviskravets nivå.79 De principer som kommit
att tillmätas särskild betydelse när innebörden av praxis ska försvaras eller förklaras är
framför allt den materiellrättsliga principen, osedvanlighetsprincipen och
bevissäkringsprincipen. I skadeståndstvister är det speciellt den materiellrättsliga principen
och bevissäkringsprincipen som fått genomslag.80 Nedan ges därför en kortfattad beskrivning
av de två principerna.

3.6.2 Den materiellrättsliga principen
Rättsskipningens elementära samhällsfunktion är att bidra till att de materiella rättsreglernas
bakomliggande ändamål och värderingar får genomslag.81 Enligt den materiellrättsliga
principen är det inte bevisbördelösningens konsekvenser i det aktuella fallet som är av
betydelse, utan vilket intresse som typiskt sett bör gynnas vid beslut som måste fattas oavsett
om det råder ovisshet om ett faktums existens eller inte. Bevisbördeproblemet bör enligt den
materiellrättsliga principen lösas på det sätt som bäst främjar den aktuella civilrättsliga
regelns syfte. Det centrala är att bevisbördereglerna tillämpas på det sätt som främjar de
civilrättsliga reglernas genomslagskraft.82 Ändamålet med den civilrättsliga regeln får därför
betydelse för bevisbördans placering.83

Bevisbördereglerna bör tillämpas på så sätt att de civilrättsliga reglerna får den styrande
verkan, på medborgarnas rättshandlande, som de är avsedda att ha. Bevisbördereglerna ska ha
en handlingsdirigerande verkan. Ur processtaktisk synpunkt blir de handlingsdirigerande
idéerna särskilt intressanta om den civilrättsliga regeln uppbärs av ett särskilt skyddsändamål.
Det kan exempelvis handla om att vissa subjekt såsom konsumenter och hyresgäster, vilka är
svagare parter i förhållande till näringsidkaren och hyresvärden, ska erhålla ett särskilt skydd.
Vidare kan det handla om att särskilt ansvar ska åvila vissa subjekt t.ex. professionella
rådgivare. Har t.ex. felaktig rådgivning resulterat i att skada uppstått samtidigt som det råder
oklarhet om den slutliga skadans storlek, är huvudregeln att skadelidande åläggs bevisbördan.
Är det exempelvis en fastighetsmäklare som givit rådet finns det en särskild ansvarsregel för
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mäklarens rådgivningsansvar. I nyss nämnda situation öppnas en möjlighet till konstruktiv
argumentation för skadelidande. Skadelidande kan hävda att ansvarsregelns syfte, d.v.s. se till
att det råder en betydande noggrannhet och omsorg i rådgivningen, får bäst genomslagskraft
om bevisbördan åläggs fastighetsmäklaren. Enligt den materiellrättsliga principen kan ett
sådant resonemang resultera i att bevisbördan kastas om, från skadelidande till påstådd
skadevållare. En sådan lösning valdes av HD i NJA 1991 s. 625 i form av en
presumtionsregel.84 HD:s motivering för tillämpningen av presumtionsregeln och
bevisbördeplaceringen var att mäklarens rådgivningsansvar i annat fall skulle ”bli illusoriskt i
strid med lagstiftningens syfte” och att det förelåg bevissvårigheter.85 Här var det fråga om en
handelsdirigering och HD använde uttrycket ”illusoriskt” för att säga att regeln inte skulle få
något praktiskt genomslag. HD:s resonemang utifrån idén att ansvaret skulle bli ”illusoriskt”
gäller inte enbart mäklares rådgivningsansvar. Samma eller liknande bevisbörderegler kan
användas även vid tvister med andra typer av rådgivare t.ex. skatterådgivare, vilket NJA 1992
s. 58 illustrerar. Enligt Westberg visar även 1992 års rättsfall att skadelidande inte behöver
vara en privatperson utan även näringsidkare kan åtnjuta en bevisbördeomkastning.86 I fallet
presumerade HD att skatterådgivarens handlande hade orsakat företagsägarna den aktuella
skadan och hänvisade till uttalandet i NJA 1991 s. 625.87

3.6.3 Bevissäkringsprincipen
Vid domstolens bedömning av frågor angående bevisbördan och beviskravet tar domstolen
ofta hänsyn till parternas respektive möjligheter och förutsättningar att säkra bevisning.
Heuman är kritisk till den materiellrättsliga principen och menar att bevisbördelösningar
främst eller enbart motiveras av bevissäkringssynpunkter.88 Bevissäkringsprincipen går ut på
att den part som enklast och billigast kan säkra bevisning angående ett visst rättsfaktums
existens bör åläggas bevisbördan. I situationer där ingen av parterna framför den andra kan
säkra bevisning på ett enklare och billigare sätt kan det finnas skäl att sänka beviskravet för
den part som åläggs bevisbördan. Principen saknar ännu en färdig teori för hur domstolarna
ska avgöra vem av parterna som enklast och billigast kan säkra bevisning om ett visst
rättsfaktum och vilka omständigheter som ska beaktas vid bedömningen. I praxis har framför
allt två principer framhållits. Den första principen går ut på att den part som har bäst kontroll
84
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över en omtvistad händelse också enklast och billigast kan säkra bevisning om det inträffade.
Handlar exempelvis uppkommen tvist om det rättsliga ansvaret för skadad egendom är det
ofta den part som har den omtvistade egendomen i sin besittning som enklast och billigast kan
säkra bevisning om inträffade händelser. Den andra teorin bygger på att den part som är eller
bör vara mest insatt i den omtvistade angelägenheten eller händelsen också är den part som
enklast och billigast kan säkra bevisning.89

Bevissäkring kan handla om allt från upprättande av skriftliga avtal och förklaringar till
utförande av besiktningar. Bevissäkring kan förekomma såväl innan tvisten uppstått som efter
att den tvisteutlösande omständigheten inträffat. Bevissäkring som företas på förhand kan
förebygga uppkomsten av tvister och anses därför vara mycket angelägen. Ibland anses tidig
bevissäkring även ha ett skadeförebyggande syfte. Bevisbörderegler som är klara och
förutsebara kan även leda till att effektiva och pålitliga bevissäkringssystem utvecklas i
exempelvis näringslivet.90

Utöver ena partens bättre möjligheter och förutsättningar att säkra bevisning kan även
överlägsen kompetens och resurser medföra en skyldighet att säkra bevisning och leda till att
bevisbördan åläggs ena parten. Detta är dock inte självklart. Styrkeförhållanden varierar från
fall till fall och med undantag för sådana rättsregler som bygger på att en part har en
underlägsen ställning t.ex. vid konsumentskyddsregler, är det svårt att ställa upp någon
generell bevisbörderegel. Vid bevisvärderingen kan dock utredningsmöjligheter, som beror på
parternas olika individuella förutsättningar, tillmätas betydelse. Domstolen kan t.ex. beakta att
en näringsidkare, vars tekniska möjligheter och resurser att kartlägga omständigheterna är
överlägsna konsumentens, försummat att utreda vissa sakomständigheter.91
Sammanfattningsvis går bevissäkringsprincipen ut på att den part som enklast och billigast
kan säkra bevisning angående ett visst rättsfaktums existens bör åläggas bevisbördan.
Bevissäkringsansvar kan användas som argument för såväl sänkt beviskrav som omkastad
bevisbörda.92
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3.6.4 Bevisbördeprincipernas betydelse och tillämpning
Principerna har inte enbart betydelse för bevisbördans placering. De har även betydelse för
preciseringen av beviskravets nivå. Det innebär att om argument, hänförliga till en princip,
inte räcker för att motivera en omkastad bevisbörda kan argumentet fortfarande räcka för en
reducering av beviskravet, från normalkravet styrkt till en lägre nivå. I vissa situationer talar
alla principer för samma lösning på ett särskilt bevisbördeproblem och i andra situationer ger
de olika resultat. I vissa situationer kan bevisbördans placering bestämmas med hjälp av en
princip och beviskravets nivå med hjälp av en annan. Praxis har ännu inte anammat någon
princip som huvudsaklig.93 Det är svårt att definiera de olika principerna bakom bevisbördan
och beviskravet på ett precist sätt. Det innebär att domstolens argument som ligger till grund
för bevisbördans placering och beviskravets höjd inte sällan kan förklaras med flera av de
nämnda principerna.94

3.7 Bevislättnader
3.7.1 Inledning
Skadeståndsregler har bl.a. en preventiv och en reparativ funktion.95 För att upprätthålla
skadeståndets preventiva och reparativa syfte har lagstiftare och domstolar infört vissa
bevislättnader. En vanlig form av bevislättnad är när beviskravet, för en omständighets
existens, sänks från exempelvis styrkt/visat till en lägre nivå t.ex. sannolikt.96 Omkastad
bevisbörda är en annan form av bevislättnad.97 Nedan följer en redogörelse för sänkt
beviskrav respektive presumtionsansvar, d.v.s. omkastad bevisbörda.

3.7.2 Sänkt beviskrav
Sänkt beviskrav betecknas som en bevislättnad och innebär att den part som ålagts
bevisbördan endast behöver göra ifrågavarande omständighet sannolik eller antaglig då
beviskravets normalstyrka annars anses vara styrkt/visat.98 Upprätthålls ett högt ställt
beviskrav kan det många gånger vara svårt för käranden att fullgöra sin bevisbörda. För att
öka förutsättningarna, för att tvister ska få en så korrekt utgång som möjligt, finns det skäl att
sänka beviskravet i vissa situationer, exempelvis när det föreligger bevissvårigheter.99 Ett
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sänkt beviskrav kan även vara nödvändigt för att den materiella bestämmelsen inte ska förlora
sin praktiska betydelse. Upprätthålls det normala beviskravet i alla tänkbara situationer finns
det en risk att skadelidande finner det utsiktslöst att väcka talan vilket kan leda till att
skadeståndssanktionens reparativa och preventiva ändamål försvagas.100 Det är framför allt
två skilda uttryck som används för att beteckna ett sänkt beviskrav. I vissa situationer är det
tillräckligt att käranden gör sitt påstående klart mera sannolikt än någon annan framförd
förklaring och ibland räcker det att käranden gör sitt påstående mera antagligt än svarandens
påstående.101

I vissa fall, där beviskravsargumentationen är generellt verkande, kan samma höga eller låga
beviskrav användas genomgående vid tillämpningen av en viss civilrättslig regel. Samtidigt
kan vissa argument framföras med varierande styrka i olika situationer, t.ex. kan en parts
bevissvårigheter variera från fall till fall vid tillämpningen av samma civilrättsliga regel.
Enligt en modern uppfattning bör beviskravet kunna växla från fall till fall beroende på
omständigheter som kan variera i de enskilda fallen. Hänsyn måste tas till omständigheterna i
det individuella fallet när beviskravet bestäms.102 Beviskravsresonemang grundas inte sällan
på att domstolen funnit att den ena parten bör åläggas bevisbördan. I det bevisrättsliga
resonemangets andra steg, sker en undersökning om beviskravet behöver reduceras. Sedan
lång tid har svenska domstolar utgått från ett relativt högt ställt beviskrav. En sänkning av
beviskravet bör endast ske om det kan anföras speciella skäl härför.103 En reducering av
beviskravet har exempelvis skett i rättsfall där domstolen har behövt ta ställning till huruvida
ett av skadelidande påstått orsakssamband existerar, och som i något hänseende skilt sig från
”normalfallen”. Det har exempelvis varit fråga om fall där orsakssambandet varit omstritt
mellan parterna och särskilt svårbevisat.104

Även omständigheter hänförliga till parternas inbördes förhållande är en faktor som kan få
betydelse vid beslut om skadelidande ska tillerkännas ett sänkt beviskrav. Förutsättningen är
att skadelidande intar en underlägsen ställning, t.ex. i egenskap av konsument, i förhållande
till motparten eller att det i övrigt är omöjligt att skaffa fram och presentera full bevisning.105
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3.7.3 Presumtioner
Om bevisbördan åligger käranden, som har haft sämre möjligheter att säkra bevisning än
motparten, kan föreliggande bevissvårigheter utgöra ett skäl för att sänka beviskravet. I
situationer där endast motparten har möjlighet att säkra och presentera en fullständig
bevisning, har ett sänkt beviskrav inte någon större betydelse för käranden. I sådana
situationer kan det finnas anledning att kasta om bevisbördan.106 Omkastad bevisbörda, eller
m.a.o. presumtionsansvar, förekommer i såväl rättspraxis som i lag, och beskrivs ofta som en
mer ingripande form av bevislättnad än sänkt beviskrav.107

Presumtioner utgör en viss typ av bevisbörderegler. Presumtioner uttrycker ett
erfarenhetsmässigt grundat antagande att det existerar ett samband mellan en presumerande
omständighet, exempelvis en skada, och en presumerad omständighet t.ex. vårdslöshet.
Det betyder att bevisbördan mellan käranden och svaranden delas på visst sätt. Presumtionen
innebär att svaranden ska bevisa att ett visst rättsfaktum inte föreligger i det fall käranden
lyckas visa en presumerande omständighet. Inte sällan bygger presumtionen på att den
presumerande omständigheten skapar antagandet att den presumerade omständigheten,
exempelvis vårdslöshet eller orsakssamband, normalt föreligger. En sådan presumtion
grundas således på ursprungssannolikhet eller m.a.o. på erfarenhetssatser.108 En vanlig
situation där presumtionsansvar gäller är vid avtal om förvaring av annans egendom.109
Uppkommer skada på den omhändertagna egendomen består presumtionen av två antaganden.
Det första antagandet är att besittaren har förfarit vårdslöst. Det andra antagandet är att det
föreligger ett orsakssamband mellan skadan och den vårdslösa handlingen.110 För att bryta
presumtionen och undgå ansvar måste besittaren motbevisa minst ett av de två
antagandena.111

Presumtionsansvaret har även ett materiellt syfte. Exempelvis har den part, som har annans
egendom i sin besittning, en omsorgsplikt och denna plikt skärps om parten åläggs
bevisbördan och ett strängt beviskrav för exculpation. Presumtionsansvaret bör dock göras
mindre strängt i situationer där vårdmomentet är svagt. Där kan domstolen ställas inför valet
106

Heuman, s. 76 f.
Ekelöf IV, s. 88 och Nordh, Bevisrätt B, s. 108 f.
108
Heuman, s. 113.
109
Nordh, Bevisrätt B, s. 108.
110
Agell Anders, Om presumtionsansvar vid skada på omhänderhavd egendom. I: Festskrift till Henrik Hessler,
Nordstedts Juridik AB 1985, s. 3 och s. 20.
111
A.a. s. 17 f.
107

21

att tillämpa en rättvänd bevisbörda istället för presumtionsansvarets omkastade bevisbörda.
Tillämpas en rättvänd bevisbörda kan domstolen behöva sänka beviskravet som riktas mot
den skadelidande i det fall parten möter betydande bevissvårigheter.112 Som exempel kan
nämnas NJA 1946 s. 573, där kronan tagit en byggnad i anspråk som sedermera brann ned.
Domstolen tillämpade en rättvänd bevisbörda istället för ett presumtionsansvar. HD ansåg att
det var tillräckligt att skadelidande gjorde sin påstådda orsaksförklaring, att branden
orsakades av den i byggnaden förlagda militärpersonalens vårdslösa eldande, antaglig.113

Tillämpningen av presumtioner kan ibland motiveras av andra skäl än de som bygger på
ursprungssannolikhet. Presumtionsansvaret kan motiveras med att det höjer
försiktighetsgraden och verkar för att parterna följer föreliggande aktsamhetsföreskrifter.
Presumtioner kan även bygga på att den ena parten har större möjligheter att säkra bevisning
än den andra parten. Ett exempel där HD har uppställt en presumtion som grundades på såväl
ursprungssannolikhet som bevissäkringsmöjlighet är i NJA 1975 s. 657.114 Tvisten i det
hyresrättsliga fallet handlade om en emaljskada på ett badkar. HD fann att skadan uppkommit
under hyrestiden, och på egendom som under hyrestiden normalt inte är tillgänglig för annan
än hyresgästen samt personer som hyresgästen svarar för. HD fann dessutom att det var fråga
om en skada som typiskt sett uppstår genom vårdslöshet. På grund härav kom HD fram till att
det förelåg en presumtion som innebar att:
”Skada av […] angivet slag får antagas ha vållats av hyresgästen eller någon för vilken denne är
ansvarig, såvida det inte framkommer omständigheter som tyder på att skadan kan ha uppkommit på
annat sätt.”115

Hyresgästen undgick dock ansvar p.g.a. att det fanns en rimlig möjlighet att skadan uppstått
på annat sätt än vållande av hyresgästen eller någon som hyresgästen svarar för. 116
Beviskravet för att bryta presumtionen var således lågt ställt.117

Med hjälp av presumtioner kan domstolens dömande uppgift underlättas. Exempelvis kan
rätten förhållandevis enkelt konstatera om den presumerande omständigheten som käranden
åberopar är styrkt. Rätten kan dock behöva ta ställning till en omfattande motbevisning men
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ofta kan domstolen, utan en komplicerad och ingående bevisvärdering, bedöma om
bevisningen fullgjorts eller inte. Presumtioner kan även förenkla bevisföringen för den
skadelidande parten. Ofta kan en part relativt enkelt bevisa den presumerande
omständigheten, samtidigt som parten skulle haft betydande svårigheter att visa de
presumerade förhållandena i det fall parten ålagts bevisbördan även för dem. Styrker
skadelidande den presumerande omständigheten händer det ibland att motparten t.o.m. ”ger
upp” och medger skadelidandes yrkande.118

3.8 Bevisning av orsakssamband
3.8.1 Bevisrättsliga utgångspunkter
En förutsättning vid tillämpning av regler om bevisbörda och beviskrav är att det sker en
identifikation av vilka fakta, i den aktuella processen, som är av omedelbar betydelse för
målets utgång.119 Bevisbörde- och beviskravsregler gäller endast rättsfakta, d.v.s.
omständigheter som har omedelbar betydelse för en viss rättsföljd vilken i en process bl.a.
manifesteras genom parternas yrkanden. Bevisbörda och beviskrav måste avse någonting som
har eller kunnat ha inträffat i verkligheten och som går att bevisa. Rättsfakta ska inte blandas
ihop med abstrakta rekvisit i rättsregler. Abstrakta rekvisit i rättsregler utgör inte någon
verklighetsbeskrivning. Bevisade faktiska omständigheters rättsliga relevans är en rättsfråga,
inte en bevisfråga.120 I det praktiska livet uttrycks dock bevisbördan med abstrakta eller
juridiskt laddade begrepp. Exempelvis uttalas ofta att part som kräver skadestånd måste styrka
att den påstådde skadevållaren agerat vårdslöst. Ett sådant uttalande syftar emellertid på att
käranden måste förebringa tillräcklig bevisning om faktiska omständigheter som medför att
domstolen finner att det abstrakta rekvisitet, d.v.s. vårdslöshet, i rättsregeln aktualiseras.121

Kategoriseringen av processmaterialet i t.ex. rättsfakta och bevisfakta får avgörande betydelse
för vilka faktiska omständigheter som ska åläggas ett särskilt krav på bevisning. I
skadeståndsprocesser, vilka utgör dispositiva tvistemål, finns ett samband mellan bevisbördan
och åberopsbördan. Domstolen får nämligen inte, enligt dispositionsprincipen i 17 kap. 3 §
RB, grunda avgörandet på annat än de omständigheter som part åberopat till grund för
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talan.122 M.a.o. är det inte domstolens utan parternas kategorisering av fakta som har
avgörande betydelse för vilka omständigheter som bevisbörderegler ska tillämpas på. Det
innebär att det är parterna som bär ansvaret för processramens utformning och
processmaterialets indelning i olika faktakategorier. Det är parternas formulering av
grunderna för talan som är avgörande för om t.ex. en alternativ skadeorsak utgör ett
rättsfaktum, bevisfaktum eller ett hjälpfaktum.123
En annan följd av dispositionsprincipen är att det saknas åberopsbörda för bevisfakta.124
Tvärtom ska rätten enligt 35 kap. 1 § RB grunda sin bevisprövning på allt som förekommit i
målet eller vid huvudförhandlingen om en sådan har hållits.125 Det betyder att domstolen inte
bara får, utan också är skyldig att, beakta alla betydelsefulla omständigheter som framkommit
i målet oavsett om de åberopats av parterna eller inte.126 Betydelsen av att en omständighet
blir föremål för en bevisbörderegel framgår av bevisvärderingens resultat. Når presenterad
bevisning, för ett rättsfaktums existens, inte upp till bevisbördepunkten blir resultatet av
rättens bevisprövning att rättsfaktumet inte anses existera. Bevisvärderingen av ett
bevisfaktum innebär däremot endast ett konstaterande att en viss grad av sannolikhet, för den
åberopade omständighetens existens, föreligger. Domstolen får sedan, utifrån graden av
sannolikhet, bedöma med vilken styrka som bevisfaktumet bevisar rättsfaktumet.127

3.8.2 Bevislättnad och orsakssamband
Huvudregeln i dispositiva tvistemål är, som tidigare nämnts, att den part som har bevisbördan
för en viss omständighet ska styrka att denna föreligger.128 Även när det gäller beviskravet för
det skadeståndsrättsliga orsakssambandet är huvudregeln att skadelidande ska styrka
orsakssamband mellan den ansvarsgrundande handlingen och skadan. Lagstadgade
bevislättnader är sällsynt. I exempelvis 32 kap. 3 § 3 st. MB och 6 § patientskadelag
(1996:799) (PSL) återfinns emellertid lagreglerade bevislättnader rörande orsakssambandet.
Något generellt lagstöd för en bevislättnad avseende orsakssambandet mellan den
ansvarsgrundande handlingen och skadan finns dock inte. Istället får stöd för en bevislättnad
sökas i praxis och doktrin. I praxis har exempelvis HD, i vissa speciella situationer, medgett
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en bevislättnad vid orsaksbedömningen. Bevislättnader bör dock förbehållas situationer som
på något sätt avviker från normalfallet, exempelvis situationer där det råder särskilda
bevissvårigheter.129 När skadelidande erhåller en bevislättnad har HD kommit fram till att
skadelidandes orsaksförklaring ska framstå som ”klart mera sannolikt” än någon annan, av
svaranden, framförd förklaring. Vid personskador har HD i vissa fall funnit det tillräckligt
med övervägande sannolikhet och i vissa speciella situationer har t.o.m. bevisbördan kastats
om.130 Slutligen kan konstateras att det i doktrin framförts olika åsikter om beviskravet bör
skilja sig mellan inom- och utomobligatoriska förhållanden. Ekelöf menar å ena sidan att det
framför allt är i utomobligatoriska förhållanden som bevislättnader bör tillämpas.131 Heuman
menar å andra sidan att en avtalspart gör anspråk på ett större krav på rättsskydd än den som
drabbats av skada i ett utomobligatoriskt förhållande.132 Nordh anser dock att det saknas
bärkraftiga motiv för någon av nämnda ståndpunkter.133

3.8.3 Bevisning av orsakssambandet
Varken bevisbördans placering eller beviskravets höjd, angående orsakssamband mellan den
ansvarsgrundande handlingen och skadan, kan bedömas enligt någon enkel modell.
Inledningsvis kan konstateras att orsaksfrågan består av tre moment: en eller flera kauserande
faktorer, en effekt, och ett orsakssamband mellan ifrågavarande faktor och effekt.
Ofta begränsas dock orsaksfrågan till frågan om orsakssambandets existens. Sannolikheten för
orsakssambandets existens är emellertid beroende av hur pass säkert det är att den kauserande
omständigheten funnits och hur pass säkert det är att nämnda omständighet orsakat effekten,
d.v.s. skadan. Det blir således fråga om ett kedjefall vid domstolens bevisvärdering. Är det
endast sannolikt att den kauserande omständigheten existerat, och inte heller mer än sannolikt,
att omständigheten orsakat skadan, blir bevisvärdet för orsakssambandet lågt.134

I praktiken är den kauserande omständigheten sällan svår att bevisa även om det förekommer
situationer där ovisshet råder, exempel återfinns i NJA 1977 s. 176 ”Väggrops-fallet”.135
Däremot är det ofta svårt att bevisa orsakssambandet mellan skadan och den
ansvarsgrundande handlingen. Orsaksbegreppet har ingen enhetlig betydelse och inte sällan är
129
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orsakssambandet beroende av flera olika faktorer. Det är inte alltid samma part som åläggs
bevisbördan för samtliga faktorer och dessutom kan beviskravet variera.136 Nedan presenteras
hur det förhåller sig i några praktiskt vanliga orsakssambandssituationer.

Orsakas skadan p.g.a. svarandens ansvarsgrundande handling eller underlåtenhet, är det i
princip en förutsättning att handlingen är en nödvändig betingelse för skadan, d.v.s. att någon
skada inte skulle uppstått utan handlingens företagande. Käranden kan t.ex. påstå att skadan
inträffat p.g.a. att svaranden inte iakttagit en särskild skyddsföreskrift vilken svaranden borde
ha följt.137 Svarande part kan då erkänna att handlandet orsakat skadan vilket i sin tur innebär
att domstolen i ett dispositivt tvistemål, i enlighet med 35 kap. 3 § 1 st. RB, måste utgå från
att orsakssamband föreligger.138 I beskrivna situation kan svaranden även komma med olika
invändningar.139

Det finns ingenting som hindrar svaranden från att blankt förneka det påstådda
orsakssambandets existens. Erkänner svaranden inte orsakssambandet måste käranden
fortfarande bevisa sitt påstående.140 En blankt bestridande från svarandens sida innebär att
vederbörande motsätter sig kärandens påstående om att vissa faktiska omständigheter
föreligger. Det innebär dock inte att parten åberopar ett eget rättsfaktum.141 Om svaranden
inte uttryckligt förenar sitt nekande med en alternativ orsaksförklaring innebär det endast att
svaranden avstår från att föra in eget processmaterial. Det betyder inte att käranden med
tillräcklig sannolikhetsgrad har bevisat sitt påstående. Den alternativa orsaksförklaringen
ligger i förnekandet och utgör motsatsbevis i form av ett bevisfaktum. Kärandens presenterade
bevisning kan vidare innehålla olika brister, vilket medför att domstolen redan på det
underlaget finner att kärandens bevisbörda inte är uppfylld. Saknas det bevisning som talar
mot kärandens påstådda orsakssamband innebär det inte att påståendet måste vara sant, inte
ens om det är den enda bevisningen som uttryckligen framförts i målet. Käranden måste som
huvudregel alltid styrka sitt påstående.142
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Svaranden kan även invända att skadan inte orsakats av vederbörandes handlande utan av en
helt annan faktor för vilken svaranden inte bär något ansvar.143 Åberopar svaranden en
alternativ skadeorsak som grund för bestridandet utgör det ett motfaktum och därmed ett eget
rättsfaktum.144 För ifrågavarande motfaktum åläggs svaranden bevisbördan. Bevismaterialet
delas upp i två delar, en för vardera orsaksförklaring, varvid även svaranden kan erhålla en
bevislättnad för det alternativa orsakssambandet.145 Den påstådda alternativa skadeorsaken
har då omedelbar betydelse för slutresultatet i målet på ett annorlunda sätt än ett s.k.
motsatsbevis. Det alternativa orsaksförhållandet, framfört av svaranden, erhåller en
självständig betydelse och parternas respektive orsaksförklaringar utgör egna bevisteman med
sina respektive bevisbörderegler.146

Svaranden kan även invända att skadan skulle ha inträffat p.g.a. en annan orsak, även om den
skadegörande handlingen inte utförts.147 Svarandens orsaksförklaring utgör även här ett
rättsfaktum, d.v.s. motfaktum.148 De olika orsaksfaktorerna kan sägas vara självständigt
verkande eller m.a.o. konkurrerande i förhållande till varandra. Följande exempel kan
beskriva problematiken vid konkurrerande skadeorsaker. Person X var arbetsoförmögen p.g.a.
sjukdom. X drabbades sedan av en allvarlig skada vilken skulle gjort denne oförmögen att
arbeta även om sjukdom inte förelåg. Såväl den tidigare sjukdomen som den inträffade skadan
är var för sig tillräckliga betingelser för ifrågavarande skada. Ingen av orsakerna utgör dock
en nödvändig betingelse. Problematiken vid konkurrerande skadeorsaker måste lösas med
hjälp av en bevisbörderegel. Svaranden, som åberopat sjukdomen i form av ett motfaktum,
åläggs bevisbördan för att sjukdomen utgör orsaken till skadan. Svaranden måste styrka/visa
att käranden varit sjuk men kan erhålla ett sänkt beviskrav för sjukdomens inverkan på
arbetsoförmågan, t.ex. om det föreligger betydande bevissvårigheter. Lyckas svaranden
fullgöra den dubbla bevisbördan är svarande part fri från ansvar.149

Svaranden kan även hävda att en annan faktor, än den käranden påstått, har medverkat till
skadans inträffande och på grund härav begränsat svarandens ansvar.150 Anser svaranden att
den andra skadeorsaken kan påverka ersättningsansvaret, även om kärandens påstådda
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orsakssamband existerar, bör svaranden åberopa den andra skadeorsaken (t.ex. den tidigare
sjukdomen) som ett motfaktum.151 Påstår svaranden att kärandens sjukdom medverkat till
arbetsoförmågan, d.v.s. att de båda skadeorsakerna tillsammans medfört arbetsoförmågan, är
var och en av ifrågavarande orsaker en tillräcklig betingelse för skadan. Orsakerna utgör
endast tillsammans en nödvändig betingelse. I en sådan situation kan svaranden inte frias från
ansvar. Domstolen måste då avgöra i vilken omfattning svaranden bidragit till skadan. Kan
skadan delas upp i klart avgränsade delar ansvarar skadevållaren endast för sin del. I praxis
har domstolen gått tillväga på samma sätt även när endast en skönsmässig uppdelning är
genomförbar. Uppstår utredningsproblem har bevisbördan ålagts svaranden. Går det inte att
klargöra i vilken utsträckning svaranden bidragit till skadan har domstolen dömt ut fullt
skadeståndsansvar.152

Avslutningsvis bör påpekas att utgångspunkten är att käranden har att bevisa det påstådda
orsakssambandet med samma normalkrav som allmänt gäller i dispositiva tvistemål.
Käranden kan dock erhålla en bevislättnad i vissa situationer. Det råder dock delade meningar
om vad som ligger till grund för bevislättnaden. Nordh menar, till skillnad från Schultz, att det
inte är hållbart att koppla ihop bevislättnaden med att andra tänkbara skadeorsaker är
alternativa eller samverkande, d.v.s. konkurrerande. Bevislättnader bygger enligt Nordh på
andra överväganden t.ex. bevissvårigheter.153 Vilka faktorer bevislättnaden faktiskt grundar
sig på kommer undersökas i genomgången av HD:s praxis i avsnitt 5.

4 Bevislättnad enligt lag
4.1 Inledning
Bevisskyldighetens fördelning mellan käranden och svaranden i en process är endast
undantagsvis reglerad i lag. Särskilda bevisbörderegler som reglerar bevislättnader för
orsakssambandets existens på skadeståndsrättens område är m.a.o. sällsynt.154 Exempel på
lagstiftning är 32 kap. 3 § 3 st. MB och 6 § PSL.155 I denna del av uppsatsen beskrivs
förutsättningarna för paragrafernas tillämpning och den väsentliga kritik som har riktats mot
regleringarna.
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4.2 Bevislättnad enligt 32 kap. 3 § 3 st. MB
Inte sällan kan det vara tvivelaktigt om en skada orsakats av en s.k. störning156 eller om
skadan orsakats av en annan omständighet.157 Orsakssambanden vid miljöskador kan vara
komplicerade och svårgripbara, vilket i sin tur kan leda till betydande bevissvårigheter för den
skadelidande.158 Skadelidande kan exempelvis drabbas av skador som beror på utsläpp från
olika verksamheter och som skett långt tillbaka i tiden, vilket medför att full visshet om den
direkta skadeorsaken inte är möjlig att få.159 Bevissvårigheterna kan även bero på konkurrens
mellan olika påstådda skadeorsaker där det är svårt att fastställa vad som orsakat skadan. Ett
exempel som nämns i lagens förarbeten är när det finns flera verksamheter som har orsakat
farliga utsläpp vilka i sin tur har föranlett en skada på angränsande fastighet men det är oklart
vilket eller vilka utsläpp som har bidragit till skadan. I propositionen framhålls vidare att
miljöstörningar ofta orsakas av företag, vilka normalt har större möjligheter än skadelidande
att säkra och föra bevisning om skadeorsakens art, och att skadelidande ska gynnas i
bevishänseende.160 P.g.a. de olika bevissvårigheter som kan uppstå vid miljöskador infördes
en särskild regel om bevislättnad i 3 § 3 st. miljöskadelag (1986:225) ML. Under 1990-talet
inleddes arbetet med den nu gällande MB vilken sedermera ersatte ML den 1 januari 1999.
Reglerna i ML överfördes, utan betydande materiella förändringar, till 32 kap. MB.161
Bevislättnadsregeln återfinns numera i 32 kap. 3 § 3 st. MB162 och beviskravet är sänkt till
övervägande sannolikt. Bevislättnaden tar endast sikte på orsakssambandet mellan störning
och skada.163

4.2.1 Förutsättningar
För att 32 kap. 3 § 3 st. MB ska bli tillämplig krävs att det föreligger en störning. Käranden,
d.v.s. den skadelidande, måste därför styrka att det föreligger en störning enligt 32 kap. 3 § 1
st. MB vilken svaranden ansvarar för. Vidare krävs att skada föreligger. Är parterna oense om
skadans existens måste den skadelidande även styrka att ersättningsgill skada föreligger enlig
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32 kap. 1 § MB. Bevislättnaden blir tillämplig först när skadelidande har visat att det
förekommit en störning vilken svaranden är ansvarig för och att det har inträffat en skada.
Käranden behöver sedan endast visa att skadan med ”övervägande sannolikhet” beror på
störningen. Således är det vid prövningen av orsakssambandet som beviskravet är lägre än i
många andra skadeståndstvister.164

Bevislättnadsregeln får enligt förarbetena störst betydelse vid komplicerade och svårgripbara
orsakssamband, d.v.s. i situationer där lagens ansvarsregler skulle mista en stor del av sin
praktiska betydelse om skadelidande ålades ett högt beviskrav. Ett exempel är när en skada
framträder lång tid efter att den skadliga störningen inträffade, vilket medfört att skadelidande
inte haft anledning att säkra bevisning om detta. En annan inte ovanlig situation är när det,
utöver svarandens verksamhet, står klart att även andra skadliga faktorer bidragit till skadan. I
sådana situationer kan det vara oklart i vilken utsträckning de andra verksamheterna bidragit,
samtidigt som svaranden hävdar att utsläppen härrörande från partens verksamhet endast
bidragit till en del av skadeverkningarna. De speciella bevissvårigheter som uppstår i denna
situation ska enligt förarbetena lösas med hjälp av bevislättnadsregeln. Det betyder att
käranden måste göra sitt påstående övervägande sannolikt samtidigt som svaranden har
bevisbördan för att vederbörande enbart ansvarar för en mindre del av skadan.165

En annan situation är när svaranden hävdar ett orsakssamband som bidragit till skadan men
som ingen kan hållas ansvarig för. De exempel som återges i förarbetena är när svaranden
påstår att luftföroreningar från partens fabrik p.g.a. onormala väderförhållanden har orsakat
skada på angränsande skog eller att skadelidandes försämrade hälsa beror på en sjukdom som
saknar samband med svarandens verksamhet. Svaranden åläggs här bevisbördan för den
kasuella omständighetens inverkan på skadan. Enligt propositionen stämmer det överens med
vad som utgör gällande rätt i vissa fall av utomobligatoriskt skadestånd. Svaranden har
således bevisbördan för att de kasuella omständigheterna medverkat till skadan och måste, för
att undgå ansvar, visa att skadan omöjligt skulle inträffat utan de kasuella
omständigheterna.166
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Det reducerade beviskravet innebär dock inte att utredningskraven sänks. Det krävs
fortfarande ett konkret stöd i utredningen för att orsaken till skadan varit den påstådda. Det
går m.a.o. inte att grunda ett skadeståndsansvar på en utredning som är den troligaste
hypotesen oavsett om hypotesen är mer rimlig än andra förklaringar. Bedömningen påverkas
här i stor utsträckning av svarandens påståenden om andra skadeorsaker (alternativa eller
konkurrerande), och av de stöd som kan finnas för invändningarna. För att käranden ska vinna
bifall krävs, enligt 32 kap. 3 § 3 st. MB, en sannolikhetsövervikt för det av parten påstådda
orsakssambandet.167

4.2.2 Kritik
Bevislättnadsregeln kritiserades av flera remissinstanser som menade att bestämmelsen kunde
leda till motsatsslut, d.v.s. att bevislättnaden inte fick tillämpas på områden utanför
miljöskadeområdet. Med anledning härav framhålls det i propositionen att en sådan tolkning
av regeln inte är avsedd. Vidare framhålls att bevislättnadsregeln bör kunna tillämpas analogt
även i liknande skadesituationer. I propositionen anges produktskadeområdet som ett exempel
där liknande bevislättnad tillämpats i praxis.168 I förarbetena till produktansvarslag (1992:18)
(PAL) behandlades sedermera frågan om bevislättnad vid vissa former av produktskador.
Införandet av en liknande bevislättnadsregel avvisades dock med anledning av svårigheterna
att bestämma en sådan regels tillämpningsområde.169

4.3 Bevislättnad enligt 6 § PSL
PSL trädde i kraft den 1 januari 1997 och innehåller bestämmelser om såväl rätt till
patientskadeersättning som plikt för vårdgivare att teckna patientförsäkring som täcker sådan
ersättning. Patientskadeersättning utgår för personskador som drabbar patienter i samband
med hälso- och sjukvård i Sverige. Både fysiska och psykiska skador ersätts.170 En
förutsättning för att inträffad skada ska vara ersättningsgill är att det finns ett orsakssamband
mellan personskadan och de förhållanden som anges i 6 § 1 st. PSL. Ersättning utgår
sammanfattningsvis för skador orsakade av undersökning, vård, behandling eller liknande
åtgärder och fel hos en medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning. Ersättning utgår
vidare för skador orsakade av felaktig diagnostisering, smittämnen som överförts i samband
med vården och som orsakat infektion, olycksfall orsakade i samband med vården och oriktig
167
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hantering av läkemedel.171 Lagen bygger på den tidigare frivilliga patientförsäkringen.
Ersättningssystemet fungerar på så sätt att patienten, vid en inträffad skada, har rätt till
ersättning direkt ur en försäkring. Patienten behöver således inte visa att skadan orsakats
genom fel eller försummelse från hälso- och sjukvårdens sida. Bedömningen sker på objektiva
grunder.172

4.3.1 Förutsättningar
För att en patientskada ska vara ersättningsgill krävs, som tidigare nämnts, att det föreligger
ett orsakssamband mellan skadan och vården. Vid skaderegleringen av patientskada utreder
försäkringsgivaren objektivt skadeanmälan. Kommer försäkringsgivaren fram till att
orsakssamband saknas mellan skadan och vården måste patienten själv bevisa att det
föreligger ett orsakssamband. Patienten åläggs då bevisbördan. Enligt 6 § PSL är beviskravet
uppfyllt om patienten gör orsakssambandet ”övervägande sannolikt”. När det gäller
beviskravets innebörd är det enligt lagstiftaren upp till domstolarna, att i varje enskilt fall,
avgöra huruvida beviskravet anses uppfyllt. Viss ledning kan enligt lagstiftaren sökas i
tidigare praxis som berört svårutredda medicinska och tekniska förlopp och där liknande
bevislindring tillämpats.173 Lagstiftaren påpekar även att formuleringen ”övervägande
sannolikhet” används i 3 § ML, d.v.s. nuvarande 32 kap. 3 § 3 st. MB, för att uttrycka det
beviskrav som gäller för orsakssamband mellan skada och vissa former av miljöstörningar.174
Det sänkta beviskravet motiverades aldrig uttryckligt i förarbetena. Lagstiftaren nöjde sig med
att konstatera att kravet på ”övervägande sannolikhet” nära anknyter till det sänkta beviskrav
som HD tillämpat i vissa situationer i skadeståndsrätten, t.ex. vid svårutredda medicinska och
tekniska förlopp.175

4.3.2 Kritik
Vissa av remissinstanserna var skeptiska till det sänkta beviskravet och föreslog att
bevisbördan skulle åläggas vårdgivaren istället för patienten. Anledningen var att patienten
ansågs vara en svagare part och i underläge gentemot sjukvården som dessutom innehar den
medicinska kompetensen. En omvänd bevisbörda skulle innebära att domstolen, i en
skadesituation, skulle utgå från att orsakssamband förelåg om inte vårdgivaren bevisade
171
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motsatsen. Regeringen kom dock fram till att ett sänkt beviskrav var en tillräcklig bevislättnad
och förordade därför att patienterna skulle bära bevisbördan för det nödvändiga
orsakssambandets existens.176

5 Rättsfallsreferat
5.1 Inledning
Bevisbörderegler är endast i undantagsfall lagreglerade och därför har rättspraxis en stor
betydelse vid domstolens beslut om att sänka beviskravet eller kasta om bevisbördan. Antalet
rättsfall som berör bevislättnader avseende det skadeståndsrättsliga orsakskravet är många.
Förhållandena varierar från fall till fall och bevisbördereglernas utformning likaså. I doktrin
finns även olika uppfattningar om vilka faktorer som är styrande för domstolarnas beslut att
tillämpa bevislättnader.177 En samlad och klar bild av rättsläget är därför svår att få. Vid en
presentation av gällande rätt är många indelningar av rättsfallen möjliga. Nedan behandlas
först de fall där HD sänkt beviskravet avseende orsaksrekvisitet. Fallen är indelade efter den
processuella ramens utformning. Därefter behandlas de fall där orsakssambandet presumerats.

5.2 Blankt bestridande
5.2.1 NJA 1940 s. 166 ”Bro-fallet”
När X färdades med sin bil över en bro fick bilen sladd och körde in i brons ena räcke vilket
genast gav vika. Bilen föll ner från bron och totalförstördes. X hävdade att olyckan orsakades
p.g.a. Vägstyrelsens underlåtenhet att, på platsen, ordna med nödvändiga
säkerhetsanordningar. Enligt X var broräcket svagt och saknade s.k. avvisare. Även
varningsskylt i närheten av bron saknades. Vägstyrelsen hade även underlåtit att sanda
vägbanan fast väglaget vid olyckstillfället var halt. Med anledning härav krävde X ersättning
av Vägstyrelsen. Vägstyrelsen bestred skadeståndsskyldighet och anförde att bron var utdömd
och skulle ersättas med en ny samt att X var medvållande till olyckan. Vid
orsaksbedömningen hänvisade HD speciellt till de påtagliga risker som det bristfälliga räcket
innebar. HD uttalade:
”Oaktat platsen erbjöd påtagliga risker för de vägfarande och åtskilliga olyckstillbud förekommit vid
vilka broräcket skadats hade Vägstyrelsen försummat att underhålla räcket och att i övrigt, genom
lämpliga förstärkningsarbeten eller annorledes, i skälig utsträckning tillgodose trafiksäkerheten.”178
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HD fann att utredningen inte gav stöd för antagandet att olyckan berodde på vårdslös körning
eller att bilen skulle ha kört av bron även om broräcket var i fullgott skick. Vägstyrelsen
ansågs ha orsakat skadan och var därför ersättningsskyldig.

5.2.1.1 Analyserande kommentar

Det korta uttalandet om orsaksförhållandet ger intryck av att den betydande risken för skada
var central i HD:s avgörande. Bevisbördans placering i fallet framgår inte på ett tydligt sätt av
domskälen. Troligtvis har käranden ålagts bevisbördan och lyckats uppfylla beviskravet
varefter svaranden ålagts den falska bevisbördan men inte lyckats nedbringa kärandens
bevisning. HD:s uttalande kan dock tolkas som att beviskravet var lågt ställt. En sådan
tolkning fallerar om man utgår från att svaranden ålagts en falsk bevisbörda. HD:s uttalande,
att utredningen inte gav stöd för antagandet, skulle i så fall inte kunna kopplas till kärandens
bevisbörda. Hänvisningen till den påtagliga risken för skada tycks ha en betydande roll för
HD:s bedömning. HD tycks ha utgått från den påtagliga risken för skada vid bedömningen av
såväl vårdslösheten som orsaksförhållandet. Resonemanget om den påtagliga risken för skada
har sedan återkommit i HD:s bedömning i andra fall. I ett senare fall från 1953 har
bevisbördan ålagts käranden med ett reducerat beviskrav.
5.2.2 NJA 1953 s. 144 ”Ishalkan”
Tvisten handlande om frågan huruvida Uppsala stad, p.g.a. underlåtenhet att sanda allmän
väg, var skyldig att ersätta skador som uppkommit vid en kollision mellan två bilar till följd
av halka. Vid tiden för olyckan rådde svår halka och två bilar kolliderade på grund härav med
omfattande person- och sakskador som följd. Försäkringsbolaget som erlagt
försäkringsersättning till de skadelidande förde regresstalan mot Uppsala stad. Bolaget
anförde att staden genom underlåtenhet att sanda vägbanan försummat skyldigheten att hålla
vägen i trafiksäkert skick. Staden bestred käromålet bl.a. under påstående att inträffad olycka
inte kunde läggas staden till last och underlåtenheten att sanda inte orsakat skadan. Vad gäller
orsaksfrågan anslöt sig HD i huvudsak till underinstansernas domskäl. HD fann att ”hög grad
av sannolikhet” talade för att sandning innan olyckan i viss mån hade motverkat halkan. HD
kom fram till att ”omöjligheten att förebringa full bevisning om orsakssambandet” inte skulle
drabba käranden ”utan det måste antagas” att stadens underlåtenhet att sanda vägbanan varit
den direkta orsaken till olyckan. I HD:s domskäl betonades även sandningens roll som den
primära åtgärden för att förebygga halka i trafiken.
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5.2.2.1 Analyserande kommentar

Skälet till det reducerade beviskravet synes vara omöjligheten för skadelidande att förebringa
fullständig bevisning om orsakssambandet. HD verkar även tagit hänsyn till den betydande
skaderisken vid sin bedömning.

5.3 Konkurrerande skadeorsaker
5.3.1 NJA 1992 s. 740 I ”Ryggbesvären”
I målet var det fråga om konkurrerande skadeorsaker. A som var sjukskriven för ryggbesvär
blev misshandlad av P. Efter misshandeln hade ryggbesvären ökat och nackbesvär tillkommit.
Någon egentlig utredning om orsakssambandet mellan de ökade besvären och misshandeln
hade inte framförts. Frågan i målet var i vilken omfattning misshandeln och de tidigare
ryggbesvären hade inverkat på de besvär som uppstod i och med misshandeln. Av
utredningen i målet framgick att A hade varit sjukskriven p.g.a. ryggbesvär sedan 1985 och att
besvären efter misshandeln ökat under minst sex månader. HD fann, med hänsyn till det nära
tidssambandet mellan misshandeln och de ökade besvären, att det förelåg ”övervägande
sannolikhet” att de ökade besvären orsakats av misshandeln. HD fann vidare att det av
utredningen inte framgick i vad mån A:s tidigare sjukdom inverkat på de ökade besvären. HD
kom även fram till att A skulle blivit sjukskriven p.g.a. besvären om han inte redan hade varit
sjukskriven. P var därför ersättningsskyldig för de ökade besvären under sex månader.

5.3.1.1 Analyserande kommentar

Uttalandet att det förelåg ”övervägande sannolikhet” kan tänkas indikera att HD har tillämpat
överviktsprincipen. Det är dock inte sannolikt.179 Istället har HD lindrat beviskravet för
käranden avseende det första ledet i orsakskedjan. Av domskälen framgår även att
bevisbördan, för den kasuella faktorns inverkan på skadeförloppet, ålagts skadevållaren. Det
är dock oklart vilket beviskrav som tillämpats. Den bevislättnad som uppställs för
skadelidande, i mål där oenighet råder om en tidigare sjukdoms inverkan på skadeförloppet,
synes vara generös. Sammanfattningsvis kan konstateras att HD:s tillämpning av ett sänkt
beviskrav framstår som motiverad med tanke på de bevissvårigheter som föreligger i den här
typen av svårbevisade fall.
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5.3.2 NJA 1992 s. 740 II ”Psyk-fallet”
En kvinna hade blivit misshandlad av sin sambo och på grund härav åsamkats svåra
käkskador. Kvinnan yrkade ersättning för bl.a. kränkning, sveda och värk och psykiskt
lidande. Sambon hävdade att kvinnan inte drabbats av någon kränkning eller psykiskt lidande.
Utredningen i målet visade att kvinnan tidigare lidit av vissa psykiska besvär. Sambon
anförde att de psykiska besvären existerat redan innan misshandeln och således inte orsakats
av hans övergrepp. Sambon hävdade även att skadorna som orsakades av misshandeln i vilket
fall som helst inte kunde särskiljas från de tidigare psykiska besvären eller från de besvär som
hon erhöll p.g.a. de senare övergreppen. HD fann det utrett att kvinnan p.g.a. misshandeln
åsamkats psykiska besvär vilka hon erhållit behandling för. Med hänsyn till det tidsmässiga
sambandet mellan misshandeln och de psykiska besvären kom HD fram till, att det förelåg
”övervägande sannolikhet”, att de psykiska besvären orsakats av misshandeln. Enligt HD
framgick det inte av utredningen huruvida kvinnans tidigare psykiska besvär påverkat de
besvär hon haft efter misshandeln. Det framgick inte heller om de senare övergreppen förlängt
den tid som kvinnan lidit av de psykiska besvären. Sambon blev därför ersättningsskyldig för
den i målet aktuella tiden.

5.3.2.1 Analyserande kommentar

Inledningsvis kan konstateras att bevisbördan är uppdelad i två led. Först prövades
misshandelns inverkan som orsaksfaktor. HD har här uppställt en klar bevislättnad. För
käranden var det tillräckligt att göra det ”övervägande sannolikt” att misshandeln förorsakat
skadan. Därefter prövade HD svarandens invändning om den tidigare psykiska faktorns
inverkan på skadeförloppet. Invändningen från svarandens sida utgjorde ett rättsfaktum
(motfaktum) för vilket han ålades bevisbördan. De två framförda orsaksförklaringarna ställdes
således upp som två olika bevisteman med sina respektive bevisbörderegler. I liknande
situationer måste svaranden styrka att käranden varit sjuk medan svaranden kan erhålla ett
sänkt beviskrav vad gäller sjukdomens inverkan på skadeförloppet eftersom
bevissvårigheterna här kan vara betydande.180 Av domskälen framgår dock inte det beviskrav
som ställdes upp för svaranden. I det aktuella målet gav utredningen inte något klart besked
om de tidigare psykiska besvärens inverkan på skadan. Risken för nämnda osäkerhet fick
bäras av svaranden. Sammanfattningsvis visar målet att HD tog hänsyn till de
bevissvårigheter som inte sällan föreligger för käranden vid medicinska förlopp och psykiska
besvär. Det sänkta beviskravet för den ansvarsgrundande handlingens inverkan på skadan
180
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medförde att den skadelidande erhöll ett mycket fördelaktigt bevisläge.
5.3.3 NJA 1992 s. 896 ”Fasadputs-fallet”
I samband med sprängningsarbete upptäcktes sprickor i ädelputsen på en närliggande
fastighetsfasad. En tid senare lossnade ädelputsen från fasaden. Fastighetsägaren väckte talan
mot det bolag som ansvarade för sprängningsarbetet och krävde ersättning för skadorna på
byggnaden. Bolaget bestred skadeståndsskyldighet under påstående att orsakssamband mellan
sprängningarna och de uppkomna sprickorna saknades. Inledningsvis fann Tingsrätten (TR:n)
att full visshet om tidpunkten för skadans uppkomst inte var möjlig att få. TR:n fann vidare
att:
”I en del skadeståndstvister, där orsakssammanhanget är omstritt mellan parterna, får det anses
tillräckligt för att man skall godta den skadelidandes påstående om ett visst orsaksförlopp, att detta
framstår som klart mera sannolikt än någon förklaring till skadan som lämnas från motsidan och därtill
även i sig är sannolikt med hänsyn till omständigheterna i målet.”181

Beträffande orsakssambandet mellan sprängningarna och skadan fann TR:n, med hänsyn till
andra möjliga skadeorsaker, och omständigheterna i övrigt, att det förelåg ”övervägande
sannolikhet” att skadan orsakats på det sätt som käranden påstått. Hovrätten (HovR:n) var av
annan uppfattning och ogillade fastighetsägarens talan. Fallet togs senare upp av HD. I likhet
med TR:n fann HD, med hänsyn till det närliggande tidssambandet mellan sprängningarna
och sprickorna i fasadputsen, att det förelåg ”övervägande sannolikhet” att sprickbildningen
orsakats av sprängningsarbetet. HD fann dock att fasadputsens dåliga skick ”måste antas” ha
varit en bidragande orsak till sprickbildningen varför bolaget endast skulle svara för hälften av
skadan.

5.3.3.1 Analyserande kommentar

Såväl TR:n som HD ställde upp samma bevisbördeprincip som utvecklats i praxis rörande
alternativa möjligheter och kom fram till att käranden skulle göra orsakssambandet ”klart
mera sannolikt”.182 Det sänkta beviskravet motiverades med att full visshet om
orsaksförloppet inte var möjlig att få och att det förelåg betydande bevissvårigheter. Det
intressanta är att domstolen kom fram till att orsakssambandet ska göras ”klart mera
sannolikt” men sedan undviker att tillämpa det uppställda beviskravet i det konkreta fallet.
Istället fann såväl TR:n som HD att ”övervägande sannolikhet” förelåg och biföll kärandens
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talan. De olika formuleringarna av beviskravet leder troligtvis till samma resultat men skapar
förvirring.

Vidare var omständigheterna i fallet speciella. Den orsak som konkurrerade med den
ansvarsgrundande händelsen, d.v.s. sprängningarna, var nämligen den skadade egendomens
egen beskaffenhet (den bristfälliga fasadputsen). Vad gäller det första ledet i kausalitetskedjan
använde sig HD, precis som TR:n, av samma formulering, ”övervägande sannolikt”, som
använts i andra rättsfall när det gäller inverkan av ytterligare kasuella eller ansvarsgrundande
faktorer.183 I ”Fasadputs-fallet” är dock hänvisningarna till det nära tidssambandet mellan
sprängningarna och sprickorna i putsen enligt min mening mer befogad eftersom
sprickskadorna var av en sådan art, att andra skadeorsaker i stort sett var uteslutna. Hur
fasadputsens skick hade inverkat på sprickbildningen var dock svår att bedöma. Det kan vara
en förklaring till HD:s tillämpning av en skälighetsbedömning. HD uttalade till sist att bolaget
”skäligen” skulle svara för hälften av skadan. Bevisbördan för putsens inverkan på skadan
framgår inte tydligt av domskälen. Bevisbördan tycks dock ha ålagts bolaget och
formuleringen ”måste därför antas” indikerar att HD uppställt ett sänkt beviskrav även för
skadevållaren.

5.4 Alternativa orsakssamband
5.4.1 NJA 1977 s. 176 ”Väggrops-fallet”
Målet handlade om ett utomobligatoriskt, svåröverskådligt och komplicerat orsakssamband.
I en kurva förlorade O kontrollen över sin bil och sladdade över vägbanan och kolliderade
med en bil i motsatt körfält. O skadades allvarligt och avled en tid senare. Utredningen i målet
visade att en grop, vilken utgjorde uppenbar fara för trafiksäkerheten, fanns intill vägbanan
och att den varningsskylt som tidigare var uppsatt saknades. Dödsboet hävdade att staten var
skadeståndsskyldig p.g.a. bristfällig väghållning. Enligt dödsboet förorsakades olyckan av att
bilen körde ner i gropen, varpå bilen fick sladd och kom över i motsatt körfält. Staten bestred
käromålet. Enligt staten kunde olyckan orsakats av flera andra faktorer t.ex. punktering,
fjäderbrott eller halt väglag. I domskälen uttalade HD att:
”I mål om utomobligatoriskt skadestånd råder inte sällan tvist om vad som orsakat den aktuella
skadan. Ofta kan olika händelseförlopp vara fullt tänkbara och ett vart av varandra oberoende
sakförhållanden framstå som möjlig skadeorsak. I sådana fall kan full bevisning i uttryckets egentliga
bemärkelse knappast någonsin åstadkommas. Detta bör dock inte i och för sig utgöra hinder för bifall
till skadeståndstalan. Om det sålunda i betraktande av samtliga i målet förekomna omständigheter
183
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framstår som klart mera sannolikt att orsaksförloppet varit det som den skadelidande påstått än att
något av de sakförhållanden som hans motpart åberopat har utgjort skadeorsaken, bör den
skadelidandes påstående om händelseförloppet läggas till grund för domstolens avgörande.”184

Vid en samlad bedömning kom HD fram till, att sannolikheten för att sladdningen orsakats av
gropen var så mycket större än sannolikheten för att olycksorsaken varit en annan, att
orsakssambandet ansågs utrett. HD biföll dödsboets talan.

5.4.1.1 Analyserande kommentar

I målet hade käranden bevisbördan för orsakssambandet. HD fann dock att full bevisning i
denna typ av mål inte sällan är svår att förebringa varför käranden tillerkändes en
bevislättnad. Beviskravet avseende orsakssambandet sänktes från styrkt/visat till klart mera
sannolikt. I ”Väggrops-fallet” har HD gjort ett försök att ställa upp en generell
bevislättnadsprincip avseende beviskravets styrka vid svårbevisade orsaksförhållanden. P.g.a.
den oklara utformningen och den knappa majoriteten i HD kan bevislättnadsprincipens
prejudikatvärde dock ifrågasättas. Anmärkningsvärt är även att HD ställde upp ett krav på att
orsakssambandet skulle göras ”klart mera sannolikt” men sedan undvek att tillämpa kravet i
det konkreta fallet. Istället fann HD att sannolikheten för det av käranden påstådda
orsakssambandet var så mycket större än någon annan framförd förklaring att det ansågs
utrett. Att formulera en generell bevislättnadsprincip och sedan inte tillämpa densamma kan
ifrågasättas eftersom det riskerar att skapa förvirring. Beviskravets formulering visar dock att
det inte handlar om en tillämpning av överviktsprincipen i dess naturliga lydelse. HD ålade
ena parten bevisbördan men sänkte beviskravet avseende orsaksförhållandet från styrkt/visat
till ”klart mera sannolikt”. Det krävs alltså en klar sannolikhetsövervikt.185 Det måste innebära
att hänvisningar till överviktsprincipen, i fall som liknar ”Väggropsfallet”, ger uttryck för ett
lägre beviskrav än normalkravet för den skadelidande. Uttrycket ”klart mera sannolik”
indikerar ett krav på att viss sannolikhetsgrad måste föreligga för att domstolen ska anse att
orsakssambandet existerar. Ur rättssäkerhetssynpunkt skulle det enligt min mening vara
otillfredsställande om en låg sannolikhetsövervikt kunde etablera ett orsakssamband.
Den uppställda bevislättnadsprincipen både tillämpas och utvecklas i senare rättsfall.
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5.4.2 NJA 1981 s. 622 ”Forell-fallet”
Målet handlade även här om ett utomobligatoriskt komplicerat orsakssamband. En lantbrukare
hade en fiskodling med regnbågsforeller i dammar vilka var anslutna till en å. Ån utgjorde
utflöde till en sjö vilken hade flera tillflöden. Ett av dessa tillflöden var sedan 1960-talet
mottagare av avloppsvatten från en närliggande avloppspumpstation. På grund härav leddes
avloppsvatten innehållande fenol och andra gifter rakt ut i sjön, varefter vattnet från
avloppspumpstationen trängde in i fiskodlingen. År 1973 avled plötsligt ca 40 000
regnbågsforeller i odlingen. Fiskodlaren yrkade skadestånd av kommunen, under påstående
att avloppsutsläppen förgiftat hans fiskar och orsakat massdöden. Kommunen bestred att
orsaken till fiskdöden var fenolförgiftning. Enligt kommunen var mängden fenol som påvisats
i de döda forellerna så liten att den inte kunde orsakat fiskdöden. Kommunen anförde att
annan förklaring till fiskdöden kunde finnas, exempelvis syrebrist vartill förekomsten av
svavelväte hade bidragit. Frågan i målet rörde kravet för bevisning av orsakssambandet.
I domskälen utvecklade HD den i ”Väggrops-fallet” uppställda principen om bevislättnad.
HD kom fram till att:
”Full visshet om vad som orsakat fiskdöden kan inte nås på grundval av utredningen i målet. Detta
utgör dock inte hinder mot bifall till [fiskodlarens] skadeståndstalan. I en del skadeståndstvister, där
orsakssammanhanget är omstritt mellan parterna, får det anses tillräckligt för att man skall godta den
skadelidandes påstående om ett visst orsaksförlopp, att detta framstår som klart mera sannolikt än
någon förklaring till skadan som lämnas från motsidan (jfr NJA 1977 s 176) och därtill även i sig är
sannolikt med hänsyn till omständigheterna i målet. Just när det gäller så svåröverskådliga och
komplicerade händelseförlopp som föroreningar genom miljögifter och liknande ter sig en sådan
186
lindring av beviskravet särskilt motiverad.”

HD fann, efter en samlad bedömning av bevisningen i målet, att käranden hade gjort sitt
påstående om dödsorsaken så pass sannolikt som rimligen kunde krävas under de i målet
aktuella förhållandena. HD fann även att förklaringen till fiskdöden framstod som ”betydligt
troligare” än någon annan framförd skadeorsak. Fiskodlarens skadeståndstalan bifölls.

5.4.2.1 Analyserande kommentar

I målet bekräftar HD principen att beviskravet avseende orsakssambandet bör sänkas när
händelseförloppet är komplicerat och svåröverskådligt samt full visshet om
orsaksförhållandet, på grundval av utredningen, är omöjlig att få. HD kom dock fram till att
skadelidandes påstående om orsaksförloppet skulle framstå som ”klart mera sannolikt” och att
förklaringen skulle vara sannolik i sig. HD:s uttalande att påståendet om orsaksförloppet ska
framstå som sannolikt i sig skiljer sig från motiveringen i ”Väggrops-fallet”. Varför HD gör
186

NJA 1981 s. 622 ”Forell-fallet”, (s. 632).

40

detta tillägg framgår inte av domskälen. Någon ändring av principens räckvidd genom
formuleringen var troligtvis inte avsedd. Det finns inte heller någonting övrigt i målet som
talar för att en begränsning av principen var avsedd. Det är inte helt klart vad som krävs för att
ett påstående ska anses vara sannolikt i sig. För att inte riskera att en för låg grad av
sannolikhet ligger till grund för en etablering av orsakssamband anser jag att minst 50 %
sannolikhet krävs. En lägre grad av sannolikhet skulle knappast främja aktuella rättsreglers
genomslagskraft och leda till en alltför stor rättsosäkerhet. Det finns, som tidigare nämnts,
delade meningar om nyss nämnda bevisbörderegel är ett uttryck för överviktsprincipen. I
likhet med Ekelöf, Westberg och Nordh är min uppfattning att en sådan tolkning är alltför
långtgående.187 Enligt min mening är det troligare att käranden ålagts bevisbördan men med
ett sänkt beviskrav.
Vad gäller rättsfallets prejudikatvärde kan konstateras att HD, precis som i ”Väggrops-fallet”,
inte tillämpar den uppställda principen i det aktuella fallet. Istället kommer HD fram till att
kärandens förklaring till fiskdöden framstod som ”betydligt troligare” än någon annan
framförd skadeorsak. Det är oklart huruvida detta beviskrav skiljer sig från beviskravet ”klart
mera sannolikt”. Det är även anmärkningsvärt att HD, i såväl ”Väggrops-fallet” som ”Forellfallet”, utformar en allmän princip för vissa typer av orsakssamband där speciella
omständigheter föreligger, men i båda fallen avstår från att tillämpa den. Sammanfattningsvis
motiveras bevislättnaden i målet med hänvisning till svårigheterna att framföra fullständig
bevisning och kärandens svårigheter att bevissäkra. HD fann t.ex. att full visshet om
orsaksförloppet inte var möjlig att få. Även i detta fall var det fråga om parter med olika stark
ställning, en enskild näringsidkare mot en kommun.
5.4.3 NJA 1982 s. 421 ”Leo-fallet”
Målet handlade om en skadeståndstvist rörande produktansvar. Omständigheterna i målet var
följande. Vid röntgenundersökningar av ryggen hade ett visst kontrastmedel, producerat av
läkemedelstillverkaren AB LEO (Leo), använts. Patienter som genomgått
röntgenundersökningen drabbades en tid senare av svåra underlivsskador. Patienterna yrkade
ersättning av läkemedelstillverkaren under påstående att skadorna orsakats av kontrastmedlet.
Leo bestred skadeståndsskyldighet bl.a. på den grund att kontrastmedlet inte var orsaken till
skadan. Leo hävdade istället att skadorna uppkommit till följd av patienternas
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grundsjukdomar alternativt p.g.a. någon annan omständighet under röntgenprocessen.
Exempelvis anfördes anestesimedel som en alternativ skadeorsak. Frågan i målet var huruvida
orsaksförhållande fanns mellan kontrastmedlet och skadan. I domskälen uttalade HD att:
“I mål om ersättning […] kan tvisten gälla svåröverskådliga och komplicerade händelseförlopp, som
berör invecklade tekniska och vetenskapliga spörsmål där sakkunniga kan ha skilda uppfattningar.
Domstolarna har i sådana sammanhang att ta ställning till frågor där full bevisning i vedertagen
mening inte förebringas och ej ens är faktiskt möjlig att framlägga.” 188

HD anförde vidare att:
”Som huvudregel beträffande bevisbördan gäller att det åligger den skadelidande att visa sambandet
mellan skadan och produkten. Det är emellertid angeläget att beviskravet inte sätts så högt att den
skadelidandes möjlighet till gottgörelse blir illusorisk. I mål av denna art liksom i jämförliga
sammanhang ter sig därför en lindring av beviskravet påkallad. Som HD i tidigare mål uttalat (se NJA
1977 s 176 och 1981 s 622) får det anses att den skadelidande i sådana fall fullgjort sin bevisbörda
beträffande ett visst påstått orsaksförlopp, om detta framstår som klart mer sannolikt än någon
förklaring till skadan, som lämnas av motsidan, och därtill även i sig är sannolikt med hänsyn till
omständigheterna i målet.”189

HD kom fram till att kontrastmedlet i och för sig var en sannolik orsak till underlivsskadorna.
Samtidigt fann HD att det anestesimedel som hade använts innan kontrastmedlet också
utgjorde en sannolik skadeorsak. Majoriteten i HD ansåg dock att utredningen inte gav
tillräcklig vägledning om de sannolika skadeorsakerna. På grund härav kunde kontrastmedlet
inte anses klart mera sannolik, såsom skadeorsak, än någon annan anförd förklaring.
Patienternas talan ogillades därför.

Minoriteten i HD gjorde en granskning av liknade rättsfall ur bevissynpunkt. Bl.a.
uppmärksammade minoriteten den otydliga formuleringen av beviskravet ”klart mera
sannolikt” i ”Väggrops-fallet och ”Forell-fallet”. Minoriteten kom fram till att begreppet
språkligt kunde tolkas som en skärpning av sannolikhetskravet men att det troligen inte var
meningen. Minoriteten påtalade även att bevislättnadens räckvidd var oklar. Speciellt
eftersom HD, som tidigare nämnts, inte tillämpade den allmänna principen i de konkreta
fallen. I sakfrågan fann minoriteten att skaderisken hade ökat i och med användningen av
kontrastmedlet vid röntgenprocessen. Även möjligheten att kontrastmedlet genom samverkan
med anestesimedlet orsakat skadan beaktades. Minoriteten kom dock fram till att
sannolikheten för att kontrastmedlet utgjort en nödvändig betingelse för skadornas uppkomst
var så stor att erforderligt orsakssamband ansågs föreligga mellan kontrastmedlet och
underlivsskadorna. Minoriteten ogillade dock talan då någon ansvarsgrund inte ansågs
föreligga.
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HD:s domslut har kritiserats av bl.a. Hellner som alltför hård mot patienterna. Hellner menade
att problemet ligger i kravet på ”klar sannolikhetsövervikt”. Ett sådant uppställt beviskrav
medför att skadelidande hamnar i en ofördelaktig position. Hade patienterna riktat
skadeståndstalan mot tillverkaren av anestesimedlet hade troligtvis talan även i denna
situation ogillats eftersom det saknades en klar sannolikhetsövervikt för att anestesimedlet
snarare än kontrastmedlet orsakat skadan. Det innebär att patienternas talan hade ogillats mot
båda tillverkarna även om skadan måste orsakats av antingen kontrastmedlet eller av
anestesimedlet.190

5.4.3.1 Analyserande kommentar

Inledningsvis kan konstateras att HD vid reduceringen av beviskravet bl.a. tog hänsyn till att
bevissvårigheterna var så betydande att full bevisning inte var möjlig att lägga fram. Ett annat
skäl till den av HD tillämpade bevislättnaden var att skadelidandes möjlighet att erhålla
ersättning, vid ett högt ställt beviskrav, riskerade att bli illusorisk. Begreppet ”illusorisk”
tycks vara HD:s sätt att säga att den materiella regeln inte skulle få något praktiskt genomslag.
HD tog således hänsyn även till den civilrättsliga regelns ändamål och genomslag. Det sänkta
beviskravet var således en form av handlingsdirigering. Begreppet ”klart mera sannolikt” kan
tolkas som att HD tillämpat den s.k. överviktsprincipen. När överviktsprincipen tillämpas
åläggs ingen av parterna bevisbördan. Av domskälen framgår tydligt att skadelidande ålades
bevisbördan och det är enligt min mening klart att överviktsprincipen inte tillämpats.

Hellners kritik av domslutet framstår som befogad speciellt vid en jämförelse med andra fall
där den medicinska vetenskapen inte lyckats klargöra orsaksförhållandet, men där skadestånd
likväl dömts ut.191 Även om HD tillämpar en bevislättnad i form av sänkt beviskrav blir
domen i ”Leo-fallet” klart hårdare mot de skadelidande. Den stora skillnaden mot tidigare
rättsfall kan dock bero på HD:s bevisvärdering.
HD hänvisade till såväl ”Väggrops-fallet” som ”Forell-fallet” och uttalade att skadelidande
behövde göra orsakssambandet ”klart mera sannolikt” än någon annan framförd
orsaksförklaring. HD uttalade även att orsaksförklaringen, med hänsyn till omständigheterna i
det aktuella målet, skulle vara sannolik i sig. Till skillnad mot ”Väggrops-fallet” och ”Forellfallet” tillämpade HD den uppställda bevislättnadsprincipen i det konkreta fallet vilket bör
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leda till att principen får ökat prejudikatvärde. Samtidigt måste hänsyn tas till den knappa
majoritet som biföll kärandens talan vilket kan leda till att prejudikatvärdet minskar.
I ett senare avgörande, det s.k. ”Båtmotor-fallet”, hänvisar HD till såväl ”Leo-fallet” som
”Väggrops-fallet” och ”Forell-fallet” för att motivera tillämpningen av bevislättnaden. Enligt
min mening är ”Båtmotor-fallet” ett exempel på att HD inte gör någon skillnad i
beviskravshänseende enbart beroende på om anspråkets karaktär är inom- eller
utomobligatoriskt.
5.4.4 NJA 1991 s. 481 ”Båtmotor-fallet”
Tvist hade uppstått mellan reparatör och konsument angående betalningsskyldighet för utförd
reparation. Konsumentens (JS) båtmotor reparerades två gånger av Marine Power Service
Aktiebolag (bolaget). JS bestred betalningsskyldighet för den andra reparationen under
påstående att reparationen nödvändiggjorts av den första undermåliga reparationen som var
orsaken till skadan på båtmotorn. Parterna i målet var överens om att skadan berodde på att
vatten trängt in i motorn, de var dock oense om orsaken. JS hävdade att vattnet kom från
kylsystemet och orsakats av ett packningsfel vid den första reparationen, vilket i sin tur var
anledningen till att motorn skar. Bolaget anförde dock att det var fråga om regnvatten vilket
med tiden, även i små mängder, kunde orsaka skadan. Således kunde flera faktorer utlöst
skadan som reparation nummer två avsåg. Vad gäller bevisbördefrågan uttalade HD att
bevisbördan, när det gäller fel vid utförandet av reparationer, normalt åligger den part som har
objektet i sin besittning. HD hänvisade till NJA 1973 s. 493 som också avsåg reparation av
båtmotor. I nämnda rättsfall fann HD:s majoritet att bevisbördan åvilade beställaren som
skulle visa att reparatören brustit i sin noggrannhet eller varit vårdslös. Bevisbördan för att
motorskadan orsakats av den första reparationen ålades därför JS. Frågan i målet var om JS
visat att skadan orsakats av den första reparationen. I domskälen gjorde HD även ett uttalande
om beviskravet. HD kom fram till att:
”Ett något lägre beviskrav än eljest har […] uppställts i fall då särskilda svårigheter ansetts föreligga
att framlägga en fullständig bevisning om att andra skadeorsaker varit uteslutna.”192

I fallet hänvisade HD till bl.a. ”Väggrops-fallet”, ”Forell-fallet” och ”Leo-fallet”. Den fann att
bevislättnadsprincipen tillämpats i mål angående produktskador, utomobligatoriskt skadestånd
och skadestånd enligt miljöskyddslagen. Vidare fann HD att ett liknande synsätt fått
genomslag i vissa kontraktsrättsliga förhållanden där hänsyn bl.a. tagits till parternas olika
utredningsmöjligheter. HD uttalade att:
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”Vid tekniskt komplicerade reparationer är det tydligt att beställaren, särskilt om han är konsument,
ofta har betydande svårigheter att visa vad orsaken är till att det reparerade objektet efter reparationen
inte fungerar tillfredsställande. För att inte ansvaret för en felaktigt utförd reparation skall bli
illusoriskt bör därför även i sådana fall beviskravet sättas förhållandevis lågt […]. Det bör sålunda
vara tillräckligt att den av beställaren uppgivna skadeorsaken framstår som klart mera sannolik än den
som åberopats av reparatören.”193

Med hänsyn till framförd bevisning, och att bolaget inte åberopat någon alternativ grund för
JS betalningsskyldighet, kom HD fram till att den av JS åberopade skadeorsaken var klart
mera sannolik än den förklaring som åberopats av bolaget. JS hade således visat att skadan
orsakats av den undermåliga reparationen och någon betalningsskyldighet förelåg därmed
inte.

5.4.4.1 Analyserande kommentar

Ett grundläggande skäl för HD:s tillämpning av bevislättnaden var att det förelåg särskilda
svårigheter att presentera fullständig bevisning. Av domskälen framgår visserligen att en
bevislättnad var särskilt angelägen eftersom det handlade om ett konsumentförhållande, men
HD:s motivering är samtidigt utformad på ett sådant sätt att en bevislättnad kan bli tillämpbar
även för andra subjekt, vilket framgår av den obestämda formuleringen ”beställaren”. Vid
motiveringen till bevislättnaden tog HD även hänsyn till att reparatörens rättsliga ansvar
riskerade att bli illusoriskt om inte konsumenten tillerkändes sänkt beviskrav. Att ansvaret
skulle bli illusoriskt var som tidigare nämnts HD:s sätt att säga att regeln inte skulle få något
praktiskt genomslag.194 Det var således även här fråga om en handlingsdirigering. HD
beaktade såväl den materiellrättsliga principen som bevissäkringsprincipen vid beslutet av
bevisbördans placering och beviskravets höjd. I fallet tillämpade HD samma bevisbörderegel
som utvecklats och tillämpats i utomobligatoriska tvister vilket indikerar att HD inte gör
någon skillnad i beviskravhänseende endast beroende på om anspråket grundas på
kontraktsbrott eller är utomobligatoriskt.
5.4.5 NJA 1993 s. 764 ”Va-fallet”
I målet förde ett försäkringsbolag en regresstalan enligt 29 § va-lagen195 mot Kungsbacka
kommun med anledning av utbetalad ersättning för vattenskada i fastigheter.
Försäkringsbolaget hävdade att fastigheterna drabbats av översvämningar då spillvatten trängt
upp genom fastigheternas golvbrunnar och skadat flera källare. Enligt försäkringsbolaget
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orsakades översvämningarna av kommunens spillvattensanläggning, vilken var
underdimensionerad och dåligt skött. Kommunen bestred skadeståndsansvar och anförde
alternativa skadeorsaker. Bl.a. gjordes gällande att dagvatten trängt in genom fastigheternas
väggar och att kommunen därför inte var ansvarig. Kommunen anförde vidare att ägarna till
de aktuella fastigheterna förfarit vårdslöst genom att inte anmäla skadorna tidigare än två
månader efter att översvämningen inträffat, varför skadeståndet skulle jämkas till noll.
I domskälen hänvisade HD till tidigare praxis, exempelvis ”Båtmotor-fallet”, ”Forell-fallet”
och ”Leo-fallet”. HD fann inledningsvis att bevisbördan för påståendet, att översvämningen
orsakats av spillvatten som trängt upp ur golvbrunnarna, åvilade käranden. Frågan i målet var
därför huruvida käranden visat att översvämningen haft en sådan orsak. HD uttalade att:
”I princip gäller i tvistemål att den part som har bevisbördan för ett visst sakförhållande skall styrka att
detta förhållande föreligger. Ett något lägre beviskrav än eljest har […] uppställts i fall då särskilda
svårigheter ansetts föreligga att framlägga en fullständig bevisning om att andra skadeorsaker varit
uteslutna. Kravet har härvid i vissa fall formulerats så att det i betraktande av samtliga omständigheter
skall framstå som klart mera sannolikt att orsaksförloppet varit det som den skadelidande påstått än att
något av de sakförhållanden som hans motpart åberopat utgjort skadeorsaken […].”196

HD fann vidare att:
”Även i det fall som här föreligger till bedömande finns det anledning att sätta beviskravet
förhållandevis lågt. Det måste nämligen antas medföra betydande svårigheter för den skadelidande att
visa vad som orsakat översvämningen, när vetskap om denna, utan att detta kan läggas den
skadelidande till last, vunnits först avsevärd tid efter det att vattnet hunnit sjunka undan.”197

Efter en samlad bedömning av bevisningen fann HD att försäkringsbolagets påstående om
orsaken till skadan framstod som ”klart mera sannolikt” än någon annan framförd förklaring.
HD biföll kärandens talan.

5.4.5.1 Analyserande kommentar

Inledningsvis bör påpekas att HD hänvisar till ”Båtmotor-fallet” för att motivera
bevislättnaden. Till skillnad från det aktuella målet handlar ”Båtmotor-fallet” om ett
inomobligatoriskt förhållande. Det talar för att det saknas anledning att låta beviskravet
variera enbart beroende på om tvisten grundas på ett inom- eller utomobligatoriskt
förhållande. I likhet med tidigare refererad praxis tycks den grundläggande förutsättningen för
att erhålla en bevislättnad vara att det föreligger betydande bevissvårigheter. Kravet på
svåröverskådliga och komplicerade händelseförlopp som formulerades i exempelvis ”Forellfallet” och ”Leo-fallet” nämns inte, vilket förtydligar att bevislättnaden grundas på andra

196
197

NJA 1993 s. 764 ”Va-fallet”, (s. 755).
NJA 1993 s. 764 ”Va-fallet”, (s. 775).

46

omständigheter, t.ex. bevissvårigheter. HD har inte heller, till skillnad från såväl ”Forellfallet” som ”Leo-fallet”, ställt något krav på att kärandens påstående ska vara sannolikt i sig.
Det är dock oklart om det har haft någon betydelse för principens innebörd. Som tidigare
nämnts är kravet på att orsakssambandet ska vara sannolikt i sig otydligt.198
Bevislättnadsprincipen har som synes tillämpats i såväl inom- som utomobligatoriska
situationer. HD har tagit hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Fallen är många
vilket är positivt ur processtaktisk synvinkel. Det är de många fallen och de olika
omständigheterna som öppnar upp möjligheterna för en konstruktiv argumentation i
bevisbördefrågor angående tillämpningen av en bevislättnad. Avslutningsvis bör påpekas att
orsakssamband kan vara svårbedömda, växlande och oklara varför det är naturligt att en
generell regel eller bevislättnadsprincip är svår att uppställa. Samtidigt bör framhållas att
skiftande förhållanden inte ska förhindra att generella riktlinjer, för vad domstolen och
parterna bör iaktta vid orsaksbedömningen, uppställs. Ad hoc-lösningar gynnar varken
förutsebarhet eller enhetlighet i rättstillämpningen och bör användas återhållsamt.

5.5 Presumtionsansvar
5.5.1 NJA 1991 s. 277 ”Pantbrevs-fallet”
Ett pantbrev i en fastighet lämnades som säkerhet för såväl ett lån som för ett
borgensåtagande avseende samma lån. Borgensförbindelsen var tecknad av HJ och KJ.
Pantbrevet, vilket innehades av borgenären Opusfinans AB (X), lämnades ut, i strid med
parternas avtal, till annan än borgensmännen. HJ delgavs sedan en ansökan om lagsökning,
utfärdad av X, avseende borgensförbindelsen. HJ betalade och lagsökningsansökan
återkallades. Med anledning av kontraktsbrottet krävde HJ skadeståndsersättning av X som
medgav skadeståndsskyldighet som sådan, men bestred käromålet under påstående att HJ inte
lidit någon skada eftersom panten saknade värde. HD fann att X:s kontraktsbrott medfört att
HJ, efter infriandet av sitt borgensåtagande, fråntagits möjligheten att med hjälp av pantbrevet
erhålla betalning ur fastigheten för det fall hans regressfordran inte blev betald. Enligt HD
hade X bevisbördan för sitt påstående, d.v.s. att panten inte skulle gett full täckning för HJ:s
borgensåtagande. HD kom slutligen fram till att utredningen i målet inte visade att panten inte
skulle utgjort tillräcklig säkerhet för borgensförbindelsen, varför HJ:s talan bifölls.
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I HD:s domskäl saknas en uttrycklig motivering för bedömningen av bevisbördefrågan. HD:s
tankegångar kan dock ses som en utveckling av yttrandet från en skiljaktig ledamot i HovR:n.
Hovrättsrådet (O) ansåg att kontraktsbrottet medfört att borgensmannen berövats alla
möjligheter att rädda pantens värde. Borgensmannens möjligheter att i efterhand visa att han
drabbats av skada var enligt O begränsade. O fann vidare att det var förenat med ”en icke
ringa grad av osäkerhet” att bedöma sannolikheten av de olika hypotetiska handlingsalternativ
som borgensmannen hade haft med pantbrevet i sin besittning. Det var även osäkert om
besittningen skulle medfört att borgensmannen hållits skadelös. Osäkerheten skulle, enligt O,
endast i begränsad utsträckning drabba borgensmannen.199

5.5.1.1 Analyserande kommentar

Det aktuella fallet handlar om ett inomobligatoriskt förhållande. I fallet presumerades
borgenärens handlande ha orsakat skadan vilket innebar en avsevärd bevislättnad för
borgensmannen. Orsaksbedömningen i fallet var beroende av såväl hypotetiska resonemang
som olika överväganden, vilket ofta gör det omöjligt att presentera fullständig bevisning.
I det aktuella fallet resulterade kontraktsbrottet i att medkontrahenten inte gavs något
incitament att bevissäkra förrän viss tid förflutit. Det var då inte längre möjligt att skaffa fram
tillförlitlig utredning om de händelser som inträffat långt tidigare. Vid bedömningen är det
tänkbart att HD grundat bevisbördeplaceringen på att långivarens kontraktsbrott utgjort en så
allvarlig oaktsamhet att denne skulle bära konsekvenserna av osäkerheten om borgensmannen
överhuvudtaget gjort en förlust. Mot en sådan tolkning kan anföras att skadelidande i normala
fall åläggs bevisbördan även om vederbörande lyckas visa att skadevållaren handlat vårdslöst.

Av tidigare refererade utomobligatoriska skadeståndsmål framgår att beviskravet kan sänkas
om det föreligger bevissvårigheter. Den omkastade bevisbördan i ”Pantbrevs-fallet” kan också
förklaras med att svaranden, genom sin försummelse och sitt kontraktsbrott, berövat
borgensmannen möjligheten att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra förlustens
uppkomst eller begränsa dess omfattning. Det tycks även ha betydelse att bevissäkringen och
bevisskyldigheten i målet avsåg hypotetiska händelseförlopp vilka ofta är svårbevisade.
Problematiken att säkra bevisning om de alternativa hypotetiska orsaksförloppen medförde att
bevisbördan ålades långivaren som gjort sig skyldig till kontraktsbrottet och föranlett de
särskilda bevissäkringsproblem som uppstod i fallet.
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5.5.2 NJA 1992 s. 351 ”Borgen-fallet”
Handelsbanken (banken) beviljade Daniels International AB (Y) ett lån i september 1984.
Skulden skulle betalas tillbaka i december samma år. Som säkerhet för lånet tecknade Nedo L
(Z) borgen såsom för egen skuld. Y betalade inte skulden på avtalad tid. Z underrättades inte
om den uteblivna betalningen förrän banken, två år efter skuldens förfallodag, krävde att Z
infriade sitt borgensåtagande. Bolaget Y hade under tiden försatts i konkurs och ägarna hade
lämnat landet. I TR:n yrkade banken att Z skulle förpliktigas att betala skulden. Z bestred
bankens yrkande under påstående att banken bl.a. brustit i sin vårdplikt mot Z. Såväl TR:n
som HovR:n förpliktigade Z att infria borgensåtagandet. Z sökte revision och yrkade att HD
skulle ogilla käromålet. Banken bestred ändring under påstående att någon vårdplikt inte
förelåg. Ifall HD skulle finna att det förelåg en vårdplikt hävdade banken att denna inte
åsidosatts. Enligt banken hade Z inte heller lidit någon skada eftersom regressrätten varit
värdelös redan vid lånets förfallodag. HD fann inledningsvis att borgenärer anses ha en
grundläggande skyldighet att tillse så borgensmannens regressrätt inte helt eller delvis
försummas. HD fann även att större anspråk ställs på banker och andra institutionella
kreditgivare än på enskilda borgenärer. Enligt HD kunde borgenärens försummade vårdplikt
leda till att borgensmannen befriades från betalningsansvar i den mån försummelsen orsakat
borgensmannen skada i form av förlorad regressrätt. HD fann vidare att:
”Det måste anses åvila borgenären, om han skall undgå denna påföljd, att visa att försummelsen inte
föranlett någon sådan skada (jfr NJA 1991 s 277).”200

HD fann slutligen att banken förlorat sin rätt enligt borgensåtagandet p.g.a. försummelsen att
underrätta Z, vilket medfört att hans regressrätt gått förlorad. Banken hade inte heller med
tillräcklig tydlighet visat att Z inte lidit skada till följd av bankens försummelse. På grund
härav bifölls revisionstalan.

5.5.2.1 Analyserande kommentar

I det fall banken fullgjort sin informationsplikt hade borgensmannen kunnat tillvarata sina
intressen och vidta indrivningsåtgärder på ett avsevärt tidigare stadium och på så sätt
förhindrat eller begränsat förlusten. Att två år efter kreditens utgång skaffa fram en tillförlitlig
utredning om gäldenärens betalningsförmåga och faktiska möjligheter att betala innebar
betydande svårigheter för borgensmannen. Eftersom det var banken som orsakat
kontraktsbrottet och försatt borgensmannen i den svåra bevissituationen framstår det som
rimligt att HD ålade banken bevisbördan. Det är möjligt att HD:s bevisbördebedömning i
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såväl ”Pantbrevs-fallet” som ”Borgen-fallet”, som båda handlade om förlorad regressrätt, kan
förklaras med att borgensmannens skadeståndsrätt riskerade att bli illusoriskt i strid med
lagens syfte om inte HD presumerade orsakssambandet och kastade om bevisbördan. Samma
formulering, d.v.s. att skadeståndsrätten riskerar att bli illusoriskt i strid med lagstiftningens
syfte om skadelidande åläggs bevisbördan, användes av HD i två senare fall vilka handlade
om skatterådgivares respektive mäklares felaktiga rådgivning vilket orsakat skada.201 Den
rättspolitiska motiveringen i nämnda rättsfall knyter också där an till betydande
bevissvårigheter. HD:s motivering i nämnda rättsfall kan således hänföras till såväl den
materiellrättsliga principen som bevissäkringsprincipen. Enligt min mening bör samma
argumentation kunna tillämpas i både ”Pantbrevs-fallet” och ”Borgen-fallet” eftersom det
även där var fråga om professionella rådgivare.
5.5.3 NJA 2001 s. 99 ”Vildparken”
Eksjö Fastighets AB Vildparken försattes i konkurs 1992. H utsågs till konkursförvaltare. I
konkursboet ingick flera fastigheter. En av fastigheterna, en hyresfastighet, var ännu inte
färdigställd. Handelsbanken (banken) hade panträtt i fastigheten. H hade genom annonser
försökt sälja fastigheten i befintligt skick, men utan resultat. Åtgärder vidtogs för att slutföra
byggnadsarbetet innan fastigheten marknadsfördes på nytt. På grund härav upptog
konkursboet, genom H, en kredit. Något samråd mellan H och banken, i egenskap av berörd
borgenär, förekom inte. Banken begärde sedan hos kronofogdemyndigheten att fastigheten
skulle säljas på exekutiv auktion, vilket sedermera skedde. H hade dock anmält en
massafordran avseende entreprenadkostnader vilket resulterade i att banken inte erhöll full
teckning för sin fordran. Med anledning härav krävde banken skadeståndsersättning av H.
Banken hävdade bl.a. att H varit försumlig genom att inte samråda med banken. H bestred
ersättningsansvar under påstående att han inte förfarit vårdslöst och att banken inte åsamkats
någon skada.

HD fann att konkursförvaltare, i viktigare frågor, är skyldiga att höra särskilt berörda
borgenärer. HD kom vidare fram till att H handlat på ett sätt som stod i strid mot bankens
uttryckliga önskemål. Detta p.g.a. att H underlät att ta kontakt med banken angående planerna
om färdigställande av fastigheten med en kredit som skulle utgöra en massafordran och
erhålla företrädesrätt framför bankens fordran. I målet var det ostridigt att banken lidit skada,
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motsvarande det yrkade beloppet, till följd av att fastigheten såldes till ett pris som inte täckte
bankens fordran. Av avgörande betydelse för målets utgång blev därför frågan om fastigheten
hade kunnat säljas i sitt ursprungliga skick till ett pris som skulle täcka bankens fordran. HD
kom fram till att H hade bevisbördan för att en sådan försäljning inte kunnat ske och
hänvisade samtidigt till bl.a. ”Pantbrevs-fallet”. HD fann avslutningsvis att H inte förmått visa
att fastigheten hade ett så lågt värde att banken inte skulle erhållit full ersättning för sin
fordran, även om tillräckliga ansträngningar vidtagits för att sälja fastigheten i ursprungligt
skick under hand. HD förpliktigade därför H att utge ersättning.

5.5.3.1 Analyserande kommentar

Fallet visar att även när skadelidande berövas bevismöjligheten p.g.a. en handling som
konstituerar utomobligatoriskt skadestånd kan svaranden åläggas bevisbördan för att inträffad
skada uppkommit även om svaranden handlat på ett korrekt sätt. I likhet med de nyss nämnda
regressfallen tar svarandens bevisskyldighet sikte på ett hypotetiskt förhållande. Som tidigare
nämnts är hypotetiska förhållanden ofta förenade med betydande bevissvårigheter.
HD:s bevisbördebedömning och den omkastade bevisbördan motiverades inte uttryckligt i
domskälen. Sannolikt grundade HD sin bedömning på att skadeståndsskyldigheten var
orsakad av konkursförvaltarens försummade informations- och samrådsplikt och att
hypotetiska förhållanden ofta medför betydande bevissvårigheter.
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6 Analys
6.1 Inledning
I många skadeståndstvister är osäkerheten om att bevisningen är tillräcklig för att föra en
framgångsrik talan påtaglig. För skadelidande kan därför behovet av att redan i första instans
argumentera för ett sänkt beviskrav eller en omkastad bevisbörda vara stort. Samtidigt måste
skadelidande göra vissa processtaktiska överväganden. Att argumentera för en bevislättnad
kan indikera på brister i den egna talan och framstår därmed inte alltid som det mest taktiska
draget.

Att skaffa sig en klar överblick av bevisbördereglerna på skadeståndsrättens område är inte
sällan förenat med komplikationer. HD har med tiden visat ett allt större intresse för problem
angående beviskravets höjd och bevisbördans placering. Fallen är många och relativt svåra att
få en samlad bild av. Det behöver dock inte endast vara en nackdel, det är de många
rättsfallen som öppnar upp möjligheter för en konstruktiv argumentation. Det gäller inte
enbart i situationer där skadelidande är osäker på vilken bevisbörderegel som kan bli
tillämpbar i det aktuella fallet utan även i situationer där skadelidande, för att nå framgång
med sin talan, behöver argumentera för en bevisbördeomkastning eller ett sänkt beviskrav.
Skadeståndsrätten bygger på idén att skadelidande har bevisbördan för att orsakssamband,
mellan den av svarande företagna handlingen och uppstådd skada, föreligger. För
skadelidande är det intressant att undersöka om det är möjligt att lyfta över bevisbördan på
den påstådde skadevållaren eller i vart fall erhålla ett sänkt beviskrav. Av stor vikt är därför
frågan hur skadelidande bör argumentera för att få ett förmånligt bevisläge. Nedan anges de
faktorer som HD och lagstiftaren särskilt beaktat vid tillämpningen av bevislättnader i
skadeståndstvister, bevisbördereglernas utformning och förslag till konstruktiva resonemang i
bevisbördefrågor. Bevislättnaderna har i huvudsak utvecklats i praxis men återfinns även i
lagstiftningen.

6.2 Lagstiftningen
I 32 kap. 3 § 3 st. MB återfinns en bevislättnad avseende orsakssambandet vid olika former av
miljöstörningar. Bevisbördan åligger skadelidande men beviskravet är sänkt från styrkt/visat
till övervägande sannolikt. Det är således fråga om en klar bevislättnad för skadelidande.
Bevislättnaden har framför allt motiverats med att det vid miljöstörningar ofta handlar om
komplicerade och svårgripbara orsaksförlopp vilket inte sällan medför avsevärda
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bevissvårigheter. Lagstiftaren motiverade även bevislättnaden med att MB:s ansvarsregler
skulle mista en stor del av sin praktiska betydelse om skadelidande ålades ett högt ställt
beviskrav.202 Bevislättnaden grundas således på bevissäkringsprincipen och den
materiellrättsliga principen. I lagens förarbeten framgår att bevislättnaden inte är avsedd att
tolkas e contrario, utan att en analog tillämpning av regeln kan bli aktuell i liknande
situationer.203 Uttalandet kan ha skapat möjligheter för skadelidande att hänvisa till MB:s
förarbeten i situationer där bevis- och utredningssvårigheter avseende orsakssambandet
föreligger, och hävda att bevissvårigheterna kan leda till att aktuell ansvarsregel blir illusorisk
om den skadelidande inte tillerkänns en bevislättnad. Ett sådant resonemang kan enligt min
mening vinna stöd av MB:s förarbeten eftersom lagstiftaren där förespråkat en sådan lösning.
En liknande bevislättnad regleras i 6 § PSL.204 Även här avser bevislättnaden
orsakssambandet. Bevisbördan åligger skadelidande men med ett sänkt beviskrav.
Beviskravet är i likhet med 32 kap. 3 § 3 st. MB ”övervägande sannolikt”. Lagstiftaren
motiverade aldrig bevislättnaden på ett klart sätt utan valde att hänvisa till den nyss nämnda
regleringen i MB. I propositionen framgår dock att viss ledning, om de styrande faktorerna,
kan hämtas från tidigare praxis vilka berört svårutredda medicinska och tekniska förlopp. I de
granskade rättsfallen hänvisar HD till tekniska svårutredda förlopp i ”Båtmotor-fallet” och till
medicinska svårutredda förlopp i ”Leo-fallet”. I fallen kom HD fram till att skadevållarens
ansvar respektive skadelidandes ersättningsrätt, p.g.a. bevissvårigheterna, riskerar bli
illusorisk om skadelidande inte erhåller en bevislättnad i form av ett sänkt beviskrav.205
Således bör nämnda omständigheter vara styrande för att HD ska tillämpa bevislättnaden som
regleras i PSL. I förarbetena till PSL föreslog vissa kritiska remissinstanser att bevisbördan
för orsakssambandets existens istället skulle åläggas vårdgivaren.206 I jämförelse med ett
sänkt beviskrav skulle en bevisbördeomkastning innebära en avsevärd bevislättnad för
patienten. Eftersom det är sjukvården som besitter den medicinska kompetensen kan en sådan
lösning anses motiverad, speciellt med tanke på att det uteslutande handlar om personskador
där skadeståndets reparativa syfte är särskilt framträdande. Lagstiftaren kom dock fram till att
ett sänkt beviskrav är en tillräcklig bevislättnad för skadelidande. En omkastad bevisbörda
ansågs inte nödvändig. En kreativt tänkande part kan m.a.o. inte räkna med att idén om att
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ansvaret eller ersättningsmöjligheten riskerar bli illusorisk alltid räcker för en
bevisbördeomkastning. Däremot kan en sådan argumentation resultera i ett sänkt beviskrav.

Lagstadgade bevislättnader avseende orsakssambandet är inte särskilt framträdande, vilket
inte är förvånande med tanke på svårigheterna att definiera orsakssambandet och
svårigheterna att bestämma bevislättnadernas tillämpningsområde. Nämnda problematik var
anledningen till att ett sänkt beviskrav, motsvarande det som återfinns i MB och PSL, inte
reglerades i PAL.207 Bristen på lagstadgade bevislättnader och de otydliga uttalanden som
gjorts i de fåtal förarbeten som finns, har medfört att praxis fått en betydelsefull och
vägledande roll. Min uppfattning är att lagstadgade bevislättnader kan skapa viss
förutsebarhet, vilket är positivt. Praxis visar dock att bevislättnader tillämpats av HD i många
olika situationer. Situationerna skiljer sig ofta från varandra och olika faktorer inverkar på
orsaksförloppet, vilket gör att även orsakssambanden kan se väldiga olika ut. Enligt min
mening medför de olika situationerna och lagstiftarens osäkerhet vad gäller bevislättnadernas
tillämpningsområde att det inte är lämpligt att stadga en generell bevislättnadsregel. Hänsyn
måste tas till omständigheterna i varje enskilt fall. Samtidigt måste tillfälliga lösningar
undvikas eftersom det kan påverka förutsebarheten och därmed rättssäkerheten negativt.
Tillfälliga lösningar gynnar varken domstolen eller parterna. Svårigheterna att fastställa
bevislättnadernas tillämpningsområde får däremot inte hindra att generella riktlinjer för
tillämpningen formuleras. Nedan utformas förslag till en tabell för bevislättnadernas
tillämpning.

6.3 Rättspraxis
6.3.1 Inledning
Med hjälp av den genomförda rättsfallsanalysen kan en schematisk beskrivning i tabellform,
som ger en förenklad bild av HD:s utformning av bevisbördereglerna vid olika typer av
orsaksförklaringar, utformas. Tabellen beskriver de olika former av bevislättnader som HD
utvecklat och tillämpar.208 Framför allt ska tabellen underlätta förståelsen av
bevisbördereglernas komplicerade tillämpning och svårtillgängliga system och visa vilka
förutsättningarna är för att bevislättnad ska bli tillämplig. Analysen kommer att inriktas på de
faktorer som styrt HD:s utformning av bevisbördereglerna och beslut om tillämpning av
bevislättnader. Den framtagna tabellen kommer också omfatta den processuella ram som
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formerats av parterna i de refererade fallen. Meningen är att resultatet ska ge en
förhoppningsvis strukturerad och lättförståelig bild och redogöra de faktorer domstolen tar
hänsyn till vid lösning av bevisbördeproblematiken samt hur HD:s bedömning går till.
Området är komplext vilket gör att någon exakt bild av bevisbördereglernas utformning inte
är möjlig att ge. Det bör därför framhållas att den uppställda tabellen inte aspirerar på
fullständighet i alla avseenden.

6.3.2 Processramens betydelse och utformning
Sänkt beviskrav
1.1
Processramens
utformning

Svaranden gör ett blankt
bestridande av kärandens
påstående.

1.2

2

Svaranden bestrider det av käranden
påstådda orsakssambandet och förenar
bestridandet med en alternativ
orsaksförklaring.

Svaranden medger att handlandet inverkat på
orsaksförloppet men invänder att skadan skulle ha inträffat
p.g.a. en annan orsak även om den skadegörande
handlingen inte utförts (konkurrerande skadeorsak).

Vid en orsaksbedömning måste inledningsvis hänsyn tas till den av parterna uppställda
processuella ramen. I skadeståndstvister, vilka utgör dispositiva tvistemål, gäller
dispositionsprincipen i 17 kap. 3 § RB, vilken innebär att domstolen inte får grunda domen på
annat än vad parterna åberopat. Det innebär att parternas åberopanden av fakta i stor
utsträckning styr domstolens orsaksbedömning och därmed även bevisbördereglernas
utformning.209 Vid tolkningen av de aktuella skadeståndsmålen är det således av stor
betydelse att klarlägga hur parterna har utformat sin talan. Det är framför allt svarandens
inställning till kärandens påstådda orsaksförklaring som är av intresse. Svaranden har, bortsett
från det fall vederbörande medger kärandens talan, två möjligheter att bemöta talan.

Svarandens första möjlighet är att bestrida det av käranden påstådda orsakssambandet mellan
skadan och handlandet. Bestridandet kan utformas på två sätt. Antingen bestrider svaranden
den påstådda orsaksförklaringen utan att ange någon annan omständighet som orsak till
skadan.210 Svaranden gör här ett blank bestridande. Om svaranden inte förenar sitt nekande
med en alternativ orsaksförklaring innebär det endast att svaranden avstår från att föra in eget
processmaterial. Erkänner svaranden inte orsakssambandet måste käranden fortfarande bevisa
sitt påstående, eftersom det alternativa eller konkurrerande orsakssambandet ligger i
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förnekandet.211 Som huvudregel har således käranden alltid att stryka sitt påstående.
Fortsättningsvis betecknas nyss nämnda situation 1.1.

Svaranden kan också förena bestridandet med en alternativ orsaksförklaring d.v.s. att skadan
beror på en helt annan orsak än den käranden påstått.212 Åberopar svaranden en alternativ
skadeorsak till grund för bestridandet utgör det ett rättsfaktum i form av ett motfaktum. För
detta motfaktum åläggs svaranden bevisbördan. Bevismaterialet delas upp i två delar, en för
vardera orsaksförklaring. Utgångspunkten är i likhet med situation 1.1 att käranden måste
bevisa sitt påstådda orsakssamband med viss grad av sannolikhet. Beskrivna situation
betecknas fortsättningsvis 1.2. Svaranden medger således inte något orsakssamband mellan
det egna handlandet och kärandens skada i varken situation 1.1 eller 1.2.

Svarandens andra möjlighet att bemöta kärandens yrkande är att medge det egna handlandets
inverkan på skadeförloppet, men samtidigt åberopa ett motfaktum som innebär att skadan
skulle uppstått även om svarandens handling inte utförts. Svaranden hävdar således att
skadeorsaken inte är den ena eller den andra, utan att det istället finns två orsaker som båda
utlöst eller kunnat utlösa skadan.213 Domstolen måste då beakta möjligheten, att två eller flera
handlingar kan orsakat skadan, antingen var för sig eller tillsammans. I dessa situationer kan
ersättningsskyldigheten komma att påverkas av i vilken omfattning de olika påstådda
skadeorsakerna har medverkat till uppkomsten av skadan. Svarandens ersättningsskyldighet
kan således begränsas genom att den påstådda skadan även kan ha sin förklaring i en annan
ansvarsgrundande eller kasuell handling. Svarandens bestridande utgör också här ett
rättsfaktum, eftersom det har direkt betydelse för omfattningen av ersättningsskyldigheten.
Domstolen måste därför, precis som i situation 1.2, ställa upp varje orsaksförklaring som ett
eget bevistema med sin egna bevisbörderegel. Även här är utgångspunkten att käranden måste
styrka orsakssambandets existens. Ifrågavarande situation betecknas fortsättningsvis som 2.

Som framgår av de olika situationerna är huvudregeln att käranden åläggs bevisbördan för det
påstådda orsakssambandet med samma normalkrav som allmänt gäller i dispositiva tvistemål,
d.v.s. styrkt/visat. Eftersom ett blankt bestridande utgör en indikation på att det föreligger en
alternativ eller konkurrerande orsaksförklaring är det inte hållbart att koppla ihop
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bevislättnaden med alternativa eller konkurrerande orsakssamband. Det skulle innebära att
käranden alltid erhåller en bevislättnad oavsett hur svaranden väljer att bemöta kärandens
påstående. Bevislättnaderna måste därför bero på andra omständigheter än konkurrerande
eller alternativa orsaksförklaringar. Det råder dock delade meningar om vad som ligger till
grund för bevislättnaden. Exempelvis menar Nordh, till skillnad från Schultz, att det inte är
hållbart att koppla ihop bevislättnaden med att andra tänkbara skadeorsaker är alternativa eller
samverkande, d.v.s. konkurrerande. Bevislättnader bygger enligt Nordh på andra
överväganden t.ex. bevissvårigheter.214 De situationer där bevislättnader tillämpas och de
omständigheter som styr domstolens tillämpning av bevislättnader avseende
orsakssambandets existens presenteras nedan.

6.3.3 I vilka situationer tillämpas bevislättnader och vilka omständigheter styr
bedömningen?

För att fastställa vilka omständigheter som styr domstolens bedömning i bevislättnadsfrågan
måste fokus tas till den materiella delen av orsaksbedömningen. Här handlar det om att
fastställa vilka omständigheter som domstolen beaktar vid beslutet om bevisbördans placering
och beviskravets nivå. De refererade rättsfallen visar att bevislättnader tillämpas i många olika
situationer och att HD tar hänsyn till flera olika faktorer vid bedömningen av huruvida en
bevislättnad ska vara tillämplig. Olika omständigheter kan m.a.o. utgöra skäl för att kasta om
bevisbördan eller sänka beviskravet. Den ovan beskriva processuella ramen utgör
utgångspunkt när de viktigaste av nyss nämnda omständigheterna ska behandlas.

De faktorer HD tagit hänsyn till i situation 1.1 är framför allt omöjligheten för skadelidande
att presentera fullständig bevisning.215 HD har sannolikt influerats av bevissäkringsprincipen.
214
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Se Nordh och Schultz skilda åsikter i avsnitt 3.8.3.
Se exempelvis ”Ishalkan” i avsnitt 5.2.2.
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I de aktuella fallen tycks ingen av parterna kunnat säkra bevisning på ett enklare eller billigare
sätt varför skadelidande, som ålades bevisbördan, också tillerkändes sänkt beviskrav. Vidare
synes HD tagit stor hänsyn till den betydande risken för skada vid formuleringen av
beviskravet.216 I de refererade fallen under avsnitt 5.2 har det handlat om någon form av
underlåtenhet från skadevållarens sida att iaktta en säkerhetsföreskrift. Det har även varit
fråga om ojämbördiga parter t.ex. privatpersoner mot det allmänna. Om styrkeförhållandet
påverkat det sänkta beviskravet är emellertid oklart. Av praxis tycks dock inte samma höga
beviskrav ställas på konsumenter, patienter eller enskilda privatpersoner som på t.ex. företag
och myndigheter. En sådan tolkning stämmer överens med Nordhs uppfattning.217 Det är
m.a.o. inte omöjligt att partsförhållandet haft betydelse för det sänkta beviskravet. Sist kan
konstateras att de refererade fallen har handlat om situationer där särskilt stora skaderisker
förelegat.

Även i situation 1.2 tycks framför allt bevissäkringsprincipen haft betydelse för
bevislättnadens tillämpning. I samtliga refererade fall har HD tagit hänsyn till föreliggande
bevissvårigheter. Formuleringar i stil med ”betydande svårigheter att visa vad orsaken är”,
”särskilda svårigheter att lägga fram fullständig bevisning”, ”full bevisning i denna typ av mål
är inte sällan svår att förebringa” och ”full visshet om orsaken är ej möjlig att få” har
använts.218 HD har tillämpat ett sänkt beviskrav framför omkastad bevisbörda, vilket troligtvis
beror på att ingen av parterna kunnat säkra bevisning på ett billigare eller enklare sätt.
Bevisbördan har därför ålagts käranden men med ett sänkt beviskrav p.g.a. svårigheterna eller
omöjligheten att förebringa fullständig bevisning. Det är också fullt möjligt att HD placerat
bevisbördan på käranden med anledning av att den part som har den skadade egendomen i sin
besittning lättare kan säkra bevisning om hur skadan uppstått, men sänkt beviskravet eftersom
utredningssvårigheter de facto förelegat. Exempel på detta återfinns i t.ex. ”Båtmotor-fallet”. I
några av de refererade fallen rörande alternativa orsaksförlopp har HD även motiverat
bevislättnaden med hjälp av den materiellrättsliga principen. HD har i bl.a. ”Leo-fallet” och
”Båtmotor-fallet” kommit fram till att skadelidandes möjlighet att erhålla ersättning, p.g.a.
föreliggande bevissvårigheter, riskerade att bli illusoriskt i strid med lagens syfte om den
skadelidande inte tillerkändes en bevislättnad. HD kom också fram till att skadevållarens
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Se exempelvis ”Bro-fallet” i avsnitt 5.2.1.
Se avsnitt 3.7.2.
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Se samtliga rättsfall i avsnitt 5.4.
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ansvar riskerade att bli illusoriskt om konsumenten inte tillerkändes en bevislättnad.219
Begreppet ”illusoriskt” tycks vara HD:s sätt att säga att den materiella regeln inte skulle få
något praktiskt genomslag.

I likhet med situation 1.1 har det ofta handlat om olika starka parter t.ex. konsumenter mot
näringsidkare som i ”Båtmotor-fallet” och ”Leo-fallet” eller privatpersoner mot det allmänna
som i ”Va-fallet”. Som tidigare nämnts tycks partsförhållandet ha påverkat HD:s tillämpning
av bevislättnaden. Fallen visar även här att omständigheter hänförliga till skadelidandes
egenskaper kan leda till en bevislättnad. Kravet tycks vara att parten, i förhållande till den
påstådde skadevållaren, intar en underlägsen ställning eller att det i övrigt är omöjligt att
presentera en fullständig bevisning.220 Fallen visar således att det inte ställs samma höga krav
på exempelvis en konsument som på ett företag eller myndighet, att företa tekniska och dyra
utredningar. De fall som berört alternativa möjligheter har handlat om trafikolyckor,
miljöskador, medicinska och tekniska förlopp. Gemensamt för fallen är bl.a. att
händelseförloppen varit komplicerade och svåröverskådliga. Innebörden av komplicerade och
svåröverskådliga händelseförlopp har inte förklarats av HD. Därmed finns det utrymme för
domstolarna att beakta flera olika omständigheter så länge den processuella ramen iakttas.
Viss vägledning av innebörden kan dock hämtas i propositionen till 32 kap. MB. Exempel på
svåröverskådliga och komplicerade händelseförlopp i förarbetena är när den skadegörande
handlingen företagits långt tillbaka i tiden och själva skadan framträder långt senare. Ett annat
exempel är när flera orsaker till skadan är möjliga.221

I situation 2 rör det sig om konkurrerande skadeorsaker. Majoriteten av fallen handlar om
inverkan av fysisk och psykisk sjukdom hos den skadelidande parten, men det finns också
exempel på fall som handlar om sakskador.222 Fallen visar att det inte sällan är svårt, om inte
omöjligt, att utreda och bevisa själva händelseförloppet. För att möjligheterna att erhålla
ersättning inte helt ska utebli har HD infört vissa bevislättnader till förmån för skadelidande.
HD har troligtvis även tagit hänsyn till att det varit fråga om personskador och sänkt
beviskravet för att värna skadeståndets reparativa syfte. Vid motiveringen av bevislättnaden i
”Fasadputs-fallet”, som handlade om sakskada, har HD tagit hänsyn till att den skadelidande
var en privatperson som i förhållande till motparten (ett bolag) intog en underlägsen ställning.
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Se ”Leo-fallet” i avsnitt 5.4.3 och ”Båtmotor-fallet” i avsnitt 5.4.4.
Se avsnitt 3.7.2.
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Se avsnitt 4.2.1.
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Se ”Fasadputs-fallet” som berör sakskador i avsnitt 5.3.3.
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Som tidigare nämnts tycks inte samma höga krav i bevishänseende ställas på privatpersoner
och konsumenter som på företag och myndigheter.223 I likhet med situation 1.1 och 1.2 har
HD tagit hänsyn till betydande utrednings och bevissvårigheter som enligt HD ofta föreligger
för käranden vid medicinska och psykiska besvär, samt vid svåröverskådliga och
komplicerade händelseförlopp.224 HD tycks även här framför allt beaktat
bevissäkringsprincipen.

6.3.4 Utformning av bevisbördereglerna
Sänkt beviskrav
1.1
Utformning av
bevisbördereglerna

Olika former av antagligt t.ex. "ej
gav stöd för antagandet" och
"måste antagas".

1.2
Käranden måste göra sitt påstående "klart mera sannolikt" än
någon annan framförd orsaksförklaring. HD har i vissa situationer
även ställt krav på att det påstådda orsakssambandet ska vara
"sannolikt i sig".

2
För käranden är det tillräckligt att göra det
påstådda orsakssambandet "övervägande
sannolikt".

I tabellens sista del kommer hänsyn tas till HD:s utformning av bevisbördereglerna i de olika
situationerna. Genomförd rättsfallsanalys visar att HD:s fördelning av bevisbördan och det
uppställda beviskravet skiljer sig åt i de olika situationerna. Det finns emellertid även vissa
likheter.

I situation 1.1 kan det vara svårt att utläsa HD:s placering av bevisbördan och det uppställda
beviskravets nivå. Det beror framför allt på den s.k. falska bevisbördans betydelse vid
rättsfallsanalysen. Trots att frågor om bevisbörda och beviskrav har stor betydelse för utfallet
i målen lämnar domskälen förvånansvärt nog inte alltid något klart besked om vem av
parterna som ålagts bevisbördan för olika rättsfakta. P.g.a. detta kan det vara svårt att
fastställa om det är den äkta eller falska bevisbördan som åsyftas. Även om det framgår att en
bevislättnad tillämpats är det svårt att fastställa det konkreta beviskravet. I vissa fall är det
dock tydligt att käranden ålagts bevisbördan men med ett reducerat beviskrav.225 HD:s
formulering av beviskravet är här olika former av antagligt t.ex. ”ej gav stöd för antagandet”
och ” måste antagas”.226 I förhållande till normalkravet styrkt/visat rör det sig m.a.o. om ett
sänkt beviskrav och en avsevärd bevislättnad för skadelidande.
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Se avsnitt 3.7.2.
Se t.ex. ”Ryggbesvären” och ”Psyk-fallet” i avsnitt 5.3.1 och 5.3.2 angående medicinska och psykiska besvär.
Se även ”Fasadputs-fallet” angående komplicerade och svåröverskådliga händelseförlopp i avsnitt 5.3.3.
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Se t.ex. ”Ishalkan” i avsnitt 5.2.2
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Se ”Bro-fallet” och ”Ishalkan” i avsnitt 5.2.
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I situation 1.2 som rör alternativa möjligheter har HD gjort ett försök att ställa upp en generell
bevislättnadsprincip avseende beviskravet vid orsaksbedömningen. Bevisbördan har
uteslutande ålagts skadelidande men med ett sänkt beviskrav. Enligt HD räckte det med att
skadelidande gjorde sitt påstående ”klart mera sannolikt” än någon annan framförd
orsaksförklaring.227 I förhållande till normalkravet i dispositiva tvistemål är det m.a.o. fråga
om en viss bevislättnad. I vissa av de refererade fallen har HD även ställt upp ett krav på att
orsakssambandet ska vara ”sannolikt i sig”. Anmärkningsvärt är dock att HD i flera av fallen
frångår den uppställda principen vid bedömningen och använder formuleringar som
exempelvis ”måste anses utrett” eller ”betydligt troligare” istället för formuleringen ”klart
mera sannolikt” för att uttrycka bevisningens styrka. Om de alternativa formuleringarna
skiljer sig från ”klart mera sannolikt” är svårt att avgöra. Tillämpningen av olika begrepp
riskerar dock att bidra till oförutsebarhet, förvirring och kan dessutom påverka rättssäkerheten
negativt.

I situation 2, där flera faktorer kan ha inverkat på skadeförloppet, har bevisbördan delats i två
led. Inledningsvis har skadelidande ålagts bevisbördan för att det föreligger ett orsakssamband
mellan den påstådda ansvarsgrundande handlingen och skadan. Här har HD tillämpat en klar
bevislättnad till förmån för den skadelidande. För skadelidande har det varit tillräckligt att
påståendet är ”övervägande sannolikt”.228 Bedömningens andra led avser den faktor som
skadevållaren påstått inverkat på händelseförloppet och därmed begränsat ansvaret.
Skadevållarens påstående utgör här ett motfaktum för vilket vederbörande ålagts bevisbördan.
I praktiken har därmed skadeståndsansvaret presumerats i det fall skadelidande fullgjort sin
bevisskyldighet. För att undgå fullt ansvar måste skadevållaren bevisa att annan faktor
bidragit till skadans uppkomst. Beviskravet ska här fastställas på samma sätt som för
käranden. Det beviskrav som uppställts för skadevållarens påstående har inte tydliggjorts av
HD. På grund härav är det svårt att bedöma om skadevållaren tillerkänts en bevislättnad.
Formuleringar som använts av HD är t.ex. ”måste antas” och ”av utredningen framgår ej”,
vilket tyder på ett sänkt beviskrav i förhållande till normalkravet i dispositiva tvistemål.
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Se samtliga rättsfall i avsnitt 5.4.
Se samtliga rättsfall i avsnitt 5.3.
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6.3.5 Presumerat orsakssamband

Den uppställda tabellen har hitintills varit inriktad på bevislättnader i form av sänkt beviskrav.
I vissa speciella situationer har dock förhållandena ansetts motivera en bevisbördeomkastning.
I såväl ”Pantbrevs-fallet” som ”Borgen-fallet” medförde borgenärs försumliga handlande med
säkerheter en försämrad möjlighet för borgensmannen att utöva regressrätt vilket sedermera
resulterade i att borgensmannen åsamkades skada.229 Borgenärens handlande presumerades ha
orsakat den inträffade skadan. På liknande sätt resonerade HD i ”Vildparken” där en
konkursförvaltares vårdslöshet orsakat skada för konkursborgenärer.230 Svaranden har i dessa
situationer bestridit ansvar under påstående att svarandens handlande, även om det inneburit
ett kontraktsbrott och/eller en försummad vårdplikt, inte orsakat någon skada för käranden
eftersom skadan berott på andra omständigheter t.ex. att aktuell regressrätt eller panträtt
saknat värde.

Vid tillämpningen av presumtionsansvaret tycks såväl bevissäkringsprincipen som den
materiellrättsliga principen beaktats. Först kan konstateras att samtliga fall handlat om någon
form av kontraktsbrott eller försummad vårdplikt. Orsaksbedömningen i fallen har bl.a. varit
beroende av olika överväganden och hypotetiska resonemang, vilket typiskt sett gör det
omöjligt för skadelidande att presentera en fullständig bevisning. I fallen kom HD fram till att
kontraktsbrottet respektive den försummade vårdplikten fråntagit skadelidande parter
möjligheten att säkra bevisning om det inträffade och de skador parterna åsamkats. HD kom
också fram till att osäkerheten om de hypotetiska handlingsalternativens utfall endast i ringa
utsträckning skulle drabba de skadelidande. HD tycks även tagit hänsyn till att skadelidandes
principiella skadeståndsrätt riskerade att bli illusorisk i strid mot lagens bakomliggande syfte
om orsakssambandet inte presumerades. Nämnda faktorer ligger således till grund för HD:s
beslut att kasta om bevisbördan avseende orsakssambandets existens. Presumerat
orsakssamband betecknas som situation 3 i bevislättnadstabellen.
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Se ”Pantbrevs-fallet” i avsnitt 5.5.1 och ”Borgen-fallet” i avsnitt 5.5.2.
Se avsnitt 5.5.3.
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6.3.6 Avslutande kommentar avseende bevislättnadstabellen
Även med de förenklingar som gjorts blir den uppställda tabellen relativt omfattande.
Tanken är dock att tabellen ska beskriva hur HD:s bedömning av bevisbördefrågor avseende
orsakssambandet i inom- och utomobligatoriska förhållanden går till. Med hjälp av den
uppställda tabellen kan de situationer, där bevislättnader tillämpats till förmån för den
skadelidande, enkelt identifieras. Vidare kan såväl de faktorer HD särskilt beaktat vid
tillämpningen av bevislättnaderna som bevisbördereglernas utformning identifieras. I bilaga 1
återfinns en illustration över tabellen.

Den uppställda tabellen innebär inte bara förenklingar och fördelar, den ger också upphov till
vissa frågor. I samtliga refererade fall poängterar HD att det föreligger bevissvårigheter och
bevissäkringsprincipen tycks vara dominerande. Frågan är vilka faktorer parterna bör fokusera
på och om bevissäkringshänsyn är den ensamt styrande faktorn för bevisbördereglernas
utformning och tillämpning. Tabellen ger även upphov till frågan om HD kan formulera
beviskravet på ett lämpligare sätt i de olika situationerna och om HD gör någon skillnad i
beviskravshänseende med anledning av att anspråket grundats på ett inom- eller
utomobligatoriskt förhållande. Med hjälp av tabellen kan förslag till konstruktiva resonemang
i bevisbördefrågor skisseras.

6.4 Är bevissäkringshänsyn den ensamt styrande faktorn?
Inledningsvis behandlas frågan om vilka faktorer parterna bör fokusera på och frågan om
bevissäkringshänsyn är den ensamt styrande faktorn för bevisbördereglernas utformning och
tillämpning. I och med den tekniska och medicinska utvecklingen kommer sannolikt
komplicerade och svåröverskådliga orsakssamband uppstå även i framtiden. Det innebär att
fler tvister, där bevissvårigheter föreligger och där skadeståndsreglernas preventiva och
reparativa funktion riskerar att försvagas, kan komma att uppstå. Under de senaste åren har
allt större hänsyn tagits till föreliggande bevissvårigheter och bevissäkringsprincipen har
särskilt uppmärksammats. En bidragande orsak kan vara Lars Heumans bok ”Bevisbörda och
beviskrav i tvistemål”. Enligt Heuman utgör bevissäkringsargument den viktigaste grunden
för bevisbördans placering och beviskravets höjd. Bevissäkringsprincipens vikt framgår även
av de tidigare refererade fallen. I samtliga domar tycks bevissvårigheter och
bevissäkringsmöjligheter haft en avgörande betydelse för bevislättnadernas tillämpning.
Heuman är kritisk till den materiellrättsliga principen som går ut på att bevisbördan och
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beviskravet ska bestämmas med hänsyn till den materiella regelns ändamål.231 Enligt min
mening är det inte möjligt att se bevissvårigheter och bevissäkringshänsyn som de ensamt
styrande faktorerna för att bestämma bevisbördans placering och beviskravets höjd. Först och
främst torde det inte vara möjligt att ställa upp en allmängiltig princip för bevisbördans
placering och beviskravets nivå i olika tvistesituationer. Det kan vara lockande att försöka
ställa upp fasta teoretiska utgångspunkter för hur bevisbördan och beviskravet ska fastställas.
Det finns dock en risk att förhållandena i praktiken är så olika att det uppstår ett stort antal
undantag från grundprincipen vilket medför att även huvudregeln blir ett undantag.
Varierande förhållanden ska däremot inte hindra att generella riktlinjer uppställs, vilka syftar
till att vägleda såväl domstolen som parterna i bevisbördefrågor.232 Tillfälliga lösningar
gynnar varken förutsebarheten eller enhetlighet i rättstillämpningen. För det andra kan
konstateras att några av de refererade fallen även visar att rättsreglernas ändamål och
genomslagskraft har varit en styrande faktor vid utformningen av bevisbördereglerna.233

Rättskipningens grundläggande samhällsfunktion är att bidra till att de värderingar som ligger
till grund för de materiella rättsreglerna uppnås och får genomslag.234 Därför bör
bevisbördereglerna, när det råder osäkerhet om de faktiska omständigheterna i en tvist,
utformas på ett sådant sätt att bakomliggande värderingar får eftersträvat genomslag.
Bevissäkringshänsyn är m.a.o. bara en av flera förutsättningar och det finns därför skäl för
såväl domstol som parter att fundera kring bevisbörderesonemang i ett större perspektiv än
enbart utifrån bevissäkringshänsyn och föreliggande bevissvårigheter. Både domstol och
parter bör lyfta blicken från bevissäkringsaspekter och även ta hänsyn till frågan hur
rättsskipningens funktion och rättegångens/rättsreglernas ändamål bäst tillgodoses samt
påverkas av bevisbördereglernas olika utformning. Speciellt i situationer där det råder
osäkerhet om de i målet faktiska omständigheterna. Vidare ska framhållas att föreliggande
bevissvårigheter inte är utan betydelse vid tillämpning av den materiellrättsliga principen utan
kan ha en helt avgörande roll vid bedömningen av vilka verkningar bevisbörderegelns
utformning får för de materiellrättsliga reglernas ändamål. Exempel på en sådan situation är
när svårigheterna att bevisa ett föreliggande orsakssamband mellan en ansvarsgrundande
handling och inträffad skada är så omfattande att det praktiskt taget är omöjligt att uppnå det
normala beviskravet. I en sådan situation riskerar skadelidandes rätt till ersättning att bli
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Se avsnitt 3.6.3.
Se avsnitt 6.2.
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Se t.ex. ”Leo-fallet” i avsnitt 5.4.3 och ”Båtmotor-fallet” i avsnitt 5.4.4.
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Se avsnitt 3.6.2.
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illusorisk om bevisbördan och beviskravet inte placeras på ett annat sätt än enligt huvudregeln
i skadeståndstvister. Det skydd som skadeståndsregeln syftar till att ge kommer annars inte
kunna realiseras. Skadeståndets reparativa och preventiva syfte kommer inte heller
förverkligas i den utsträckning som önskas. Ändamålen bakom den skadeståndsrättsliga
regeln kommer m.a.o. inte få eftersträvad genomslagskraft i samhällslivet. Ibland räcker det
med ett sänkt beviskrav för att regelns ändamål ska få tänkt genomslag, men i vissa
situationer kan det vara motiverat att kasta om bevisbördan.235

Att fastställa bevisbörderegelns utformning med ledning av rättsskipningens funktion och
aktuella rättsreglers ändamål kan dock leda till en mer komplex beslutssituation för
domstolen, än om bevisbörderegeln utformas med hänsyn till vem av parterna som enklast
och billigast kunnat säkra bevisning. Det kan framför allt bero på svårigheterna med att
fastställa vilket syfte som ligger bakom aktuell rättsregel. Möjligtvis kan det vara en av
anledningarna till att såväl domstol som parter väljer att lyfta fram bevissvårigheter och
bevissäkringsmöjligheter som den viktigaste omständigheten för att erhålla en bevislättnad.
Enligt mig kan dock frågan om rättsregelns ändamål inte undvikas eftersom rättegången har
en handlingsdirigerande funktion och domstolen ska medverka till att ändamålen bakom den
materiella rätten förverkligas. I vissa fall framgår ändamålet av regelns ordalydelse men
ibland måste det handlingsdirigerande ändamålet sökas i lagens förarbeten, praxis eller
doktrin. Hänsyn måste dock tas till att betydelsen av motivuttalanden kan förringas i takt med
att tiden går och av samhällsutvecklingen i övrigt samt förändringar i närliggande lagstiftning.
Det är vidare inte ovanligt att rättsregler har sin grund i flera samverkande eller motstridiga
intressen. För domstolen kan det vara en svår uppgift att avgöra vilket intresse som väger
tyngst i det aktuella fallet och därmed bör prioriteras, samt hur bevisbörderegeln bör utformas
för att tillgodose det prioriterade syftet på bästa sätt. Svårigheterna att fastställa de ändamål
och samhällsverkningar lagreglerna har ska emellertid inte överdrivas. Många gånger kan det
grundläggande ändamålet identifieras utan något större problem. Exempelvis synes det vara
självklart att skadeståndsregleringar har såväl en reparativ som preventiv funktion.236
Skadeståndet syftar bl.a. till att kompensera den skadelidande, men även till att avskräcka
andra från att företa skadliga handlingar. Enligt min mening kan bevissäkringshänsyn inte
vara den ensamt styrande faktorn för bevisbördereglernas utformning och tillämpningen av
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bevislättnader, utan hänsyn måste även tas till reglernas bakomliggande ändamål. Att även ta
hänsyn till de materiella rättsreglernas ändamål kanske inte förenklar vardagen för domstol
och parter. Det ökar dock möjligheten för domstolarna att bidra till att värderingarna bakom
rättsreglerna får tänkt genomslag. Enligt min mening bör det vara skäl nog. Det finns m.a.o.
argument för såväl domstol som parter att vidga perspektivet och även uppmärksamma den
materiellrättsliga principen.

6.5 Har HD formulerat beviskravet på ett lämpligt sätt i de olika situationerna?
Den andra frågan tabellen ger upphov till är om HD kan formulera beviskravet på ett
lämpligare sätt i de olika situationerna. De refererade fallen visar att bevisbördereglerna
formulerats på många olika sätt. Exempel på formuleringar är ”hållas för sannolikt”,
”övervägande sannolikt”, ”klart mera sannolikt”.237 Emellertid tycks det vara meningslöst att
arbeta med många olika bevisgrader eftersom gradernas innebörd redan är vaga. Används
synonyma formuleringar för samma bevisgrad riskerar även de skilda formuleringarna att
uppfattas som en skillnad också i betydelse, vilket HD troligtvis inte avsett. I likhet med
Ekelöfs åsikt bör istället de standardiserade begreppen, d.v.s. antagligt, sannolikt, styrkt och
uppenbart, användas för att beteckna beviskravets styrka.238 Det är sannolikt att tillämpningen
av många olika uttryck gör det svårare att avgöra när och om bevisningen är tillräcklig.
Rättsskipningen riskerar bli mer komplicerad om domstolarna använder flera olika beviskrav
för samma rekvisit. Det kan leda till oförutsebarhet och en större rättsosäkerhet. Samtidigt
måste förutsebarheten och önskemålet om en förenklad rättstillämpning stå tillbaka i
situationer där ett sänkt beviskrav i varierande grad är nödvändigt för att tvisterna inte ska
riskera att få materiellt oriktiga domslut.

Vidare kan konstateras att förutsebarheten skulle öka om HD också tillämpade den
bevisbörderegel som formulerats i målen. De refererade fallen ger flera exempel där HD
kommit fram till att orsakssambandet ska göras ”klart mera sannolikt” eller ”övervägande
sannolikt” men sedan nöjer sig med att orsakssambandet kan ”hållas för sannolikt”, ”anses
utrett” eller är ”betydligt troligare”. Någon skillnad i betydelse tycks inte vara avsedd men de
skilda uttrycken skapar viss förvirring. I de fall som berört alternativa möjligheter har HD
även gjort ett försök att ställa upp en generell bevislättnadsprincip. Nämnda princips innebörd
och tillämpningsområde blir otydligt och prejudikatvärdet minskar eftersom HD, i vissa fall,
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först formulerar principen men sedan undviker att tillämpa bevisbörderegeln i de aktuella
fallen.239 I vissa situationer framstår det även som om den tillämpade bevislättnaden inte fått
tänkt effekt. Det kan t.o.m. framstå som att det överhuvudtaget inte varit fråga om en
bevislättnad. Skadelidande tycks enbart hamnat i en ofördelaktig position. Problemet tycks
ligga i kravet på klar sannolikhetsövervikt. I exempelvis ”Leo-fallet” saknades en klar
sannolikhetsövervikt för att anestesimedlet snarare än kontrastmedlet orsakat skadan. Det
innebar att skadelidandes talan hade ogillats mot båda läkemedelstillverkarna även om skadan
måste orsakats av antingen det ena eller andra medlet. Det är enligt min mening orimligt.

Att Leo-fallet utsatts för kritik av bl.a. Hellner, som menar att domen framstår som alltför
hård mot patienterna, är inte förvånande. Enligt min mening hade en bevisbördeomkastning
varit en bättre lösning. Läkemedelsföretagen hade sannolikt både bättre kunskap och
utredningsmöjligheter än de skadade patienterna. I exempelvis förarbetena till PSL var flera
remissinstanser skeptiska till det sänkta beviskravet. Reducerat beviskrav utgjorde enligt dem
inte en tillräcklig bevislättnad.240 Intressant är även att lagstiftaren i MB:s förarbeten påpekar
att miljöstörningar ofta orsakas av företag, vilka normalt har större möjligheter än de
skadelidande att säkra och föra bevisning om skadeorsakens art, och att de skadelidande ska
gynnas i bevishänseende.241 Ett sådant uttalande talar enligt min mening för en omkastad
bevisbörda framför ett sänkt beviskrav. Troligtvis har både HD och lagstiftaren, i de olika
situationerna, ansett bevisbördeomkastning som en alltför radikal lösning på bevisfrågan och
istället ålagt skadelidande bevisbördan, men tillämpat ett sänkt beviskrav.

Vidare ska framhållas att det beviskrav som formulerats vid alternativa möjligheter framstår
som särskilt vag eftersom HD aldrig preciserar vad som avses med ”klar”
sannolikhetsövervikt och innebörden av att orsakssambandet ska vara ”sannolikt i sig”.
Tolkningen av begreppet blir inte heller lättare när HD formulerar en bevisbörderegel men
sedan dömer efter en annan. De många formuleringarna gör bevisbördereglerna otydliga. Jag
anser därför att HD inte formulerat beviskravet på ett lämpligt sätt i de olika situationerna. En
tänkbar lösning, vilken skulle skapa såväl förutsebarhet som ett tydligare beviskrav, är att
tillämpa samma formulering som används i MB, PSL och vid konkurrerande skadeorsaker,
d.v.s. ”övervägande sannolikhet”. Formuleringen skulle inte bara anknyta till regleringarna i
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MB och PSL utan även skapa enhetlighet mellan de olika typfallen. Enligt min mening bidrar
inte den terminologiska mångfalden till en lämplig nyansering mellan olika sorters fall. I
exempelvis 32 kap. 3 § 3 st. MB, som gäller för enkla, alternativa och konkurrerande fall,
används samma formulering för beviskravet avseende orsakssambandet (”övervägande
sannolikhet”). De olika formuleringarna i praxis tycks närmast växt fram slumpartat och en
särskild renodling av bevisbördereglernas terminologi är säkerligen till fördel och nyttigt för
rättstillämpningen. Min uppfattning är att rättsläget, i framtiden, skulle tjäna i tydlighet och
förutsebarhet på en enhetlighet i formuleringen av bevisbördereglerna. Det går dock inte att
bortse från omöjligheten att ha en rättsskipning där domstolen tar hänsyn till
omständigheterna i de enskilda fallen samtidigt som beviskravet är fixerat. Nyanseringen
behöver dock inte gå till överdrift. Ledorden och det övergripande målet för både lagstiftare
och domstol bör alltid vara förutsebarhet, likabehandling och rättssäkerhet, vilket omöjligt
kan uppnås med vare sig för många eller för få bevisgrader. En viss renodling av
bevisgraderna måste därför ske.

6.6 Bevislättnad kontra rättssäkerhet
Att rättsäkerhet har en betydelsefull funktion är enkelt att enas om. Bevislättnader är ett
känsligt spörsmål och kan många gånger uppfattas som en radikal och orättvis lösning för
svaranden. Sänks t.ex. kärandens beviskrav för mycket finns det å ena sidan risk för
rättsosäkerhet vilket knappast främjar rättsreglernas genomslagskraft. Risk finns att svaranden
som drabbas av bevisbörderegeln känner sig tvingad att själv anordna skydd eller garantier
mot att regeln drabbar svarande part för hårt. I slutändan kan detta få negativa konsekvenser
för motparten, d.v.s. den part som rättsregeln är avsedd att skydda. Upprätthålls ett strängt
beviskrav i varje fall, riskerar å andra sidan domstolarna att hamna i situationer där de inte
kan meddela materiellt riktiga domslut p.g.a. att orsakssambandet är omtvistat och svårutrett.
Det kan i sin tur leda till att rättsskipningens elementära samhällsfunktion inte får genomslag,
vilket i sig leder till rättsosäkerhet. Skulle normalkravet styrkt/visat alltid upprätthållas kan
skadelidande finna det utsiktslöst att väcka talan vilket medför att skadeståndets reparativa
och preventiva funktion försvagas.242 I slutändan kan det leda till att skadeståndsreglerna inte
bidrar till ett säkrare samhälle. Samtidigt som tillämpningen av bevislättnader kan innebära
viss rättsosäkerhet för svaranden kan avsaknaden av bevislättnader leda till samma resultat för
käranden.
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Det är en svår balans och problemet med tillämpningen av bevislättnader är att lagstiftare och
domstol måste avgöra vem av parterna som ska drabbas av osäkerheten om de tvistiga
omständigheterna. Som tidigare nämnts är rättsskipningens elementära samhällsfunktion att
bidra till att de materiella rättsreglernas bakomliggande ändamål och värderingar får
genomslag.243 Jag anser därför att förutsebarheten och rättsäkerheten i viss grad måste stå
tillbaka i fall där det finns en avsevärd risk för att de materiella reglerna inte får avsedd
genomslagskraft. Bevislättnader bör dock tillämpas återhållsamt och är nyss nämnda risk inte
påtaglig ska rättsfakta alltid styrkas. På så sätt erhålls viss försäkran att
skadeståndsskyldigheten endast träffar den ansvarige.

6.7 Varierar beviskravet mellan inom- och utomobligatoriska tvister?
Som tidigare nämnts skulle rättstillämpningen och rättsläget tjäna i tydlighet och förutsebarhet
på en enhetlighet i formuleringen av bevisbördereglerna i de olika situationerna.244 I doktrin
har det dock framförts olika åsikter om beviskravet avseende orsaksrekvisitet bör variera
enbart p.g.a. att skadeståndsanspråket grundas på ett utomobligatoriskt förhållande eller på ett
avtalsbrott.245 HD:s praxis ger enligt min mening inte stöd för en skillnad i
beviskravshänseende mellan anspråk som bygger på inom- eller utomobligatoriska
förhållanden. Tvärtom tillämpar HD i t.ex. ”Båtmotor-fallet”, som handlar om ett
kontraktsförhållande där skadelidande dessutom är konsument, samma beviskrav som
formulerats i utomobligatoriska skadeståndstvister. HD hänvisar dessutom till
utomobligatoriska rättsfall, exempelvis ”Forell-fallet” och ”Leo-fallet”, för att motivera det
sänkta beviskravet. Vidare bör skadeståndets reparativa och preventiva syfte vara lika
betydelsefulla i såväl inom- som utomobligatoriska förhållanden, varför en bevislättnad inte
är mer motiverad i varken det ena eller andra fallet. Parternas möjligheter att säkra bevisning
torde normalt sett inte heller vara beroende av om skadan uppstått inom eller utom ett
kontraktsförhållande. I situationer där parterna inte reglerat bevisskyldigheten genom avtal
saknas det enligt min mening anledning att låta beviskravet för orsaksrekvisitet variera endast
beroende på om skadelidandes ersättningsanspråk grundas på ett inom- eller
utomobligatoriskt förhållande. För att ledorden förutsebarhet, likabehandling och rättssäkerhet
ska bli verklighet kan varken för många eller för få bevisgrader användas.246 En någorlunda
enhetlighet mellan de olika situationerna är m.a.o. någonting lagstiftare och domstolar bör
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sträva efter. En tillämpning av begreppet ”övervägande sannolikhet” som används i MB för
samtliga orsakssituationer kan som tidigare nämnts vara en lösning.247

6.8 Konstruktiva bevisbörderesonemang
Till sist ska, med hjälp av den tidigare uppställda tabellen, förslag till konstruktiva
resonemang i bevisbördefrågor skisseras. Resonemangen blir relevanta i både inom- och
utomobligatoriska skadeståndstvister. Bevisfrågor har inte sällan en avgörande betydelse i
skadeståndstvister. Utgången i målen är ofta beroende av vad domstolen finner bevisat. Det
kan därför finnas ett stort behov av att redan i TR:n argumentera för ett sänkt beviskrav eller
en omkastad bevisbörda. Vid bevisprövningen kommer inledningsvis bevisbördepunkten för
det av käranden påstådda orsakssambandet bestämmas.248 Utgångspunkten är att käranden har
bevisbördan för sitt påstående och som huvudregel är beviskravet styrkt/visat. Faktorer som är
styrande för domstolens tillämpning av bevislättnader är exempelvis föreliggande
bevissvårigheter. Hänsyn tas även till partsförhållanden vilka typiskt sett försvårar eller gör
det omöjligt för käranden att presentera fullständig bevisning och fullgöra den normala
bevisskyldigheten. Svårigheterna att presentera en fullständig bevisning och partsförhållanden
utgör dock endast två av flera omständigheter som är av betydelse vid bestämmandet av
bevisbördans placering och beviskravets höjd. Eftersom rättsskipningens grundläggande
samhällsfunktion bl.a. är att medverka till att rättsreglernas bakomliggande värderingar och
ändamål får eftersträvat genomslag, har även den aktuella rättsregels ändamål och
genomslagskraft betydelse för domstolens beslut att tillämpa en bevislättnad. När det råder
osäkerhet om de faktiska omständigheterna i fallet bör således bevisbördereglerna utformas på
ett sådant sätt att bakomliggande värderingar får eftersträvat genomslag. Nämnda faktorer kan
leda till ett sänkt beviskrav för käranden avseende det påstådda orsakssambandet, och i vissa
speciella situationer kan faktorerna resultera i att orsakssambandet presumeras existera.
Bevisbördan åläggs då svaranden och beviskravet bestäms även här med utgångspunkt från
nyss nämnda faktorer.
Hur bör då käranden argumentera för att erhålla en bevislättnad? En tillämpning av t.ex.
överviktsprincipen skulle innebära att någon bevisbörda inte åläggs parterna och att något
beviskrav inte uppställs. Tillämpas överviktsprincipen är minsta tänkbara
sannolikhetsövervikt, för någon av parternas påstående, avgörande. Det betyder att varken
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käranden eller svaranden åtnjuter en fördel i bevishänseende. Det saknas dock exempel i
svensk praxis som visar att det kan vara fördelaktigt att argumentera för en tillämpning av
överviktsprincipen.249 Ur processtaktisk synvinkel blir istället den materiellrättsliga principen
och bevissäkringsprincipen intressant. Som tidigare nämnts är en av rättsskipningens
grundläggande samhällsfunktioner att bidra till att värderingarna och ändamålen bakom de
materiella rättsreglerna får tänkt genomslag. Går det att med full säkerhet konstatera, att
omständigheterna i det faktiska fallet svarar mot det typfall som aktuell rättsregel är
konstruerad utifrån, kan ifrågavarande värderingar få sin fulla giltighet i tvisten. Domstolen
bör då formulera bevisbördereglerna på det sätt som bäst främjar bakomliggande värderingar
och ändamåls genomslag, när det råder osäkerhet om det faktiska händelseförloppet i fallet.
Tidigare har även konstaterats att bevissvårigheter i sig kan vara avgörande för de
konsekvenser som beviskravets höjd och bevisbördeplaceringen kan få för rättsregelns
bakomliggande syftes genomslag i samhället. Är det praktiskt taget omöjligt att få full visshet
om händelseförloppet och/eller att presentera någon form av bevisning, bör den kreativt
tänkande parten föra resonemang som bygger på att rätten till ersättning, d.v.s. skadeståndets
reparativa syfte, kan bli illusoriskt p.g.a. bevissvårigheterna, och att bevisbördan därför bör
åläggas den påstådde skadevållaren.
På liknande sätt kan resonemang föras som bygger på att skadevållarens ansvar riskerar bli
illusoriskt om bevisbördan inte kastas om.250 Här hamnar istället skadeståndssanktionens
preventiva syfte i fokus. Ibland räcker inte resonemanget, som grundas på idén om att
skadeståndets reparativa eller preventiva syfte kan bli illusoriskt, för att övertyga domstolen
om en bevisbördeomkastning. Dock finns fortfarande möjligheten att resonemanget räcker för
att erhålla ett sänkt beviskrav.251 Skadelidande bör således lyfta fram risken för att det
rättsskydd som den aktuella rättsregeln uttrycker, inte kommer kunna realiseras i eftersträvad
utsträckning om inte bevisbördan kastas om eller beviskravet sänks.252 Är skadelidande
konsument och för talan mot ett företag eller myndighet bör vederbörande även
uppmärksamma att HD i tidigare praxis inte ställt samma höga krav på konsumenters eller
patienters bevisning eftersom de, i förhållande till motparten, intagit en underlägsen ställning
samtidigt som det förelegat bevissvårigheter.253
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7 Slutsats
Bevislättnader avseende orsakssambandets existens förekommer i såväl den inom- som
utomobligatoriska skadeståndsrätten, ofta i situationer där det föreligger bevis- och
utredningssvårigheter. Det torde dock inte vara bevissvårigheterna i sig som är avgörande för
tillämpningen av bevislättnader. Istället är det en kombination av de konsekvenser ett normalt
beviskrav kan få, för skadeståndssanktionens reparativa och preventiva ändamåls
genomslagskraft, i situationer där det är praktiskt taget omöjligt för skadelidande att
presentera en fullständig bevisning. Riskerar rätten till ersättning eller skadevållarens ansvar
att bli illusoriskt behöver beviskravet sänkas eller bevisbördan kastas om för att skadeståndets
reparativa och preventiva funktion ska få genomslag. Bevislättnader kan därför bli tillämpliga
i många olika fall och några exakta situationer går därför inte att ange. Exempel på situationer
i praxis och lagstiftning är däremot miljöskador, patientskador och produktskador. Även vid
andra personskador, olika kontraktsbrott och försummad vårdplikt har bevislättnader
tillämpats av HD. Fallen visar att det ofta varit fråga om bl.a. komplicerade och
svåröverskådliga händelseförlopp eller olika hypotetiska resonemang, vilket typiskt sett gör
det svårt eller t.o.m. omöjligt för käranden att presentera fullständig bevisning. Praxis visar
även att det inte finns anledning att göra någon skillnad i beviskravshänseende enbart
beroende på om kärandens anspråk grundas på ett inom- eller utomobligatoriskt förhållande.
Lagstadgade bevislättnader tycks skapa förutsebarhet och konsekvens vid tillämpningen.
Svårigheterna att bestämma bevislättnadernas tillämpningsområde har dock resulterat i att
lagstiftningen på vissa områden uteblivit. Lagstadgade bevislättnader är därför inte särskilt
framträdande. Det i sin tur har bidragit till att lösningar framför allt formulerats i praxis. Även
om någon exakt situation inte går att ange bör skadelidande åberopa de nyss nämnda
omständigheterna som i regel ligger till grund för domstolens tillämpning av bevislättnader.
De synes vara allmängiltiga vid orsaksbedömningen och bör kunna resultera i att
skadelidande tillerkänns ett sänkt beviskrav eller en omkastad bevisbörda i många olika
situationer. Förutsättningarna är dock att föreliggande omständigheter medför att det är ytterst
svårt eller praktiskt taget omöjlig att presentera en fullständig bevisning, vilket i sin tur
medför att den materiella rättsregelns ändamål och syfte inte kan få eftersträvat genomslag.
Avslutningsvis kan konstateras att svårigheterna med att få en samlad bild av rättsläget
underlättas avsevärt med hjälp av den tidigare uppställda tabellen. Tabellen ger en relativt klar
bild över de styrande faktorerna och bevislättnadernas tillämpning vid olika
orsaksförhållanden.
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