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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats behandlar vad som ska vara avgörande för placeringen av bevisbördan i 

brandförsäkringstvister. Närmare bestämt avses bevisbördan för framkallande av 

försäkringsfallet, dvs. huruvida försäkringstagaren har anlagt branden själv. Att en 

brandförsäkring inte täcker egenanlagda bränder är självklart. I försäkringsvillkoren kan 

detta regleras på olika sätt. Ett alternativ är att ange att försäkringen täcker brand, och i 

ett separat undantagsvillkor ange att ersättning inte utgår vid framkallande av 

försäkringsfallet. Ett annat alternativ är att ange att försäkringen täcker brand som anlagts 

av tredje man, eller liknande formulering. Därmed utesluts brand som anlagts av 

försäkringstagaren redan genom beskrivningen av vad försäkringen täcker.  

I en brandförsäkringstvist måste domstolen avgöra vilken part som ska bevisa hur 

branden har uppstått. Vem som ska ha denna bevisbörda när redan beskrivningen av vad 

försäkringen täcker utesluter brand som anlagts av försäkringstagaren berörs inte 

uttryckligen i varken lagstiftning, HD-praxis eller doktrin. I underrättspraxis är en vanlig 

lösning att stödja sig på en princip med innebörden att försäkringstagaren har bevisbördan 

för att en situation som försäkringen täcker föreligger, medan försäkringsbolaget har 

bevisbördan för att ett undantagsvillkor är tillämpligt. Därmed blir försäkringsvillkorens 

utformning avgörande för bevisbördans placering. Ofta hänvisas till HD:s praxis som stöd 

för principens existens och att den ska tillämpas i brandförsäkringsfallet. Principen har 

samtidigt fått mycket kritik, och det saknas en enhetlighet i rättstillämpningen. 

I denna uppsats presenteras en alternativ lösning på problemet, och en alternativ 

läsning av HD:s praxis. Detta görs genom en analys av den ofta åberopade principen, av 

HD:s praxis samt av vad som vore en lämplig ordning. I analysen integreras ett 

försäkringsrättsligt och ett processrättsligt perspektiv på problemet. Den alternativa 

lösningen är följande. Istället för att stödja sig på principen bör domstolen göra en 

avvägning av skälen i det enskilda fallet. HD:s praxis hindrar inte en sådan lösning, 

eftersom prejudikaten bör anses ha en begränsad räckvidd. Denna lösning 

överensstämmer väl med vad som i allmänhet gäller för bevisbördefrågor. Dessutom ger 

den goda förutsättningar för rimliga avvägningar mellan den enskilde försäkringstagarens 

intresse av trygghet och försäkringstagarkollektivets intresse av att minimera 

försäkringsbedrägerier. Därmed främjas ett välfungerande försäkringsväsende.  

Oavsett vilken lösning som väljs är det dock angeläget att rättsläget i frågan 

förtydligas. Därför vore det önskvärt att HD tog upp ett brandförsäkringsfall till prövning. 
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1 INLEDNING 

1.1 Introduktion 

Försäkringar fyller en viktig samhällsfunktion. Ett fungerande försäkringsskydd 

medför trygghet för den enskilde och stabilitet i samhället. Det är därför viktigt att 

försäkringsersättning utgår till den som drabbas av en skada. Samtidigt finns alltid en 

risk för försäkringsbedrägerier. Om ett försäkringsbolag nekar en försäkringstagare 

begärd ersättning på grund av misstanke om försäkringsbedrägeri kan 

försäkringstagaren väcka talan mot bolaget. Vanligtvis är det omöjligt för domstolen 

att säkert fastställa vad som har hänt. Istället får tvisten avgöras genom att osäkerheten 

går ut över den part som har bevisbördan för huruvida ett försäkringsbedrägeri 

föreligger. Vem som har denna bevisbörda är dock inte alltid självklart. En oklarhet är 

om försäkringsvillkorens utformning kan påverka bevisbördans placering. 

Låt oss ta brandförsäkring som exempel. En sådan är ofta utformad på följande vis. 

Det anges att försäkringen täcker skador som uppkommit genom ”eld som kommit 

lös”.1 I ett undantagsvillkor anges att ersättning inte utgår om branden har anlagts av 

försäkringstagaren. Enligt praxis måste försäkringsbolaget i denna situation bevisa att 

försäkringstagaren har anlagt branden. Ponera nu att villkoren istället är utformade så 

att försäkringen enligt villkoren täcker skador som uppkommit genom ”eld som 

kommit lös och som inte har anlagts av försäkringstagaren”. Vad som i det första 

exemplet var ett undantagsvillkor har här alltså ”bakas in” i vad försäkringen täcker. 

Påverkar detta vilken part som ska bevisa om försäkringstagaren själv har anlagt 

branden eller inte?  

 

1.2 En närmare presentation av problemet 

I försäkringsvillkoren beskrivs de situationer då försäkringstagaren har rätt till 

försäkringsersättning. Detta anges genom omfattningsvillkor och undantagsvillkor. 

Omfattningsvillkor beskriver risken som försäkringen täcker, medan undantagsvillkor 

anger situationer då ersättning inte ska utgå trots att omfattningsvillkoren är uppfyllda.2  

En brandförsäkring ska typiskt sett medge försäkringsersättning vid skador till följd 

av brand, men inte om försäkringstagaren själv har orsakat branden genom grov 

                                                 
1 Jfr definitionen av brand i 79 § GFAL.  
2 Prop. 2003/04:150 s. 184 f., Bengtsson s. 293 ff. Jfr 4 kap. 11 § FAL. 
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vårdslöshet eller uppsåt (framkallat försäkringsfallet). Detta kan regleras på olika sätt i 

försäkringsvillkoren. Jag benämner villkorstyperna som uppdelade eller hopslagna 

villkor enligt följande. 

• Uppdelade villkor: I omfattningsvillkoret anges att försäkringen täcker skador 

som uppkommit genom ”eld som kommit lös”. I ett undantagsvillkor anges att 

ersättning inte utgår om försäkringstagaren har framkallat försäkringsfallet. 

• Hopslagna villkor: I omfattningsvillkoret anges att försäkringen täcker skador 

som uppkommit genom ”eld som kommit lös och som inte orsakats uppsåtligen 

eller genom grov vårdslöshet av försäkringstagaren”. 

Hopslagna villkor innebär alltså att undantaget för framkallande av försäkringsfallet 

inkluderas i omfattningsvillkoret. I en brandförsäkringstvist där försäkringen har 

hopslagna villkor är det oklart vilken part som ska ha bevisbördan för om 

försäkringstagaren har framkallat försäkringsfallet. Frågan regleras inte i lag, har inte 

prövats av HD och har sällan diskuterats i doktrin.  

När bevisbörda i försäkringstvister diskuteras sägs ofta att det finns en princip med 

innebörden ”försäkringstagare har bevisbördan för att försäkringsfall föreligger, 

försäkringsbolag för att undantagsvillkor är tillämpliga”.3 En sådan princip har dock 

kritiserats för att vara otidsenlig, svårmotiverad och riskera att leda till olämpliga 

resultat.4 Brandförsäkringar med uppdelade villkor har prövats av HD, som då har lagt 

bevisbördan på försäkringsbolaget (NJA 1990 s. 93). Vid andra typer av försäkringar med 

hopslagna villkor har försäkringstagaren fått bevisbördan (NJA 1984 s. 501 I och II, NJA 

2006 s. 721).  I NJA 1984 s. 501 I och II uttalade HD att ”försäkringstagare som gör 

gällande att försäkringsfall föreligger har bevisbördan för att så är förhållandet”, vilket 

har tolkats som en bekräftelse av den tidigare nämnda principen. 

Om en brandförsäkring med hopslagna villkor aktualiseras i praxis måste domstolen 

ta ställning till hur bevisbördan ska placeras. Ett alternativ är att med stöd av principen 

”försäkringstagare har bevisbördan för att försäkringsfall föreligger” och NJA 1984 s. 

501 I och II lägga bevisbördan på försäkringstagaren. Ett annat alternativ är att göra en 

avvägning av de skäl som talar för olika placeringar av bevisbördan i det enskilda fallet. 

Om en sådan avvägning görs skulle man t.ex. kunna ta fasta på att det rör sig om en 

brandförsäkring, och med ledning från NJA 1990 s. 93 lägga bevisbördan på 

                                                 
3 Se t.ex. Bengtsson s. 79, Hellner s. 111, Rodhe s. 287, Heuman s. 489, Schmidt s. 106 f., Westberg s. 747, 

Nordh s. 126 f. och 129, Johansson s. 163 f. 
4 Bengtsson s. 79 f. och 83, Lindell 1992 s. 216 f., Westberg s. 747 f., Heuman s. 190, Schmidt s. 107. 
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försäkringsbolaget. Vilket alternativ som ska väljas är oklart. I underrättspraxis har frågan 

hanterats på olika sätt. Det vanligaste är att bevisbördan med hänvisning till NJA 1984 s. 

501 I och II lagts på försäkringstagaren, men det finns också exempel på andra 

överväganden i frågan och andra bevisbördeplaceringar.5  

Sammanfattningsvis är rättsläget i frågan oklart, det saknas enhetlighet i 

rättstillämpningen, och den vanligaste lösningen har fått en hel del kritik. Mot denna 

bakgrund diskuteras i denna uppsats vad som bör vara avgörande för placeringen av 

bevisbördan i försäkringstvister. Exemplet med en brandförsäkring med hopslagna villkor 

illustrerar problematiken.  

 

1.3 Syfte och avgränsningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken metod som bör användas för att avgöra vilken 

part som ska ha bevisbördan för framkallande av försäkringsfallet vid brandförsäkringar 

med hopslagna villkor. Ska problemet lösas med tillämpning av en princip med 

innebörden ”försäkringstagare har bevisbördan för att försäkringsfall föreligger”, eller 

genom en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet?  

Jag gör alltså inte anspråk på att nödvändigtvis kunna besvara hur bevisbördan ska 

placeras i ett enskilt fall, utan diskuterar vilken metod som bör användas för att lösa 

bevisbördefrågan i det enskilda fallet. Uppsatsens fokus ligger på brandförsäkringar, men 

andra försäkringstyper behandlas i den mån det behövs för att uppnå syftet. Diskussionen 

och slutsatserna i uppsatsen är också förhållandevis generella, och kan delvis göra sig 

gällande för försäkringstvister i allmänhet.  

 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Metod 

1.4.1.1 Ett problem i gränslandet mellan två rättsområden 

Frågan om vilken metod som ska användas för att bestämma bevisbördans placering i 

brandförsäkringstvister befinner sig i gränslandet mellan försäkringsrätt och processrätt. 

Det är viktigt att både det försäkringsrättsliga och det processrättsliga perspektivet 

inkluderas i analysen. Inom processrätten har det förts omfattande diskussioner om hur 

bevisbördefrågor i allmänhet bör lösas. Argument, teorier och principer i frågan har 

utvecklats i praxis och doktrin. Försäkringsinstitutet har dock flera särdrag som skiljer 

                                                 
5 För en genomgång av underrättspraxis i frågan, se nedan avsnitt 3.2.3.  
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försäkringsavtal från andra avtalstyper. Dessa särdrag måste beaktas när 

bevisbördefrågan ska lösas. Det går alltså inte att lösa problemet genom att endast 

diskutera olika bevisbördeteorier eller resonera kring försäkringsrättsliga hänsyn. För att 

kunna besvara frågeställningen måste istället de försäkringsrättsliga aspekterna 

sammanföras med den processrättsliga diskussionen om bevisbördefrågor. 

 

1.4.1.2 Vilken analys behöver göras för att uppnå syftet? 

För att uppnå syftet behöver en analys de lege lata och en de lege ferenda göras. Målet 

med analysen de lege lata är att undersöka vad som idag kan anses gälla för hur det 

aktuella bevisbördeproblemet ska hanteras. Analysen har tre delar. För det första 

problematiseras det vanliga uttrycket ”försäkringstagare har bevisbördan för att 

försäkringsfall föreligger, försäkringsgivare för att undantagsvillkor är tillämpliga”. 

Syftet är att undersöka om en princip med denna innebörd finns och hur den i så fall ska 

tillämpas. För det andra analyseras HD:s avgörande NJA 1984 s. 501 I och II, som 

vanligtvis åberopas när bevisbördefrågor i försäkringstvister ska avgöras. Slutligen 

analyseras betydelsen av HD:s senare praxis. Syftet med praxisanalysen att undersöka 

vilka slutsatser som kan dras av målen och vilken relevans dessa slutsatser har för 

uppsatsens bevisbördeproblem. I analysen de lege ferenda diskuteras därefter vad som 

vore en lämplig ordning. Denna analys har två delar. Dels relateras de två möjliga 

metoderna för att lösa bevisbördeproblemet till vad som inom processrätten i allmänhet 

gäller för bevisfrågor, dels sätts metoderna i en försäkringsrättslig kontext.  

 

1.4.1.3 Hur den rättsdogmatiska metoden tillämpas i denna uppsats 

Syftet med uppsatsen är att undersöka möjliga lösningar på ett konkret juridiskt problem 

som ofta uppstår i rättstillämpningen. När sådana frågor ska lösas används ofta en 

rättsdogmatisk metod.6 Den rättsdogmatiska metoden beskrivs ofta som en rekonstruktion 

av rätten.7 Ett annat sätt att beskriva metoden är att man genom tolkning och 

systematisering av rättskällor fastställer vad som är gällande rätt.8 Vanliga rättskällor är 

författning, förarbeten, praxis och doktrin.9  

                                                 
6 Kleineman s. 23. 
7 Jareborg s. 4, Kleineman s. 21. 
8 Kleineman s. 29 f. 
9 Kleineman s. 21. 
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Det finns olika uppfattningar om vilka slags resonemang som ryms inom den 

rättsdogmatiska metoden. Vissa har en restriktiv syn på metoden, och menar att endast 

resonemang de lege lata, om vad som med stöd av rättskällorna kan fastslås vara gällande 

rätt, kan klassas som rättsdogmatiska.10 Andra har en vidare syn på metoden, och menar 

att även exempelvis resonemang de lege ferenda och rättshistoriska diskussioner kan ingå 

i en rättsdogmatisk analys.11  

I denna uppsats tillämpas båda formerna av rättsdogmatisk metod. I avsnitt 2 redogörs 

för några försäkringsrättsliga och processrättsliga utgångspunkter för den fortsatta 

framställningen. Detta avsnitt är främst författat med användning rättsdogmatisk metod i 

snävare bemärkelse. Syftet är att redogöra för gällande rätt på områdena. I de följande 

avsnitten är syftet snarare att problematisera den syn på den ofta åberopade principen, 

den läsning av HD:s praxis och den lösning på bevisbördeproblemet som många 

rättskällor erbjuder. Detta görs genom ett ifrågasättande av den förhållandevis vedertagna 

principen, en analys av hur HD:s praxis egentligen bör läsas samt en diskussion de lege 

ferenda om vad som vore en lämplig och rimlig ordning. I dessa delar tillämpas 

rättsdogmatisk metod i den vidare bemärkelsen, som även inkluderar kritiska perspektiv 

på rätten. 

 

1.4.2 Material 

Försäkringsinstitutet är föremål för förhållandevis omfattande regleringar. Av störst 

betydelse för denna uppsats är försäkringsavtalslagen (2005:104, FAL). Av FAL och dess 

förarbeten framgår många av de försäkringsrättsliga utgångspunkterna för analysen. Det 

saknas dock regleringar i FAL om just den aktuella bevisbördefrågan. Några sådana 

regleringar finns inte heller i rättegångsbalken (1942:740, RB), eller någon annan 

processrättslig författning. Bevisfrågor är i allmänhet oreglerade inom processrätten.12 

Varken försäkringsrättslig eller processrättslig lagstiftning kan alltså lösa uppsatsens 

problem. 

Istället fyller praxis en större funktion. HD:s avgöranden NJA 1984 s. 501 I och II är 

av central betydelse för denna uppsats. En stor del av uppsatsen utgörs av en analys av 

dessa avgöranden. Även andra HD-avgöranden behandlas. Dessutom tillkommer en rad 

                                                 
10 Kleineman s. 36. 
11 Jareborg s. 4, Kleineman s. 23 f och 35 f. 
12 Ekelöf m.fl. 6 uppl. s. 67, Nordh s. 11 f., Fitger m.fl., kommentaren till 35 kap. 1 §, under rubriken 

Bevisbördan, Boman s. 69. 
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exempel ur underrättspraxis som illustrerar hur HD-fallen har tolkats och tillämpats och 

hur domstolar resonerar kring de aktuella bevisbördefrågorna. 

Praxisanalysen sker mot bakgrund av vissa försäkringsrättsliga och processrättsliga 

utgångspunkter. För försäkringsrättens del återfinns dessa utgångspunkter till viss del i 

FAL och dess förarbeten, men försäkringsrättslig doktrin är också en betydelsefull källa. 

Standardverken på området är Hellners Försäkringsrätt (1965) och Bengtssons 

Försäkringsavtalsrätt (2015). För de processrättsliga utgångspunkterna är doktrinen än 

viktigare. Här är det dock svårt att identifiera några standardverk. Istället framträder en 

bild där olika författare har olika syn på processens funktioner och därmed olika syn på 

vad som bör vara avgörande för bevisbördefrågor. I denna uppsats tas inte ställning för 

en viss bevisbördeteori som lösning på uppsatsens problem. Istället används teorierna 

som bakgrund och förklaringsmodeller till praxis och doktrinuttalanden om den konkreta 

bevisbördefrågan.  

 

1.5 Disposition 

I avsnitt 1 har jag avsett att ge en introduktion till ämnet, problemet och hur jag angriper 

det i uppsatsen. Avsnitt 2 är en bakgrund, där jag redogör för försäkringsrättsliga och 

processrättsliga utgångspunkter för den fortsatta framställningen. I avsnitt 3 presenteras 

utgångspunkterna för den följande analysen.  

I avsnitt 4 diskuteras problemet de lege lata. Avsnittet har tre delar. Först diskuteras 

uttrycket ”försäkringstagare har bevisbördan för att försäkringsfall föreligger, 

försäkringsgivare för att undantagsvillkor är tillämpliga” och dess betydelse för 

uppsatsens bevisbördeproblem. Därefter analyseras HD:s avgöranden NJA 1984 s. 501 I 

och II, vilka slutsatser som kan dras av avgörandena och i vilken mån dessa slutsatser är 

relevanta för det aktuella bevisbördeproblemet. Slutligen diskuteras betydelsen av HD:s 

senare praxis i närliggande frågor. Av diskussionerna i avsnitt 4 framgår att det är svårt 

att dra några säkra slutsatser om vilken metod som de lege lata ska användas för att 

bestämma bevisbördans placering i brandförsäkringstvister.  

Detta motiverar avsnitt 5 – en diskussion om vilken metod som de lege ferenda bör 

tillämpas. Här relateras de två möjliga lösningarna till vad som i allmänhet gäller för 

bevisfrågor samt försäkringsinstitutets funktioner och särdrag. Därigenom visas att en 

avvägning av skälen i det enskilda fallet är att föredra framför en tillämpning av en princip 

med innebörden att ”försäkringstagare har bevisbördan för att försäkringsfall föreligger”.  
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I avsnitt 6 sammanfattas slutsatserna i avsnitt 3–5 och appliceras på uppsatsens 

bevisbördeproblem – brandförsäkringen med hopslagna villkor. Avsnitt 7 är en 

avslutande kommentar. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Försäkringsrättsliga utgångspunkter 

2.1.1 Allmänt 

2.1.1.1 Vad är en försäkring? 

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet försäkring.13 I korta drag fungerar en 

försäkring dock på följande sätt. Ett antal personer löper en risk att drabbas av en viss 

händelse. Om en enskild person kommer att drabbas av händelsen är ovisst. Istället för 

att bära risken själv vänder sig dessa personer till ett försäkringsbolag, ofta kallat 

försäkringsgivare, som åtar sig att bära risken. Personerna kallas här försäkringstagare. 

Varje försäkringstagare betalar en premie till försäkringsgivaren. När någon drabbas av 

händelsen används en del av de inbetalda premierna för att ersätta den drabbade. 

Försäkringsersättningen kan motsvara skadan i det enskilda fallet eller uppgå till ett 

förutbestämt belopp (summaförsäkring). På detta sätt ingår försäkringstagarna i en 

riskgemenskap. Genom en sådan riskgemenskap kan försäkringstagarna byta en oviss risk 

för en större förlust mot en mindre, säker ”förlust” genom försäkringspremien. 

 

2.1.1.2 Relevanta aktörer 

Den som tecknar försäkringen benämns alltså försäkringstagare och den som åtar sig 

risken försäkringsgivare. Försäkringsgivaren är vanligtvis ett försäkringsbolag, även om 

det är möjligt för ett antal personer att gå samman och skapa en egen riskgemenskap 

(kallat ömsesidig försäkring). Alla försäkringstagare till en viss försäkring benämns 

tillsammans försäkringstagarkollektiv.14  

Försäkringstagaren å ena sidan och försäkringsgivaren och försäkringstagarkollektivet 

å andra sidan har motstående intressen. Försäkringstagarens främsta intresse är trygghet. 

Detta innebär att försäkringstagaren i så många situationer som möjligt vill ha möjlighet 

att få så hög försäkringsersättning som möjligt.15 Försäkringsgivaren å andra sidan är 

(vanligtvis) ett vinstgivande företag som vill betala ut så lite försäkringsersättning som 

möjligt i förhållande till premieintäkterna. Dessa intäkter ska täcka den 

försäkringsersättning som försäkringsgivaren behöver betala ut samt försäkringsgivarens 

omkostnader och vinstmarginal.16 Om försäkringsgivaren behöver betala ut mer 

                                                 
13 Hela detta stycke efter Hellner s. 7 f., Bengtsson s. 15 f. 
14 Hellner s. 7 f., Bengtsson s. 15 f.  
15 Hellner s. 15, Bengtsson s. 15 f. 
16 Hellner s. 8, Bengtsson s. 16. 
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försäkringsersättning kommer därmed premierna stiga.17 Försäkringstagarkollektivet 

delar därför försäkringsgivarens intresse av att så lite försäkringsersättning som möjligt 

ska betalas ut. Den enskilde försäkringstagaren har alltså ett eget intresse av att 

försäkringsersättning ska utgå ofta, men är samtidigt del av försäkringstagarkollektivet 

som har ett rakt motstående intresse.18 

Utöver dessa parter talas ibland om en försäkrad. Med detta begrepp avses den vars 

intresse är försäkrat mot skadan, och som därmed har rätt till försäkringsersättning (jfr 

1 kap. 4 § FAL).19 I äldre litteratur benämns den försäkrade istället försäkringshavare.20 

Ofta sammanfaller den försäkrade med försäkringstagaren. Det är dock även möjligt att 

teckna en försäkring till förmån för någon annan – livförsäkringen är ett klassiskt 

exempel.21 

 

2.1.1.3 Regleringen av försäkringar 

Försäkringsavtal regleras i försäkringsavtalslagen (2005:104, FAL). Tidigare gällde 

istället den äldre försäkringsavtalslagen (1927:77, GFAL) och 

konsumentförsäkringslagen (1980:33, KFL). Försäkringsgivarnas verksamhet täcks av en 

förhållandevis omfattande näringsrättslig reglering, bl.a. försäkringsrörelselagen 

(2010:2043, FRL). Bestämmelserna i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar 

på förmögenhetsrättens område (AvtL) är tillämpliga på försäkringsavtal.22 

FAL är indelad i fyra avdelningar. I den första avdelningen återfinns lagens 

tillämpningsområde, ett antal definitioner samt tvingande regler. Bland de tvingande 

reglerna märks 1 kap. 6 §, som anger att försäkringsvillkor som i jämförelse med 

bestämmelserna i FAL är till nackdel för försäkringstagaren eller dennes rättsinnehavare 

eller den försäkrade är utan verkan mot dem, om inte något annat anges i lagen. I den 

andra avdelningen regleras individuell skadeförsäkring. Inom avdelningen finns separata 

regleringar för konsumentförsäkring (2–7 kap.) och företagsförsäkring (8–9 kap.) 

Avdelning tre och fyra avser individuell personförsäkring respektive kollektiv 

försäkring.23 

                                                 
17 Jfr Bengtsson s. 29 ff. 
18 Hellner s. 15–17, Bengtsson s. 16. 
19 Bengtsson s. 192. 
20 Jfr t.ex. Hellner f. 57 f. 
21 Hellner s. 57 f. 
22 Prop. 2003/04:150 s. 105. 
23 I den engelska nomenklaturen har begreppet skadeförsäkring en annan innebörd. Där definieras 

skadeförsäkringen negativt från livförsäkringen – man skiljer mellan life insurance och non-life insurance. 

Därmed klassas även sjuk- och olycksfallsförsäkring som skadeförsäkring. I denna uppsats används 
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Främst reglerna om individuell skadeförsäkring är av intresse för denna uppsats. Dessa 

regler följer en något ovanlig struktur på så sätt att konsumentförsäkringsfallet utgör 

utgångspunkten för regleringarna.  I den mån samma sak ska gälla för företagsförsäkring 

som för konsumentförsäkring hänvisar regleringarna i 8–9 kap. tillbaka till relevanta 

bestämmelser i 2–7 kap.  

 

2.1.1.4 Försäkringens funktioner 

Försäkringen har flera funktioner i samhället. Den mest påtagliga funktionen är kanske 

att den tillgodoser ett intresse av trygghet hos den enskilde.24 För en fysisk person kan 

tryggheten bestå i att veta att denne får kompensation om exempelvis dennes hus skulle 

brinna ned, dennes bil gå sönder eller denne själv skadas i en olycka.25 För ett företag kan 

försäkringen vara en förutsättning för att det risktagande som krävs för att nå framgång 

med företaget ska vara ekonomiskt motiverat.26 Riskspridningen mellan personer medför 

rimligtvis även en stabilitet i samhället, eftersom enskilda och företag inte drabbas lika 

hårt som de annars skulle göra av oförutsedda händelser. I Sverige fyller 

försäkringsväsendet en förhållandevis viktig funktion för skaderegleringen i samhället – 

sådant som i andra rättsordningar snarare skulle hanteras skadeståndsrättsligt hanteras i 

relativt stor utsträckning istället med hjälp av försäkringar.27 

Försäkringen kan påverka preventionen av skador i samhället både positivt och 

negativt. Preventionen kan påverkas negativt genom att en enskild som känner en ökad 

trygghet kan bli mindre försiktig, med fler skador som följd.28 Denna effekt bör dock 

kunna mildras genom säkerhetsföreskrifter och undantagsvillkor i försäkringsavtalet 

liksom FAL:s regler om framkallande av försäkringsfall. Försäkringsgivare kan också 

påverka preventionen i positiv riktning genom sin premiesättning, exempelvis genom att 

försäkringstagare som vidtar säkerhetsåtgärder som att förvara sitt fordon i ett garage eller 

installera sprinklers i en byggnad erbjuds lägre premier. Detsamma gäller premiesättning 

som premierar försäkringstagare med långa skadefria perioder. En försäkringstagare som 

inte vill bryta en skadefri period med en anmälan om en ”småskada” på sin bil har ett 

                                                 
begreppet skadeförsäkring dock i FAL:s mening, där skiljelinjen går mellan skadeförsäkring och 

personförsäkring (liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring), jfr 1 kap. 1–2 §§ FAL. 
24 Prop. 2003/04:150 s. 123, Hellner s. 15–17, Bengtsson s. 16., Ekelöf m.fl. 7 uppl. s. 97. 
25 Bengtsson s. 4. 
26 Hellner s. 15–17. 
27 Prop. 2003/04:150 s. 125. 
28 Hellner s. 15–17, Bengtsson s. 18 f. I prop. 2003/04:150 s. 124 anförs att det är viktigt att försäkringsavtal 

utformas med preventionshänsyn i åtanke, och att försäkringar t.ex. inte ska uppmuntra slarv eller 

nonchalans. 
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incitament att undvika sådana småskador.29 Samtliga åtgärder för att öka preventionen 

medför dock en begränsning av den enskildes trygghet, genom att situationerna när hen 

kan få försäkringsersättning minskas. Därför har det anförts att det finns en motsättning 

mellan trygghetsintresset och preventionsintresset.30 

Försäkringen kan även sägas fungera som sparande (livförsäkring) och som 

förutsättning för kreditväsendet (kreditgivare vill ha försäkrade säkerheter).31 

 

2.1.1.5 Försäkringens särdrag 

Försäkringar har en rad särdrag som påverkar utformningen, tolkningen och 

tillämpningen av regler om försäkringar. Bl.a. har sådana särdrag motiverat en utförlig 

reglering av försäkringsavtal.32 Här ska några sådana särdrag beröras. 

Försäkringsinstitutet fyller som sagt en viktig samhällsfunktion genom att erbjuda 

trygghet för enskilda och möjliggöra spridning av risker i samhället. På grund av denna 

samhällsfunktion tillåts exempelvis sociala hänsyn och jämlikhet ta större plats än vid 

många andra avtalstyper.33 Bengtsson benämner detta solidaritetstanken hos 

försäkringsinstitutet.34 Detta tar sig uttryck exempelvis genom den kontraheringsplikt 

som försäkringsgivare ibland har (jfr 3 kap. 1 § FAL). I viss mån har alla människor rätt 

till ett försäkringsskydd. Detta medför att ”de goda riskerna i viss utsträckning får betala 

för de dåliga, så att dessa också kan omfattas av skyddet”, som Bengtsson uttrycker det.35  

Försäkringsavtalet präglas vidare av den s.k. ekvivalensprincipen.36 Principen innebär 

att premien ska motsvara den försäkrade risken. En större sannolikhet för att en risk 

förverkligas eller större potentiell skada ska medföra en högre premie, och vice versa. 

Hur stor premie en viss risk motiverar beräknas med hjälp av statistik och annan 

specialkunskap hos försäkringsgivaren. Denna beräkning kallas försäkringsteknik.37  

En förutsättning för att ekvivalensprincipen och försäkringstekniken ska kunna 

tillämpas är att det finns ett förtroendeförhållande mellan parterna.38 Försäkringstagaren 

är den enda som känner till den enskilda risken som ska försäkras. Ofta har 

                                                 
29 Hellner s. 15–17, Bengtsson s. 18 f. 
30 Hellner s. 15–17. 
31 Hellner s. 17. 
32 Prop. 2003/04:150 s. 123. Här framhålls även att försäkringens särdrag gör att allmänna kontraktsrättsliga 

grundsatser inte utan vidare blir tillämpliga. 
33 Prop. 2003/04:150 s. 124. 
34 Bengtsson s. 44 f. 
35 Bengtsson s. 44. 
36 Prop. 2003/04:150 s. 123 f. Se vidare Bengtsson s. 29 ff., Hellner s. 9–11. 
37 Prop. 2003/04:150 s. 123. Se vidare Bengtsson s. 29 ff. 
38 Prop. 2003/04:150 s. 124. Se vidare Hellner s. 133 f. och Bengtsson s. 46 f. 
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försäkringstagaren även ett informationsövertag när det gäller händelseförloppet vid ett 

påstått försäkringsfall, exempelvis om försäkringstagaren eller någon närstående till 

denne har varit närvarande vid händelsen. Försäkringsgivaren är därför beroende av att 

informationen från försäkringsgivaren är korrekt. Försäkringsgivaren är också beroende 

av att försäkringstagaren inte tar onödiga risker eller till och med uppsåtligen framkallar 

försäkringsfallet.39 Mot denna bakgrund har regler kring bl.a. försäkringstagarens 

upplysningsplikt, säkerhetsföreskrifter och framkallande av försäkringsfallet utformats.40 

Dessa regler till trots kvarstår försäkringstagarens informationsövertag och kontroll över 

den försäkrade egendomen. Vid någon punkt måste därför försäkringsgivaren lita på 

försäkringstagaren och dennes uppgifter.  

Samtidigt har försäkringsgivaren ett stort informationsövertag över den genomsnittliga 

försäkringstagaren när det gäller sannolikheten för att en viss risk ska förverkligas och 

vad som är en rimlig premiesättning. Försäkringsgivaren avgör vilken premie 

försäkringstagaren ska betala, om försäkringstagaren ska få ersättning och hur stor den 

ersättningen ska vara. På detta sätt är försäkringstagaren beroende av att 

försäkringsgivarens bedömningar är korrekta, i synnerhet för att försäkringstagarens 

trygghetsintresse faktiskt ska infrias.41 Försäkringsgivarens övertag i dessa frågor kan till 

viss del mildras genom konkurrens mellan försäkringsbolag, som ger ett incitament att 

vara transparent, sätta låga premier och utge försäkringsersättning i många situationer.42 

Dessutom finns en omfattande reglering av bolag som vill driva försäkringsrörelse, och 

även regler kring bl.a. försäkringsgivarens informationsplikt.43  

 

2.1.2 Försäkringsavtalet 

2.1.2.1 Försäkringsavtalets konstruktion 

Försäkringsavtalet ingås mellan försäkringsgivaren och den enskilde försäkringstagaren. 

I avtalet anges den egendom, person eller annat som försäkringen avser. Dessutom pekas 

den försäkrade risken, eller faran, ut.44 Risken kan vara utformad på olika vis. Det kan 

anges att försäkringsersättning ska utgå om en viss händelse inträffar eller en viss skada 

uppkommer. Ibland finns även ett krav på orsakssamband, så att försäkringen täcker 

                                                 
39 Bengtsson s. 20. 
40 Bengtsson s. 258. 
41 Försäkringsgivaren kan dock inkludera risken för att försäkringstagare lämnar felaktig information i sina 

premieberäkningar, jfr Bengtsson s. 33 och Hellner s. 133 f.  
42 Jfr Bengtsson s. 30. 
43 Se FRL och 2 kap. FAL. 
44 Hellner s. 92 ff., Bengtsson s. 18. 
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(vissa) skador som har orsakats genom en viss händelse.45 Försäkringsvillkor som 

beskriver risken som försäkringen täcker kallas omfattningsvillkor.46  

Försäkringen avser ett visst intresse av att risken inte förverkligas.47 Samma försäkrade 

risk kan avse flera intressen. En Uber-förare har t.ex. flera intressen i att dennes bil inte 

ska brinna upp – att inte behöva ersätta bilen, att inte förlora sin inkomst, och kanske ett 

affektionsvärde. Även andra personer än försäkringstagaren kan ha ett intresse i att risken 

inte förverkligas. Exempelvis kanske Uber-föraren har köpt bilen på avbetalning och en 

kreditgivare därmed har förlorat en säkerhet för sin fordran.48  

Endast den som har ett intresse i att en risk inte förverkligas kan få 

försäkringsersättning. Detta innebär att man inte kan få ersättning om man har tecknat en 

försäkring på en för en själv helt okänd persons bil och bilen skadas. Inte heller kan man 

få ersättning om man har tecknat en försäkring på sin egen bil, sålt bilen och bilen skadas 

efter överlåtelsen med medan ens egen försäkring i och för sig fortfarande gäller. I båda 

fallen saknar försäkringstagaren ett intresse i bilen.49 

Utöver att det ska finnas ett intresse måste intresset även vara försäkringsbart.50 Vissa 

intressen anses nämligen inte möjliga eller lämpliga att försäkra. Tidigare ansågs endast 

ekonomiska intressen vara möjliga att försäkra, men idag anses även ideella intressen vara 

försäkringsbara.51 Uber-föraren i exemplet ovan kan alltså teoretiskt få ersättning för 

affektionsvärdet på bilen. Intresset måste givetvis också vara lagligt, jfr 6 kap. 1 § FAL. 

Båda parter i försäkringsavtalet har huvudförpliktelser och biförpliktelser. 

Försäkringsgivarens huvudförpliktelse är att betala försäkringsersättning när en försäkrad 

risk förverkligas. Biförpliktelserna består till stor del av olika former av 

informationsskyldighet. Försäkringstagarens huvudförpliktelse är att betala premien. 

Biförpliktelserna kan exempelvis bestå i att följa olika säkerhetsföreskrifter (låsa dörren, 

ha en brandvarnare) och upplysa om sådant som är relevant för att försäkringsgivaren ska 

kunna bedöma risken i det enskilda fallet (upplysningsplikt).52  

 

  

                                                 
45 För en närmare genomgång av olika typer av risker, se Hellner s. 93 f.  
46 Jfr 4 kap. 11 § FAL. Se vidare prop. 2003/04:150 s. 185. 
47 Jfr 6 kap. 1 § FAL, vari stadgas att ersättning kan betalas för varje lagligt intresse som omfattas av 

försäkringen. Se vidare Hellner s. 212 ff., Bengtsson s. 306 ff. 
48 Exemplet är inspirerat av Hellners exempel s. 213 f. 
49 Hellner s. 215. 
50 Jfr 6 kap. 1 § FAL. Se vidare Hellner s. 212 ff., Bengtsson s. 306 ff. 
51 Bengtsson s. 308, Hellner s. 219 f.  
52 Prop. 2003/04:150 s. 123, Hellner s. 132. 
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2.1.2.2 Försäkringsfall, ansvarsbegränsningar och undantag 

Att risken, som den anges i avtalet, förverkligas kallas försäkringsfall.53 Vid ett 

försäkringsfall ska försäkringsersättning som huvudregel utgå. I vissa fall är dock 

försäkringsgivarens ansvar för en försäkrad risk begränsat genom lag eller i 

försäkringsvillkoren.  

I 4 kap. FAL anges ett antal begränsningar i försäkringsgivarens ansvar för den 

försäkrade risken. Ersättningen kan sättas ned om försäkringstagaren har försummat sin 

upplysningsplikt och försäkringsgivaren har varit i god tro (4 kap. 2–4 §§). Om den 

försäkrade uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet framkallar ett försäkringsfall eller 

förvärrar följderna av ett sådant kan ersättningen sättas ned eller falla bort (4 kap. 5 §). 

Ersättningen kan även sättas ned om den försäkrade försummar att följa 

säkerhetsföreskrifter eller inte uppfyller sin räddningsplikt (4 kap. 6–7 §§). 

I 4 kap. 8 § finns vissa regler kring identifikation. Om det anges i försäkringsvillkoren, 

ska 4 kap. 5–7 §§ med den försäkrades handlande likställas handlande av den som med 

den försäkrades samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen (p. 1). Om den 

försäkrade egendomen är en gemensam bostad eller bohag i en sådan bostad, ska även 

gäller detsamma för handlande av den försäkrades make, sambo och annan 

familjemedlem (p. 2). I 4 kap. 9 § finns vissa begränsningar av ansvarsbegränsningarna. 

Utöver FAL:s undantagsregler kan också undantagsvillkor i försäkringsvillkoren 

medföra att försäkringsersättning inte ska utgå trots att förutsättningarna för att 

försäkringsfall ska föreligga är uppfyllda. Sådana undantagsvillkor avser inte sällan 

omständigheter som också regleras i 4 kap. FAL, exempelvis den försäkrades 

framkallande av försäkringsfallet. 

Försäkringsgivarens ansvar begränsas dock redan genom omfattningsvillkorens 

utformning. Risker som inte anges i omfattningsvillkoren faller utanför 

försäkringsgivarens ansvar. Det är därför även möjligt att redan i ett omfattningsvillkor, 

i beskrivningen av den försäkrade risken, ange exempelvis att försäkringen inte täcker 

den försäkrades framkallande av försäkringsfallet.54 Stöldförsäkringar är närmast per 

                                                 
53 Det har diskuterats om begreppet försäkringsfall ska anses innebära ”att försäkringsersättning ska utgå”, 

dvs. om det även ska krävas att inget undantag är tillämpligt för att det ska vara fråga om försäkringsfall, 

se t.ex. Bengtsson s. 79 f. I FAL:s mening måste begreppet försäkringsfall dock anses innebära ”att den 

försäkrade risken förverkligas”, eftersom undantagsreglerna förutsätter att försäkringsfall föreligger. Jfr 4 

kap. 5 § FAL, vari stadgas ”Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall, lämnas inte 

ersättning från försäkringen såvitt angår honom”. För en diskussion om begreppet försäkringsfall, se även 

Lindell 1992 s. 216.  
54 Hellner s. 112 f., Bengtsson s. 83 f. 
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definition utformade på detta sätt. Den försäkrade risken för stöld anges ofta som 

”olovligt tagande och brukande” av den försäkrade egendomen. Det saknas givetvis 

anledning att försäkra lovligt tagande och brukande av egendom (i vart fall finns det nog 

ingen försäkringsgivare som skulle vara villig att göra det).55 Det är därför inte möjligt 

för den försäkrade att framkalla en ”stöld” som skulle täckas av försäkringen, eftersom 

ett sådant framkallande måste utgöras av ett lovligt tagande och brukande. Även 

omfattningsvillkor för andra typer av försäkringar kan utformas på liknande sätt. Den risk 

som en brandförsäkring täcker kan beskrivas som ”brand som inte är anlagd av den 

försäkrade eller med dennes samtycke” eller dylikt. Därmed har försäkringsgivarens 

ansvar för framkallande av försäkringsfallet begränsats redan genom 

omfattningsvillkoren. 

Om ett omfattningsvillkor innehåller en ansvarsbegränsning för försäkringsgivaren 

som tar sikte på sådana omständigheter som också regleras i 4 kap. FAL gäller enligt 

4 kap. 11 § lagens bestämmelser före avtalsvillkoren. Detta innebär t.ex. att om en 

försäkringstagare har framkallat ett försäkringsfall genom grov vårdslöshet så ska 

försäkringsersättningen sättas ned till ett skäligt belopp i enlighet med 4 kap. 5 § 2 st., 

även om omfattningsvillkoren till sin lydelse helt utesluter att ersättning betalas ut i 

sådana fall.  

 

2.1.2.3 Produktfrihetsprincipen 

Produktfrihetsprincipen är en central del av den svenska försäkringsrätten.56 Principen 

innebär att det står försäkringsgivare fritt att utforma försäkringsprodukter, dvs. 

bestämma vilka risker som en försäkring ska täcka, utan att begränsas av tvingande 

regler.57 Produktfrihetsprincipen ökar försäkringsinstitutets flexibilitet. Bristen på 

lagstiftning kring hur försäkringsprodukter får utformas gör att försäkringsgivarna snabbt 

och enkelt kan anpassa försäkringsprodukterna efter de behov som finns i samhället.58 På 

detta sätt kan principen underlätta för försäkringsgivare att tillhandahålla ett lämpligt 

skydd för den enskilde. Ett annat skäl för principen är att det givetvis finns en stor mängd 

risker som behöver försäkras i samhället och att en reglering av utformningen av 

                                                 
55 Det brukar framhållas som en försäkringsrättslig princip att det måste vara ovisst om en risk kommer att 

förverkligas för att risken ska kunna försäkras, jfr prop. 2003/04:150 s. 124. En risk för lovligt tagande och 

brukande kan knappast sägas vara oviss, eftersom den försäkrade har full kontroll över riskens 

förverkligande.  
56 Prop. 2003/04:150 s. 185. Se vidare Bengtsson s. 129 ff. Jfr även Hellner s. 62 f. 
57 Prop. 2003/04:150 s. 185, Bengtsson s. 129 ff.  Jfr Hellner s. 62 f. 
58 Bengtsson s. 129, Hellner s. 63. 
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försäkringsprodukter därför skulle kunna kräva en olämpligt omfattande detaljreglering.59 

Produktfriheten är dock ingen förutsättning för ett fungerande försäkringsväsende – den 

gäller bl.a. inte vid vissa obligatoriska försäkringar, exempelvis trafikförsäkringen.60  

Produktfrihetsprincipen innebär alltså att det står försäkringsgivare fritt att utforma 

omfattningsvillkoren. Ibland kan det dock vara svårt att avgöra om en klausul hör till 

omfattningsvillkoren eller inte. Därmed kan det vara svårt att avgöra vilka klausuler som 

produktfrihetsprincipen omfattar.61  

Produktfrihetsprincipen medför även att det blir möjligt för försäkringsgivare att 

påverka andra förhållanden genom att lägga in vissa omständigheter i 

omfattningsvillkoren. Ibland är en särskild rättsföljd knuten till omfattningsvillkoren. 

Genom att lägga in en viss omständighet i omfattningsvillkoren – och inte i exempelvis 

ett undantagsvillkor – vill försäkringsgivaren få rättsföljden knuten till just denna 

omständighet.62 I 4 kap. 11 § FAL anges att kapitlets bestämmelser ska tillämpas även 

om en försäkring innehåller försäkringsvillkor som enligt sin lydelse begränsar 

försäkringens omfattning, när begränsningen avser bl.a. framkallande av 

försäkringsfallet. Regeln i 4 kap. 11 § syftar till att minska försäkringsgivares möjligheter 

att förändra parternas förpliktelser på detta sätt.  

 

2.2 Processrättsliga utgångspunkter 

2.2.1 Bevisbörda och beviskrav 

En tvist kan röra rättsfrågor eller sakfrågor. Rättsfrågor avser hur en viss omständighet 

ska bedömas rättsligt. Sakfrågor avser istället vilka omständigheter som ska bedömas, 

dvs. vad som faktiskt har hänt.63 Ofta är vissa omständigheter ostridiga och andra tvistiga.  

Vid en tvist om en sakfråga måste parterna lägga fram bevisning om de påstådda 

omständigheterna.64 Domstolen har därefter att utifrån denna bevisning bedöma vilka 

omständigheter som ska anses visade. I princip alltid kvarstår dock en viss osäkerhet kring 

de faktiska förhållandena.65 Vilken part som drabbas av denna osäkerhet kan avgöras på 

två sätt. En möjlighet är att domstolen bedömer vilket alternativt händelseförlopp som är 

                                                 
59 Hellner s. 63.  
60 I t.ex. 8, 10 och 11 §§ TSL beskrivs de situationer då trafikskadeersättning ska utgå. Bestämmelserna är 

tvingande, jfr Bengtsson s. 88. 
61 Bengtsson s. 133 ff., Hellner s. 63 f, Lindell-Frantz s. 121. 
62 Bengtsson s. 137 ff., Hellner s. 68.  
63 Ekelöf m.fl. 7 uppl. s. 77 f., Lindell 2012 s. 50, Nordh s. 22. 
64 Ekelöf m.fl. 7 uppl. s. 77 f., Lindell 2012 s. 50, Nordh s. 22. 
65 Bolding s. 10, Nordh s. 16, Westberg s. 731. 
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mest sannolikt, och lägger detta till grund för bedömningen av rättsfrågan.66 Den andra 

möjligheten, som är betydligt vanligare i svensk rätt, är att låta frågan om vilken part som 

drabbas av osäkerheten avgöras av regler om bevisbörda och beviskrav.67  

Med bevisbörda avses vilken part som ska drabbas av att en viss omständighet inte 

anses visad. Beviskravet är vad som krävs för att parten ska anses ha visat 

omständigheten.68 I tvistemål är normalbeviskravet styrkt (jfr NJA 1986 s. 470). Ibland 

finns bevissvårigheter som kan motivera en bevislättnad. Då kan det istället räcka med 

att parten exempelvis gör mera antagligt (NJA 1984 s. 501 I och II, NJA 1986 s. 3 och 

NJA 1986 s. 358) eller klart mera sannolikt (NJA 1992 s. 113, NJA 2001 s. 657, NJA 

2006 s. 721 och NJA 2017 s. 642) att en omständighet föreligger än att den inte gör det.69 

Om parten som har bevisbördan för en viss omständighet har lagt fram sådan bevisning 

att domstolen anser att beviskravet är uppfyllt drabbar den kvarvarande osäkerheten 

motparten. Om parten däremot inte lyckas nå upp till beviskravet har parten inte uppfyllt 

sin bevisbörda och den kvarvarande osäkerheten drabbar istället denne.  

Bevisbörda och beviskrav samverkar på ett sätt som möjliggör mer nyanserade 

avvägningar än om man bara hade kunnat laborera med det ena eller det andra.70 

Argument som talar för att bevisbördan ska placeras på en part talar också för att sänka 

ett beviskrav som ligger på motparten. Detta kan utnyttjas om olika skäl talar för att 

bevisbördan ska placeras på olika parter, eller det finns skäl för att placera bevisbördan 

på den en av parterna men denne då skulle få en alltför betungande bevisbörda. Sådana 

situationer kan lösas genom att den part som åläggs bevisbördan också får en 

bevislättnad.71 

 

2.2.2 Bevisbördans föremål 

Ibland sägs lite slarvigt exempelvis att ”försäkringstagaren har bevisbördan för att 

försäkringsfall föreligger”. Så är dock inte fallet. Bevisbördan tar inte sikte på ”att 

försäkringsfall föreligger”. Den tar sikte på vissa omständigheter som gör att 

försäkringsfall ska anses föreligga. Bevisbördans föremål är alltså en eller flera konkreta 

                                                 
66 Ekelöf m.fl. 7 uppl. s. 78 och 136 ff, Westberg s. 738, Lindell 1992 s. 113. 
67 Ekelöf m.fl. 7 uppl. s. 77 ff., Heuman s. 16, Westberg s. 737, Lindell 1992 s. 213. 
68 Ekelöf m.fl. 6 uppl. s. 61, Nordh s. 31 f., Heuman s. 16 f.  
69 För en utförligare diskussion om beviskrav, se Ekelöf m.fl. 7 uppl. s. 82 ff.  
70 Fitger m.fl., kommentaren till 35 kap. 1 §, Nordh s. 15, Heuman s. 17. 
71 Jfr NJA 1984 s. 501 I och II, där en avvägning mellan parternas olika intressen motiverade en betydande 

bevislättnad för den part som fick bevisbördan. Se också Bengtsson s. 45, Heuman s. 17, Westberg s. 744. 
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omständigheter.72 Dessa omständigheter kallas också rättsfakta. Rättsfakta karakteriseras 

av att de kan ge en viss rättsföljd. Om rättsfaktumet x är för handen, inträder rättsföljden 

y. Man brukar tala om abstrakta och konkreta rättsfakta. Med abstrakt rättsfaktum avses 

rekvisit i lagregler eller avtalsvillkor. Med konkreta rättsfakta menas faktiska 

omständigheter som, om de föreligger, uppfyller de abstrakta rekvisiten.73  

Låt oss ta ett typiskt försäkringsvillkor som exempel. I brandförsäkringar anges ofta 

att försäkringen täcker ”skada på grund av eld som kommit lös”. De abstrakta rekvisiten 

är här ”skada” ”eld” ”som kommit lös” samt orsaksrekvisitet att skadan ska ha uppstått 

”på grund av” elden som kommit lös. Om dessa rekvisit är uppfyllda föreligger ett 

försäkringsfall och försäkringsersättning ska som huvudregel utgå. Konkreta rekvisit som 

uppfyller de abstrakta skulle här vara en viss skada, en viss eld osv. Försäkringstagarens 

bevisbörda tar sikte på dessa konkreta rekvisit. Vad försäkringstagaren ska visa är alltså 

att en viss skada föreligger, att en viss eld förelegat osv.  

Samma part behöver inte ha bevisbördan för alla rättsfakta som krävs för att en 

rättsföljd ska inträda. Ibland har parterna bevisbördan för något eller några rekvisit var. 

Det kallas att bevisbördan är delad.74 Det förekommer t.o.m. att parterna har bevisbördan 

för varsitt moment i ett och samma rättsfaktum.75  

 

2.2.3 Bevisbörderegleringar i lag eller avtal 

Typiskt sett saknas regler kring bevisbörda, och ibland även beviskrav, i lag och annan 

författning.76 I motiven till RB konstaterades att en sådan reglering var utesluten eftersom 

den förutsatte en mycket omfattande utredning av olika civilrättsliga förhållanden och 

tvister. Dessutom ansåg processlagsberedningen att bevisbördans placering inte var lika 

relevant i ett system som byggde på fri bevisprövning än i ett byggt på den legala 

bevisteorin, som den svenska processrätten före RB:s tillkomst.77 Enligt Boman beror 

bristen på lagstiftning kring bevisbördans placering helt enkelt på att lagstiftaren varken 

vill eller har resurser för att stifta sådana regler. Detta stämmer väl överens med 

                                                 
72 Fitger m.fl., kommentaren till 35 kap. 1 §, under rubriken Bevisbördan, Nordh s. 19. 
73 Ekelöf 7 uppl. s. 78, Fitger m.fl., Tredje avdelningen, under rubriken Om bevisning, Nordh s. 21. Denna 

beskrivning av rättsfakta och rättsföljder kan problematiseras, men så används begreppen i denna 

framställning. För en utförligare diskussion, se t.ex. Lindblom s. 172 ff. 
74 Ekelöf 7 uppl. s. 81, Fitger m.fl., kommentaren till 35 kap. 1 §, under rubriken Bevisbördan, Westberg s. 

742. 
75 Fitger m.fl., kommentaren till 35 kap. 1 §, under rubriken Bevisbördan. 
76 Ekelöf m.fl. 6 uppl. s. 67, Nordh s. 11 f., Fitger m.fl., kommentaren till 35 kap. 1 §, under rubriken 

Bevisbördan, Boman s. 69. 
77 NJA II 1943 s. 446. Se vidare Fitger m.fl., kommentaren till 35 kap. 1 §, under rubriken Bevisbördan. 
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processlagsberedningens uttalanden. Dessutom, menar Boman, är det i linje med svensk 

lagstiftningstradition att överlämna denna typ av frågor till praxis.78 Det finns dock 

exempel på att bevisbördans placering har reglerats i lag i enskilda frågor.79  

Som utgångspunkt står det i dispositiva tvistemål parterna fritt att avtala om 

bevisbördans placering.80 Ett sådant avtal kan göras innan en tvist uppkommer, 

exempelvis mellan en försäkringsgivare och en försäkringstagare genom att en klausul 

om bevisbördans placering inkluderas i försäkringsvillkoren. Även om parterna inte har 

avtalat om bevisbördans placering i förväg kan de också komma överens i frågan när en 

tvist föreligger.81  

 

2.2.4 När bevisbördans placering är oreglerad 

Även när frågan om bevisbördans placering är helt oreglerad måste den dock avgöras på 

något sätt. Vad som bör vara avgörande för bevisbördans placering har varit föremål för 

omfattande diskussioner i doktrinen. Det saknas dock enighet kring att vissa teorier eller 

argument bör ges företräde. Bevisbördefrågor aktualiseras givetvis ofta i praxis. Ibland är 

det tydligt hur domstolen har resonerat. Det kan framgå att rätten har hänfört sig till en 

viss bevisbördeteori eller gjort en avvägning mellan olika argument för hur bevisbördan 

bör placeras.82 I andra fall saknas helt en motivering för rättens slutsats i 

bevisbördefrågan.83  

I nästa avsnitt följer en kort redogörelse för ett antal bevisbördeteorier som har fått 

stort utrymme i doktrinen. Det finns olika uppfattningar kring hur teorierna bör 

klassificeras – vilka som är egna teorier, vilka som i själva verket är undergrupper till 

andra teorier och vilka som inte är teorier alls. Argumenten är dock desamma oavsett hur 

teorierna kategoriseras. 

Syftet med redogörelsen för teorierna är främst att ge en bakgrund till olika sätt att 

resonera kring bevisbördans placering, för att kunna sätta den argumentation som förs i 

praxis och doktrin i en teoretisk kontext. Argument för och emot olika teorier berörs 

                                                 
78 Boman s. 69. 
79 T.ex. 7 kap. 5 § och 8 kap. 9 § 2 st. FAL. 
80 Processuella överenskommelser är typiskt sett ogiltiga om de inte har stöd i lag. Överenskommelser om 

bevisbörda betraktas dock inte som processuella, utan som civilrättsliga. Om den regel som bevisbördan 

avser är dispositiv står det därför parterna fritt att avtala om bevisbördans placering, jfr Maunsbach s. 38, 

Adlercreutz m.fl. s. 33 ff., Lindell 2012 s. 117 f, Lindskog s. 55. 
81 Jfr t.ex. NJA 1992 s. 113, där HD anför att bevisbördans placering är ostridig mellan parterna. 
82 Jfr t.ex. NJA 1994 s. 449, där frågan var vilken part som skulle visa vem som hade varit förare av en bil. 

HD motiverade sitt ställningstagande i bevisbördefrågan bl.a. med att försäkringstagaren hade lättare än 

försäkringsgivaren att säkra bevisning i denna fråga. 
83 Jfr t.ex. NJA 1986 s. 3, NJA 1986 s. 358 och NJA 2017 s. 642. 
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endast kortfattat, eftersom jag inte gör anspråk på att avgöra om någon teori är lämpligare 

än någon annan.  

 

2.2.5 Bevisbördeteorier 

2.2.5.1 Överviktsprincipen 

Inledningsvis avhandlas alternativet till att tillämpa en bevisbörderegel – att bedöma 

vilket påstått händelseförlopp som är mest sannolikt och lägga detta till grund för 

bedömningen av rättsfrågan. Detta förfarande kallas för en tillämpning av 

överviktsprincipen.84 Syftet med att tillämpa överviktsprincipen är att få en materiellt 

riktig utgång i så många mål som möjligt.85 Genom att lägga det händelseförlopp eller 

faktum som är mest sannolikt till grund för domen anses man ha så stor chans som möjligt 

att uppnå detta mål.  

Hellner anförde 1965 att överviktsprincipen fick allt större plats i rättstillämpningen. 

Denna trend verkar dock ha vänt – idag finns det få exempel på att överviktsprincipen 

tillämpas i praxis.86 Överviktsprincipen har fått kritik bl.a. för att den anses svårtillämpad 

när det finns fler än två alternativ.87 Dessutom anförs att även en sannolikhet på 51 % är 

förhållandevis låg.88  

 

2.2.5.2 Dogmatiska principer 

Ibland åberopas generella regler för bevisbördans placering så som ”den som påstår något 

ska visa det”, ”käranden ska styrka sin rätt”, ”den som har åberopsbördan för ett visst 

rättsfaktum har också bevisbördan för detta” och liknande.89 Hit hör också uppfattningen 

att bevisbördans placering skulle vara avhängig om bevisbördans föremål är ett rekvisit i 

                                                 
84 Ekelöf m.fl. 7 uppl. s. 78 och 136 ff., Westberg s. 738, Lindell 1992 s. 113. 
85 Ekelöf m.fl. 7 uppl. s. 136 ff., Fitger m.fl., kommentaren till 35 kap. 1 §, under rubriken Bevisbördan, 

Lindell 1987 s. 284. 
86 Ekelöf m.fl. 7 uppl. s. 95, Heuman s. 44 ff. Enligt Ekelöf 6 uppl. s. 106 f. avvisas överviktsprincipen i 

NJA 1986 s. 470 och NJA 1990 s. 93. Ekelöf m.fl. 7 uppl. s. 97 har dock anfört att resonemanget i NJA 

1984 s. 501 I och II ligger nära överviktsprincipen. Här ålades försäkringstagaren att göra mera antagligt 

att försäkringsfall förelåg än att så inte var fallet. Mot detta har anförts att mera antagligt inte motsvarar 

minsta möjliga sannolikhetsövervikt, utan att det krävs något mer, och att placeringen av bevisbördan i 

1984 års fall därför inte kan jämföras med överviktsprincipen, se Lindell 1992 s. 214. Detta bekräftas enligt 

min uppfattning av HD:s metodik. HD började med att konstatera att bevisbörda låg på försäkringstagaren, 

för att därefter diskutera beviskravets höjd. Resultatet må ligga nära överviktsprincipen i det att det inte 

krävs en särskilt stor sannolikhetsövervikt, men vad HD gjorde var att tillämpa en bevisbörderegel med 

modifierat beviskrav, inte en tillämpning av överviktsprincipen. Även NJA 1976 s. 667 skulle kunna vara 

ett exempel på en tillämpning av överviktsprincipen, jfr Westberg s. 738.  
87 Heuman s. 44 ff. 
88 Ekelöf m.fl. s. 105 ff. anför att överviktsprincipen inte främjar en materiellt riktig utgång, en kritik som 

Boman s. 66–69 ansluter sig till. 
89 Ekelöf m.fl. 7 uppl. s. 95, Bolding s. 14, Westberg s. 743. 
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en huvudregel eller undantagsregel.90 I denna uppsats används dogmatiska principer som 

sammanfattande term för denna typ av regler.91  

De flesta författare verkar vara överens om att dogmatiska principer är och bör vara 

ett avslutat kapitel i svensk processrätt. Redan 1930 anförde Olivecrona att dogmatiska 

principer var ett förlegat sätt att bestämma bevisbördans placering, en uppfattning som 

sedan dess har reproducerats i den juridiska doktrinen.92 I litteraturen beskrivs sådana 

principer bl.a. som ”föga sofistikerade”93, ”missledande”94 och ”primitiva 

föreställningssätt”95 baserade på ”ohållbara rättsideologiska föreställningar”96 som man 

”inte kan använda sig av”97 för att lösa bevisbördefrågor. Det har dock anförts att sådana 

principer har överlevt i den mån resultatet av en tillämpning av dem går i linje även med 

andra bevisbördeteorier.98  

Dogmatiska principer har kritiserats för att inte vara sakligt motiverade.99 Ibland kan 

de också vara svårtillämpade – om det är tvistigt huruvida en omständighet är för handen 

påstår rimligtvis den ena parten att så är fallet, medan den andra påstår att det inte är 

det.100 Båda parter påstår alltså någonting om samma förhållande – vem ska då få 

bevisbördan? En annan kritik är att de ibland kan göra att bevisbördans placering (och 

därmed ofta målets utgång) blir beroende av tillfälligheter såsom vem som väcker talan 

först, och därmed blir kärande.101  

 

2.2.5.3 Den materiella rättens genomslag 

En av bl.a. Ekelöf förfäktad teori är att bevisbördan bör placeras så att den materiella 

rättens ändamål får ett så stort genomslag som möjligt. Detta innebär att bevisbördan bör 

ge människor incitament att handla på ett sätt som överensstämmer med regelns 

                                                 
90 Olivecrona s. 104 ff., Lindell 1992 s. 216 f. Ibland talas om ”ansvarsutsträckande” respektive 

”ansvarsutsträckande” klausuler, se Hellner s. 93 och 96–99. Även Schmidt s. 198 f. som diskuterar 

”ansvarsbärande” och ”friskrivande” klausuler. 
91 Begreppet efter Olivecrona s. 87 och Heuman s. 42. 
92 Olivecrona s. 87, 104 ff., 160, Ekelöf m.fl. 6 uppl. s. 100, Lindell 1992 s. 216 f., Heuman 489 f. 
93 Westberg s. 742. 
94 Westberg s. 742. 
95 Fitger m.fl., kommentaren till 35 kap. 1 §, under rubriken Bevisbördan. 
96 Bolding s. 14. 
97 Fitger m.fl., kommentaren till 35 kap. 1 §, under rubriken Bevisbördan. 
98 Heuman s. 42 f. och 479 f. 
99 Ekelöf m.fl. 7 uppl. s. 149 ff. 
100 Heuman s. 487, Westberg s. 742 f., Lindell-Frantz s. 180 med hänvisningar i not 184. Jfr Malmö 

tingsrätts dom i mål nr T 2252-12, som avsåg en brandförsäkring med hopslaget villkor. Tingsrätten ålade 

försäkringsgivaren bevisbördan för sitt påstående att skadan inte hade orsakats av tredje man. 
101 Bolding s. 20 not 1.  
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ändamål.102 För att uppnå detta ska man mot bakgrund av regelns övergripande ändamål 

(t.ex. konsumentskydd) avgöra vilket intresse som bör gynnas om det är osäkert vad som 

faktiskt har hänt. Bevisbördan placeras därefter så att osäkerheten inte drabbar detta 

intresse. Det avgörande är alltså inte att det blir rätt i det enskilda fallet, utan att 

bevisbördereglerna främjar att det blir rätt i allmänhet.103 Med Ekelöfs målande 

beskrivning innebär detta att enskilda gäldenärer ”offras på kreditlivets altare”.104 Det 

finns dock ingen inneboende motsättning mellan att det blir rätt i enskilda fallet och rätt 

i allmänhet – det är givetvis möjligt att en placering av bevisbördan som främjar den 

materiella rättens genomslag också ger en materiellt riktig utgång i ett enskilt mål.  

Tanken att avgöra bevisbördans placering utifrån den materiella rättens ändamål 

förespråkades av Olivecrona, varefter Ekelöf utvecklade tankegångarna.105 Även andra 

har anslutit sig till teorin.106 Teorin innebär att man tar ställning till om det krävs att en 

viss rättsföljd inträder även vid viss osäkerhet för att den aktuella regeln ska få tillräckligt 

genomslag, eller om regeln tvärtom är avsedd att tillämpas bara när det är tillräckligt 

säkert att vissa omständigheter föreligger.107 Ibland ser man att domstolar resonerar så att 

ena partens ansvar skulle bli ”illusoriskt” eller ett liknande uttryck, om inte bevisbördan 

läggs på denna part eller beviskravet på den andra parten sänks.108 Det kan vara ett 

exempel på att det anses vara nödvändigt att rättsföljden ansvar inträder även vid en viss 

osäkerhet om de faktiska förhållandena, för att den materiella rätten ska få genomslag. I 

stort finns dock få exempel på fall där det framgår att HD har använt sig av denna teori 

för bevisbördeplaceringen.109 

Förespråkare av teorin framhåller att denna typ av bevisbördeplacering ökar 

förutsebarheten och främjar en enhetlig rättstillämpning.110  Kritiska röster betonar att det 

inte är visat att bevisbörderegler faktiskt påverkar människors handlande.111 Det kan 

också vara svårt att fastställa vad en regels ändamål är, om detta inte framgår av 

                                                 
102 Ekelöf m.fl. 6 uppl. s. 94, Fitger m.fl., kommentaren till 35 kap. 1 §, under rubriken Bevisbördan, Nordh 

s. 16, Westberg s. 745 f. 
103 Ekelöf m.fl. 6 uppl. s. 105. 
104 Ekelöf m.fl. 6 uppl. s. 91. 
105 Olivecrona s. 130, Ekelöf m.fl. 6 uppl. s. 86. 
106 Boman s. 63, Nordh s. 15. 
107 Olivecrona s. 130 och 156 f., Ekelöf m.fl. 6 uppl. s. 86, Fitger m.fl., kommentaren till 35 kap. 1 §, under 

rubriken Bevisbördan. 
108 Jfr t.ex. NJA 1991 s. 625 och NJA 1992 s. 58. Se vidare Fitger m.fl., kommentaren till 35 kap. 1 §, under 

rubriken Bevisbördan. 
109 Fitger m.fl., kommentaren till 35 kap. 1 §, under rubriken Bevisbördan. 
110 Nordh s. 17. 
111 Boman s. 66–69. 
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förarbetena eller något annat. Detta gäller i synnerhet regler som är en avvägning mellan 

flera, ofta motstående ändamål.112 Även om bara ett ändamål finns är det inte självklart 

att detta ändamål ska avgöra bevisbördans placering. Om en regel är utformad för att 

gynna en viss part kan det ibland vara lämpligt att låta bevisbördans placering gynna den 

andra parten, för att undvika att gynna samma part två gånger.113   

 

2.2.5.4 Bevissäkring 

I praxis är det vanligt att bevisbördan läggs på den part som har lättast att säkra bevisning 

om en viss omständighet.114 Det kan vara en part som har varit närvarande vid en viss 

händelse eller har rådighet över viss egendom.115 Det kan också vara en part som har 

överlägsen kunskap på ett visst område eller mer resurser för att ta fram viss 

information.116 Att det skulle vara oproportionerligt dyrt för en part att säkra bevisning 

om en omständighet kan motivera att bevisbördan läggs på den andra parten.117  

Det har anförts att en part ska kunna fullgöra sin bevisbörda om denne har säkrat den 

bevisning som denne har haft möjlighet till.118 För att uppnå detta kan beviskravet behöva 

sänkas. Ibland har nämligen ingen av parterna särskilt goda möjligheter att säkra 

bevisning. En möjlig lösning på bevisbördeproblemet kan då vara att lägga bevisbördan 

på den part som har minst dåliga möjligheter att säkra bevisning, men sänka beviskravet 

till en nivå som är möjlig att uppnå, exempelvis mera antagligt. Ibland får 

bevissäkringsmöjligheterna också betydelse för bevisvärderingen.119 

                                                 
112 Heuman s. 132. 
113 Heuman s. 49 f. 
114 Fitger m.fl., kommentaren till 35 kap. 1 §, under rubriken Bevisbördan, Westberg s. 744, Lindell-Frantz 

s. 148. 
115 Heuman s. 281, Fitger m.fl., kommentaren till 35 kap. 1 §, under rubriken Bevisbördan, Ekelöf m.fl. 7 

uppl. s. 117 ff. Se också NJA 2017 s. 642, där HD slog fast att huruvida försäkringstagaren hade varit 

närvarande under händelseförloppet eller inte var avgörande för beviskravets höjd. Vilken av parterna som 

har varit närvarande under händelseförloppet behöver dock inte avgöra bevisbördans placering, jfr NJA 

1986 s. 470 där en försäkringsgivare fick bevisbördan för att en försäkringstagares varit alkoholpåverkad 

vid en bilolycka. 
116 Ekelöf m.fl. 7 uppl. s. 133 ff. Fitger m.fl., kommentaren till 35 kap. 1 §, under rubriken Bevisbördan, 

anför med hänvisningar till praxis att en parts överlägsna resurser snarare torde påverka beviskravets höjd 

än bevisbördans placering.  
117 Ekelöf m.fl. 7 uppl. s. 105 ff. 
118 Ekelöf m.fl. 7 upp. s. 106. 
119 I NJA 1984 s. 501 I och II konstaterade HD att bevisbördan för att ett påstått försäkringsfall (en bilstöld) 

förelåg med hänvisning till ”allmänna processuella grundsatser” skulle ligga på försäkringstagaren. Med 

hänsyn till försäkringstagarens skyddsintresse sänktes beviskravet till mera antagligt. HD anförde därefter 

att brister i den tekniska utredningen skulle drabba försäkringsgivaren, som hade betydligt bättre 

möjligheter att lägga fram sådan utredning. Detta skulle dock beaktas först vid bevisvärderingen.  
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Ibland sägs att det är lättare att bevisa att en viss omständighet är för handen än att den 

inte är det.120 Det kan vara i princip omöjligt att bevisa att någonting inte har hänt. Ibland 

kan det därför vara rimligt att den som menar att något har hänt får bevisbördan för detta, 

snarare än den som förnekar detta. Huruvida det är svårare att bevisa att något inte har 

hänt beror dock av omständigheterna i det enskilda fallet.121 Ibland kan det t.ex. gå att 

bevisa att något inte har hänt genom att visa att något annat faktiskt har hänt.122  

Ett argument för att låta bevissäkringsmöjligheterna vara avgörande är att den part som 

har bäst möjligheter att säkra bevisning också får möjlighet att göra detta, vilket i sin tur 

kan göra bevisläget så gott att vissa tvister kan undvikas.123 De som kritiserar 

bevissäkringsargumentation har bl.a. anfört att det inte fyller någon funktion i samhället 

att låta just bevissäkringsmöjligheterna avgöra bevisbördans placering.124  

 

  

                                                 
120 Ekelöf m.fl. s. 115, Heuman s. 269 f. 
121 Ekelöf m.fl. 7 uppl. s. 115, Heuman s. 271. 
122 Jfr trafikförsäkringsfallen NJA 1994 s. 449 I och II, där bevissäkringsmöjligheterna motiverade att 

försäkringstagarna fick bevisbördan för att de inte hade varit förare av sina olycksdrabbade bilar. HD 

konstaterade att det kunde förväntas att en person som låter någon annan köra dennes bil kan uppge den 

andre förarens namn. Försäkringstagarna borde alltså ha kunnat bevisa att de inte hade kört bilarna genom 

att visa att några andra hade det. Se vidare Ekelöf m.fl. 7 uppl. s. 116 f. 
123 Jfr Boman s. 64 och Ekelöf m.fl. 6 uppl. s. 247. 
124 Nordh s. 17. 
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3 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ANALYSEN 

3.1 Åter till problemet 

Efter en genomgång av de försäkringsrättsliga och processrättsliga utgångspunkterna för 

denna uppsats är det dags att återvända till uppsatsens bevisbördeproblem. Problemet ser 

ut som följer.  

En brandförsäkring ska medge försäkringsersättning vid skador till följd av brand, men 

inte om försäkringstagaren själv har framkallat försäkringsfallet. Detta kan regleras 

genom vad jag kallar uppdelade respektive hopslagna villkor. Uppdelade villkor innebär 

att undantaget för framkallande av försäkringsfallet regleras i ett undantagsvillkor som är 

separat från omfattningsvillkoret. I ett sådant fall har försäkringsgivaren i HD:s praxis 

fått bevisbördan för att försäkringstagaren har framkallat försäkringsfallet.  

Hopslagna villkor innebär att undantaget ingår i omfattningsvillkoret, i själva 

beskrivningen av risken som försäkringen täcker. Exempelvis kan det anges i 

omfattningsvillkoret att försäkringen täcker skador till följd av ”eld som kommit lös, och 

som inte orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet av försäkringstagaren”.  När 

försäkringsvillkoren är hopslagna uppstår ett bevisbördeproblem. Vilken part ska nu ha 

bevisbördan för huruvida försäkringstagaren har framkallat försäkringsfallet eller inte?  

I denna framställning diskuteras vilken metod som ska användas för att hantera 

bevisbördeproblemet. Ska bevisbördefrågan lösas genom att en princip med innebörden 

”försäkringstagare har bevisbördan för att försäkringsfall föreligger” appliceras på 

situationen, eller genom en avvägning mellan skälen för olika bevisbördeplaceringar i det 

enskilda fallet? 

 

3.2  Rättsläget i frågan 

3.2.1 Allmänt om bevisbörda i försäkringstvister 

När allmänna frågor om bevisbörda i försäkringstvister diskuteras i litteraturen sägs ofta 

att det finns en princip med innebörden ”försäkringstagare har bevisbördan för att 

försäkringsfall föreligger, försäkringsgivare för att undantagsvillkor är tillämpliga”.125 I 

                                                 
125 Bland äldre litteratur märks bl.a. följande författare. Schmidt s. 106 f. menade att man ”i allmänhet” 

torde ”utgå från det gamla schemat, att käranden har att bevisa rättsgrundande och svaranden rättshindrande 

fakta”, samt att ”i överensstämmelse härmed” principen gällde. Rodhe s. 287 uppgav att ”[i]nom 

försäkringsrätten räknar man med en viss fördelning av bevisbördan” och beskrev därefter den aktuella 

principen. Hellner s. 111 beskrev det som ”en ofta åberopad princip” och tillade att principen hade fått 

konkurrens av bl.a. överviktsprincipen, men att den ”i stort” fortfarande torde gälla. I modernare litteratur 

återfinns bl.a. följande. Bengtsson s. 79 uppger att principen är ”en huvudregel som traditionellt anses 
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NJA 1984 s. 501 I och II uttalade HD att ”försäkringstagare som gör gällande att 

försäkringsfall föreligger har bevisbördan för att så är förhållandet”, vilket har tolkats 

som en bekräftelse på första ledet av den tidigare nämnda principen. Sedan 1984 hänvisas 

nämligen i stort sett alltid till 1984 års fall som stöd för en sådan princip.126  

Många författare, även bland de som anser att principen gäller, är samtidigt kritiska 

till principen.127 Det anförs att den innebär en återgång till sådana dogmatiska principer 

som annars betraktats som övergivna åtminstone sedan 1930-talet.128 Det anses svårt att 

motivera varför just villkorens utformning – valet mellan uppdelade och hopslagna 

villkor – ska avgöra bevisbördans placering.129 Flera författare flaggar också för att en så 

kategorisk bevisbördeplacering riskerar att leda till olämpliga resultat.130  

 

3.2.2 Särskilt om bevisbörda i brandförsäkringstvister 

Bevisbördan för framkallande av försäkringsfallet i brandförsäkringstvister regleras inte 

i lag och har sällan diskuterats i doktrin. I HD:s praxis har ett sådant mål dock 

aktualiserats (NJA 1990 s. 93). Försäkringsvillkoren i målet var uppdelade, och 

bevisbördan för framkallande av försäkringsfallet lades på försäkringstagaren. Ingen 

brandförsäkringstvist där försäkringsvillkoren var hopslagna har prövats av HD. Däremot 

                                                 
gälla”.  Heuman s. 489 uppger att ”inom försäkringsrätten anses” principen gälla. Johansson s. 163 f. menar 

att det genom HD:s praxis är ”klarlagt” att principen gäller. Lindell-Frantz s. 178 uppger att det ”i 

domstolspraxis lagts fast att” och beskriver därefter principen. Även Westberg s. 747 hänvisar till HD:s 

praxis: ”beträffande försäkringsavtal har HD bestämt” att principen gäller. Nordh s. 126 f. uppger med 

hänvisning till HD:s praxis att ”[d]et rådet ingen tvekan om att det vilar på försäkringstagaren att bevisa att 

de grundläggande villkorsförutsättningarna för ersättningsrätt är för handen, och fortsätter på s. 129 med 

att slå fast att försäkringsgivaren ”som huvudprincip” har bevisbördan för ersättningsbefriande faktorer, 

även här med hänvisning till praxis. 
126 Se t.ex. Heuman s. 489, Johansson s. 163 f., Nordh s. 126 f, Lindell-Frantz s. 178. Bengtsson s. 79 

hänvisar dock till Hellner och Johansson. Även i rättstillämpningen hänvisas flitigt till 1984 års fall, jfr t.ex. 

RH 1987:48, Svea hovrätts domar i mål nr T 10023-09, T 8736-10, T 8440-11, T 4448-12, T 16496-12 och 

T 6287-13 samt Göta hovrätts dom i mål nr T 239-14 (målen avhandlas mer ingående nedan). 
127 Schmidt s. 108 menade att principen borde ges ett snävt tillämpningsområde och bl.a. inte tillämpas på 

olycksfalls- eller brandförsäkringar. Bengtsson s. 79 anför att ”en sådan schematisk princip […] har 

uppenbara nackdelar”. Han betonar bl.a. att det kan vara svårt att skilja mellan huvudregler och undantag 

och att principen gör det möjligt för försäkringsgivare att påverka bevisbördans placering genom 

utformningen av villkoren. Lindell 1992 s. 217 anför att bevisbördan ”anses” följa indelningen i 

huvudregler respektive undantag, men att ”ifall bevisbördan verkligen följde” en sådan indelning skulle 

försäkringsgivare kunna påverka bevisbördans placering genom utformningen av villkoren, ”ett förfarande 

som – om det godtogs av domstolarna – tydligen skulle kunna medföra risker för försäkringskollektivet”. 

Lindell synes alltså kritisk till att principen överhuvudtaget skulle gälla. Heuman s. 190 menar att principen 

är svårmotiverad och anför att det kan finnas skäl att göra undantag från den. Westberg s. 747 f. betonar att 

”detta slags enkla klassificeringar” kan bli ”grovhuggna”. Han framhåller också att principen riskerar att 

medföra ansträngda tolkningar av villkoren om domstolen, för att uppnå en önskad bevisbördeplacering, 

vill klassificera en viss omständighet till ett omfattningsvillkor eller undantagsvillkor.  
128 Heuman s. 490, Lindell 1992 s. 216 f. 
129 Bengtsson s. 79, Heuman s. 489 f. 
130 Schmidt s. 108, Bengtsson s. 79, Lindell 1992 s. 217, Westberg s. 747 f. 
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har brandförsäkringar med hopslagna villkor aktualiserats ett flertal gånger i 

underrättspraxis.  

 

3.2.3 Hur bevisbördefrågor hanteras i underrättspraxis  

Jag har granskat ett antal fall från underrättspraxis som berör bevisbördan för 

framkallande av försäkringsfallet vid tvist om försäkringar med hopslagna villkor. 

Samtliga mål är av senare datum än NJA 1984 s. 501 I och II. De flesta mål hänvisar 

därför till 1984 års fall som grund för sina slutsatser om bevisbördans placering.  

Det närmare urvalet av praxis har i första hand baserats på vilken försäkrad risk som 

målen har avsett – brand, stöld, trafikolyckor etc. För att få en bild av hur just 

brandförsäkringstvister hanteras i rättstillämpningen har jag naturligtvis granskat ett 

flertal brandförsäkringsfall. Till samma kategori av fall har jag hänfört fall som avser 

skadegörelse, främst av bilar. Dessa mål är enligt min mening relevanta att behandla 

tillsammans med målen som avser brandförsäkring. Brand och skadegörelse är två 

liknande sätt att försöka begå försäkringsbedrägeri. De försäkrade riskerna har enligt min 

mening här stora likheter som inte är gemensamma för alla försäkringstyper. Betydelsen 

av den försäkrade risken utvecklas nedan i avsnitt 4.2.3. Jag har även granskat ett antal 

mål avseende andra försäkringstyper som jag anser skiljer sig mer från brandförsäkring, 

i första hand stöld- och trafikförsäkring.  

I ett antal hovrättsfall avseende brand eller skadegörelse har försäkringstagaren fått 

bevisbördan även för att denne inte själv har framkallat försäkringsfallet. I vissa fall har 

domstolarna bara konstaterat att ”en försäkringstagare har bevisbördan för att 

försäkringsfall föreligger”, möjligen med en hänvisning till 1984 års fall.131 I några fall 

har längre resonemang om bevisbördans placering förts.132 I andra hovrättsfall är det 

                                                 
131 Se t.ex. RH 1987:48 (brand) och Svea hovrätts domar i mål nr T 10023-09 (skadegörelse), T 8736-10 

(brand), T 8440-11 (brand), T 4448-12 (brand) samt T 16496-12 (skadegörelse).  
132 I Svea hovrätts dom i mål nr T 6287-13 (brand) anförde hovrätten att det visserligen kunde “finnas skäl 

att diskutera bevisbördans placering” när fråga var om hopslagna villkor, men att det saknades skäl att 

frångå “den sedan länge etablerade praxisen på området” att försäkringstagare har bevisbördan för att 

försäkringsfall föreligger. Försäkringstagaren fick därför bevisbördan. I Hovrätten över Skåne och 

Blekinges dom i mål nr T 3264-13 (brand) slog hovrätten fast att en försäkringstagare enligt “klar och 

entydig praxis” från HD har bevisbördan för att försäkringsfall föreligger och gav försäkringstagaren 

bevisbördan. I Göta hovrätts mål nr T 239-14 (brand) hade försäkringstagaren anfört att försäkringsgivaren 

borde ha bevisbördan eftersom hopslagna villkor enligt honom var ett sätt för försäkringsgivaren att försöka 

kringgå de tvingande ansvarsbegränsningsreglerna i 4 kap. FAL. Hovrätten konstaterade dock i sin dom att  

FAL inte innehöll några tillämpliga bevisbördaregler, och lade bevisbördan på försäkringstagaren. 
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oklart hur domstolarna har resonerat, men resultatet är inte i strid med en princip med 

innebörden att försäkringstagaren har bevisbördan för att försäkringsfall föreligger.133  

Det finns även exempel i praxis där domstolarna inte synes ha låtit en princip med 

innebörden ”en försäkringstagare har bevisbördan för att försäkringsfall föreligger” 

avgöra bevisbördans placering, utan istället gjort en avvägning av skälen för olika 

bevisbördeplaceringar i det enskilda fallet.134 I flera av målen där hovrätten har låtit en 

allmängiltig princip avgöra frågan har dessutom tingsrätten istället gjort en avvägning av 

skälen i det enskilda fallet, vilket ytterligare stärker bilden av splittring i 

underrättspraxis.135  

Sammanfattningsvis saknas alltså en enhetlighet i rättstillämpningen avseende hur 

1984 års fall tolkas och tillämpas, och hur den aktuella bevisbördefrågan hanteras i 

brandförsäkringstvister. Den vanligaste lösningen förefaller dock vara att bevisbördan 

läggs på försäkringstagaren. 

                                                 
133 Det rör sig framförallt om mål där det inte framgår av referaten respektive domarna om villkoren har 

varit uppdelade eller hopslagna, jfr RH 1988:40 (brand), RH 1988:116 (brand) Hovrätten över Skåne och 

Blekinges dom i mål nr T 1752-07 (brand) och Svea hovrätts dom i mål nr T 4827-11 (brand).  
134 I Göta hovrätts dom i mål nr T 3379-09 (brand) förde hovrätten ett bevissäkringsresonemang och gav 

försäkringsgivaren bevisbördan för sitt påstående att försäkringsfall inte förelegat. I Svea hovrätts dom i 

mål nr T 6745-13 (brand) fastställde hovrätten tingsrättens dom. Tingsrätten menade att HD:s praxis måste 

förstås så att försäkringstagaren har bevisbördan för att en händelse som ”typiskt sätt [sic] omfattas av 

försäkringen i fråga har inträffat”, medan försäkringsgivaren har bevisbördan för att en sådan händelse inte 

omfattas av försäkringen. Rätten ansåg att frågan om branden hade varit anlagd eller inte avsåg “om en 

händelse som typiskt sett omfattas av försäkringsskyddet har inträffat eller inte”, och bevisbördan lades 

därför på försäkringstagaren. Här kan även nämnas ett fall med uppdelade villkor, RH 2015:30, där 

domstolen synes ha gjort en egen bevisbördebedömning. Med hänvisning till NJA 1986 s. 470 och 1990 s. 

93 uppgav hovrätten att försäkringsgivaren som utgångspunkt ska ha bevisbördan för tillämpligheten av 

undantagsvillkor. Mot bakgrund av NJA 1994 s. 449 I och II diskuterade hovrätten därefter om t.ex. 

bevissäkringsöverväganden motiverade att bevisbördan istället skulle läggas på försäkringstagaren. Efter 

att ha konstaterat att bevissäkringsskälen från 1994 års fall inte gjorde sig gällande med samma styrka i det 

aktuella fallet lades bevisbördan på försäkringsgivaren.   
135 I Stockholms tingsrätts dom i mål nr T 18295-11 (Svea hovrätts mål nr T 6287-13) lade tingsrätten 

bevisbördan på försäkringsgivaren. Rätten anförde bl.a. följande. En ”sådan schematisk fördelning” som 

principen innebar förutsatte att försäkringsvillkoren tydligt skilde mellan huvudregler och undantag. Att 

tillämpa principen när villkoren var hopslagna skulle leda till ”märkliga konsekvenser” eftersom 

försäkringstagaren skulle få bevisbördan för vad som ”i praktiken måste sägas innefatta ett undantag”. 

Principen ”den som påstår något ska visa detta” gav ingen ledning eftersom både försäkringstagaren och 

försäkringsgivaren påstod något om samma omständighet. HD hade inte uttalat sig om bevisbördans 

placering i en situation som den aktuella. Det kunde därför inte sägas följa av praxis att bevisbördans 

placering alltid skulle följa villkorens utformning. Rimligare och mer förenligt med de principer som HD 

hade slagit fast vore att lägga bevisbördan på försäkringsgivaren. Dessutom hade försäkringsgivare bättre 

bevissäkringsmöjligheter. I Malmö tingsrätts dom i mål nr T 2252-12 (Hovrätten över Skåne och Blekinges 

mål nr T 3264-13) konstaterade tingsrätten att den som påstår något ska visa detta, och gav 

försäkringsgivaren bevisbördan för sitt påstående att skadan inte hade orsakats av tredje man. Här kan även 

Hässleholms tingsrätts dom i mål nr T 1703-05 (Hovrätten över Skåne och Blekinges mål nr T 1201-07) 

nämnas. Målet avsåg trafikförsäkring. Tingsrätten konstaterade att det var ostridigt att försäkringsfall 

förelåg och ålade försäkringsgivaren bevisbördan för att försäkringstagaren hade framkallat 

försäkringsfallet. Tingsrättens avgörande är enligt min mening svårt att förena med NJA 2006 s. 721, ett 

trafikförsäkringsfall där HD lade bevisbördan på försäkringstagaren. Hovrättens avgörande är däremot i 

linje med 2006 års fall. 
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Utöver dessa fall finns ett stort antal tillgreppsfall där bevisbördan för att 

försäkringsfall föreligger, inklusive rekvisitet ”olovligt” tagande, har lagts på 

försäkringstagaren.136 Detta är dock knappast förvånande eftersom NJA 1984 s. 501 I och 

II, NJA 1986 s. 3, NJA 1986 s. 358 och NJA 2017 s. 642 alla avser tillgreppsfall. 

Detsamma gäller för ett antal fall avseende trafikförsäkring, där domstolarnas 

överväganden går i linje med NJA 2006 s. 721.137  

 

3.3 Om analysen 

Vi har alltså ett bevisbördeproblem som inte uttryckligen berörs av vare sig lagstiftning, 

HD-praxis eller doktrin. Underrättspraxis uppvisar en splittrad bild. Många domstolar 

hanterar frågan genom att tillämpa en princip med innebörden ”försäkringstagare har 

bevisbördan för att försäkringsfall föreligger, försäkringsgivare för att undantagsvillkor 

är tillämpliga”. Andra domstolar gör andra överväganden. Noterbart är att det även verkar 

saknas en enhetlighet i praxis från enskilda domstolar – det finns i många fall exempel på 

olika lösningar av problemet och olika tolkningar av 1984 års fall från samma domstol. 

Sammanfattningsvis måste rättsläget avseende hur den aktuella bevisbördefrågan ska 

lösas anses vara oklart. 

I det följande analyseras möjliga lösningar av problemet. Framförallt problematiseras 

den ofta åberopade principen och dess tillämplighet i den aktuella situationen. I avsnitt 4 

diskuteras rättsläget de lege lata. Här undersöks vilka slutsatser som mot bakgrund av 

doktrin och praxis kan dras om hur bevisbördeproblem i försäkringstvister i allmänhet 

och brandförsäkringstvister i synnerhet ska hanteras? Ska bevisbördans placering avgöras 

genom tillämpning av principen, eller ska en avvägning av omständigheterna i det 

enskilda fallet göras?  

Först diskuteras själva principen – vad krävs för att säga att en princip finns, och vad 

är egentligen en princip? Vilka slutsatser kan dras om när och hur principen ska tillämpas? 

Därefter görs en djupanalys av NJA 1984 s. 501 I och II, som idag ofta åberopas som stöd 

för att en princip finns, och för att tillämpa denna princip även i brandförsäkringstvister. 

                                                 
136 Se t.ex. RH 1987:92, RH 1988:2, Svea hovrätts domar i mål nr T 679-11, T 7667-12 och T 3475-13, 

Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr T 1395-08, Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål nr 

T 2757-11 samt Göta hovrätts dom i mål nr T 68-17. 
137 Se t.ex. Svea hovrätts domar i mål nr T 10104-11, T 583-15, T 6451-15 och T 6683-16, Hovrätten över 

Skåne och Blekinges dom i mål nr T 1201-07 samt Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål nr T 2313-09. 

Se även Stockholms tingsrätts dom i mål nr T 1087-11. 
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Vilka slutsatser kan egentligen dras av 1984 års avgörande? Vilken räckvidd har 

prejudikatet? Slutligen diskuteras betydelsen av HD:s senare praxis i liknande frågor.  

Genom diskussionerna i avsnitt 4 visas att det inte går att dra några säkra slutsatser om 

hur bevisbördeproblem i brandförsäkringstvister de lege lata ska lösas. Hur och när 

principen ska tillämpas är oklart, och HD:s prejudikat omfattar inte nödvändigtvis 

brandförsäkringstvister. De lege lata är det alltså både möjligt att lägga principen till 

grund för avgörandet, och att göra en avvägning av skälen för olika bevisbördeplaceringar 

i det enskilda fallet. Detta motiverar en diskussion om vilken metod för att bestämma 

bevisbördans placering som är mest lämplig.  

I avsnitt 5 analyseras därför vilken metod som de lege ferenda bör tillämpas. Dels sätts 

de möjliga lösningarna i relation till övrig processrätt, dels anläggs ett tydligt 

försäkringsrättsligt perspektiv och vad som vore en lämplig och rimlig ordning diskuteras. 

I avsnitt 6 sammanförs diskussionerna i avsnitt 4–5 och slutsatserna appliceras på 

uppsatsens problem. 
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4 DE LEGE LATA 

4.1 En princip om bevisbördans placering 

4.1.1 Finns det en princip? 

”Försäkringstagare har bevisbördan för att försäkringsfall föreligger, försäkringsgivare 

för att undantagsvillkor är tillämpliga” är alltså ett vanligt uttryck i både 

försäkringsrättslig och processrättslig litteratur. Vissa kallar det en princip – andra 

konstaterar bara att detta är vad som gäller, eller att det är något som ofta sägs gälla. Att 

döma av t.ex. Hellners, Rodhes och Schmidts hänvisningar verkar uttrycket ha en historia 

som sträcker sig tillbaka till tiden före RB:s tillkomst.138 Johansson daterar uttrycket till 

1800-talet.139 I detta avsnitt vill jag problematisera den ofta åberopade ”principen”. Finns 

det en sådan princip?140  

Enligt min uppfattning måste ”principen” kunna tillskrivas något slags legitimitet för 

att man ska kunna dra slutsatsen att den ”finns”.  Sådan legitimitet skulle kunna komma 

från goda sakliga skäl för att följa ”principen”. Det är dock svårt att identifiera några 

sådana sakliga skäl. I den mån ”principen” motiveras, åberopas främst andra 

bevisbörderegler av äldre datum som stöd. Ibland sägs att ”principen” följer tesen att den 

som påstår något ska visa detta.141 Ibland har ”principen” betraktats som ett uttryck för 

att bevisbördan för en viss omständighet beror på om omständigheten ingår i en 

huvudregel eller ett undantag.142 Dessa regler anses dock i stort sett övergivna idag.143 En 

anledning till att de anses övergivna är också att de saknar sakliga skäl för sig.144 Om en 

princip motiveras med att den får stöd av en annan princip, men denna princip inte har 

några sakliga skäl för sig och i övrigt anses övergiven, utgör den inte något särskilt gott 

stöd.  

Det saknas alltså sakliga skäl som kan legitimera ”principens” existens. Däremot kan 

sådan legitimitet enligt min uppfattning hämtas från doktrinen. Principen, eller uttrycket, 

                                                 
138 Hellner s. 111 not 66, Rodhe s. 287 not 21, Schmidt s. 106 f. not 2–5.  
139 Johansson s. 163 f.  
140 Det följande består i princip uteslutande av mina egna tankar och diskussioner. Se Ekelöf s. 207 ff. för 

en fördjupad diskussion om allmänna processrättsliga principer som fenomen. 
141 Hellner s. 111, Johansson s. 163 f., Bengtsson s. 82, Lindell-Frantz s. 180. Se också Hovrätten för Västra 

Sveriges utslag i mål nr Ö 1049-16, Malmö tingsrätts dom i mål nr T 2252-12 och Stockholms tingsrätts 

dom i mål nr T 18295-11. Se även Svea hovrätts dom i mål nr T 6745-13, där hovrätten dock inte ansåg att 

1984 års prejudikat skulle tillämpas i det aktuella målet. 
142 Bengtsson s. 83 f., Olivecrona s. 104 ff., Lindell 1992 s. 216 f., Hellner s. 93 och 96–99, Schmidt s. 198 

f. 
143 Olivecrona s. 87, 104 ff., 160, Ekelöf m.fl. 6 uppl. s. 100, Lindell 1992 s. 216 f., Heuman 489 f., 

Westberg s. 742., Fitger m.fl., kommentaren till 35 kap. 1 §, under rubriken Bevisbördan., Bolding s. 14. 
144 Ekelöf m.fl. 7 uppl. s. 149 ff. 
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har reproducerats av i stort sett alla författare som har berört frågan om bevisbörda i 

försäkringstvister åtminstone sedan första halvan av 1900-talet.145 Redan detta måste 

enligt min uppfattning leda till slutsatsen att något slags princip i allra högsta grad finns.  

Principen är alltså något av en udda fågel, en anakronism inom bevisrätten. Men 

finnas, det verkar den göra. En annan sak är att man kan diskutera lämpligheten i att stödja 

sig på princip som skiljer sig så pass mycket från övrig rätt på området när man idag löser 

bevisfrågor, något som diskuteras nedan i avsnitt 5.2. Först ska jag dock resonera kring 

principens tillämpningsområde. 

 

4.1.2 Hur och när ska principen tillämpas? 

Ett konstaterande att principen finns ger inte svar på hur eller när principen ska 

tillämpas.146 Är principen en allmängiltig regel, eller snarare en utgångspunkt? Finns det 

vissa typfall då den alltid är tillämplig, eller är den helt enkelt tillämplig på alla 

försäkringstvister?  

Det är svårt att besvara dessa frågor med enbart principen som utgångspunkt. I all 

litteratur och i alla domskäl där principen har reproducerats har det visserligen varit en 

variant av samma uttryck som har upprepats: ”försäkringstagaren har bevisbördan för att 

försäkringsfall föreligger, försäkringsgivaren för att undantagsvillkor är tillämpliga”. De 

som har upprepat uttrycket har dock inte haft samma bakgrund, perspektiv, kontext eller 

samtid. Det är inte självklart att samma ord har samma innebörd för en författare på 1800-

talet, för Hellner 1965, för HD 1984, för Bengtsson 2015 eller för HD 2017 – men alla 

har de, och många fler, återupprepat samma uttryck.  

Det sagda ska exemplifieras med en jämförelse mellan försäkringsrättens två 

tungviktare – Hellner och Bengtsson. Hellner verkar ha betraktat principen som en 

utgångspunkt, som kan frångås om det finns skäl till det.147 Han lyfte bl.a. att den av 

Bolding förfäktade överviktsprincipen skulle vara på väg att konkurrera ut den gamla 

principen. Han framhöll också att parternas möjligheter att säkra bevisning kunde påverka 

placeringen av bevisbördan.148 Bengtsson verkar betrakta principen som en aning mer 

                                                 
145 Se t.ex. Bengtsson s. 79, Hellner s. 111, Rodhe s. 287, Heuman s. 489, Schmidt s. 106 f., Westberg s. 

747, Nordh s. 126 f. och 129, Johansson s. 163 f. 
146 Jfr Ekelöf s. 208, som anför att det faktum att en princip kan användas som regel inte innebär att den 

behöver sakna undantag. 
147 Hellner s. 111. Jfr även Heuman s. 489 f., som betonar att det kan finnas ”skäl att göra avsteg från 

dogmatiskt präglade principer”, och Lindell-Frantz s. 184, som understryker att vilken etikett en 

omständighet har i försäkringsvillkoren inte kan vara ensamt avgörande för bevisbördans placering. 
148 Hellner s. 112. 
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styrande. Han lyfter situationer då principen kan leda till olämpliga resultat, men synes 

mena att det idag inte finns utrymme att frångå principen i dessa situationer, utan 

efterlyser praxis från HD som ska möjliggöra sådana avsteg.149  

Kanske är skillnaden mellan Hellner och Bengtsson inte så stor. Båda verkar ha ansett 

att principen de lege lata ska tillämpas även på brandförsäkringar – skiljelinjen mellan 

dem verkar istället ha varit huruvida detta de lege ferenda är en lämplig ordning (Hellner) 

eller inte (Bengtsson). Exemplen belyser dock att principen kan betraktas på olika sätt. 

Alla som återupprepar samma uttryck har ofrånkomligen sina egna uppfattningar om vad 

uttrycket innebär. Utan en enhetlighet i doktrinen eller tydlig praxis i frågan är det svårt 

att dra några slutsatser kring hur och när principen ska tillämpas. 

Många är dock av uppfattningen att HD genom NJA 1984 s. 501 I och II har etablerat 

en sådan tydlig praxis.150 Målen åberopas ofta till stöd för att tillämpa principen även i 

fall avseende brandförsäkringar. Nedan följer därför en analys av 1984 års fall, där jag 

diskuterar vilka slutsatser kring principens tillämplighet som kan dras av avgörandena. 

 

4.2 En analys av NJA 1984 s. 501 I och II 

4.2.1 Ett kort referat av målen 

NJA 1984 s. 501 I och II avsåg två fall av påstådda bilstölder. Omständigheterna i målen 

var i stort sett identiska. I båda fallen var omständigheterna följande. En konsument hade 

tecknat en motorfordonsförsäkring för sin bil. Försäkringen omfattades av KFL.151 

Försäkringens stöldmoment omfattade skada på fordonet vid ”tillgrepp av 

fortskaffningsmedel”, vilket av alla domstolsinstanser tolkades som att bilen skulle ha 

”olovligen tagits och brukats”.152 Försäkringstagaren polisanmälde att dennes bil hade 

försvunnit från en parkeringsplats. Dagen efter anmälan hittade polisen bilen i fråga på 

en skogsväg. Försäkringstagaren begärde försäkringsersättning för den skada denne hade 

                                                 
149 Bengtsson s. 83 f.  
150 Jfr t.ex. Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål T 3264-13, där hovrätten slog fast att en 

försäkringstagare enligt ”klar och entydig praxis” från HD hade bevisbördan för att försäkringsfall förelåg, 

och Svea hovrätts dom i mål T 6287-13 där hovrätten anförde att det saknades skäl att frångå ”den sedan 

länge etablerade praxisen på området” att försäkringstagare har bevisbördan för att försäkringsfall 

föreligger, samt övrig underrättspraxis där domstolarna med hänvisning till 1984 års mål lagt bevisbördan 

för framkallande av försäkringsfallet på försäkringstagaren.  
151 KFL:s bestämmelser överfördes i princip oförändrade till FAL, jfr prop. 2003/04:150 s. 132. Tidigare 

praxis avseende försäkringar inom KFL:s tillämpningsområde är därför alltjämt relevant efter FAL:s 

ikraftträdande. 
152 Sannolikt med hänsyn till 8 kap. 7 § BrB, vari anges att den som olovligen tar och brukar ett motorfordon 

döms för tillgrepp av fortskaffningsmedel. 
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lidit på grund av tillgreppet av bilen, men nekades ersättning eftersom försäkringsgivaren 

misstänkte att försäkringstagaren själv hade framkallat försäkringsfallet.  

HD anförde att det ”av allmänna processuella grundsatser” fick anses följa att 

”försäkringstagare som gör gällande att försäkringsfall föreligger har bevisbördan för att 

så är förhållandet”. Försäkringstagaren hade därför bevisbördan för att bilen olovligen 

hade tagits och brukats. Det framgick inte vilka allmänna processuella grundsatser som 

HD avsåg. Därefter gjorde HD vissa överväganden i fråga om beviskrav och 

bevisvärdering. I det ena målet (I) ansåg HD att försäkringstagaren hade gjort det mera 

antagligt att det hade varit fråga om ett olovligt tagande och brukande av bilen. Talan 

bifölls därför. I det andra målet (II) bedömde HD däremot att försäkringstagaren inte hade 

uppfyllt sin bevisbörda, och ogillade talan.  

 

4.2.2 Motiveringen av HD:s ställningstagande i bevisbördefrågan  

4.2.2.1 ”Allmänna processuella grundsatser” 

I NJA 1984 s. 501 I och II anförde HD att bevisbördans placering fick anses följa av 

allmänna processuella grundsatser. HD utvecklade dock inte vilka allmänna processuella 

grundsatser som avsågs. Det finns inte heller något annat mål avseende tillämpligheten 

av omfattningsvillkor där HD har motiverat sitt ställningstagande i bevisbördefrågan. 

Vilken innebörd som uttrycket ”allmänna processuella grundsatser” i 1984 års fall ska 

ges skulle kunna ge ledning för i vilka andra situationer som bevisbördeplaceringen i 

målet bör tillämpas. Det är dock svårt att fastslå vad som avses med ”allmänna 

processuella grundsatser”. Att endast motivera ett avgörande med ”allmänna 

grundsatser”, processrättsliga eller inte, kan ibland anklagas för att vara otydligt, och 

ibland även för att dölja hur domstolen egentligen har resonerat. Också i detta fall är det 

enligt min mening i princip omöjligt att säkert fastslå hur domstolen har resonerat. För att 

visa på svårigheterna diskuteras i det följande några möjliga tolkningar av uttrycket. 

 

4.2.2.2 Kan ”allmänna processuella grundsatser” vara dogmatiska principer? 

Ibland anförs att ”allmänna processuella grundsatser” skulle vara ett uttryck för en eller 

flera dogmatiska principer. Närmast till hands ligger kanske den dogmatiska principen att 

bevisbördans fördelning ska vara beroende på om en viss omständighet anges i en 

huvudregel eller ett undantag.153 Att ”försäkringstagaren har bevisbördan för att 

                                                 
153 Bengtsson s. 83 f., Olivecrona s. 104 ff., Lindell 1992 s. 216 f., Hellner s. 93 och 96–99, Schmidt s. 198 

f.  
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försäkringsfall föreligger” stämmer väl överens med den dogmatiska principen om 

huvudregler och undantag, om gränsen mellan huvudregler och undantag dras mellan 

omfattningsvillkor och undantagsvillkor.154  

En annan dogmatisk princip som har framhållits i sammanhanget är tesen att det som 

påstår något ska visa detta.155 Försäkringstagaren påstår ju att försäkringsfall föreligger. 

HD uttrycker också att det är en försäkringstagare som gör gällande att försäkringsfall 

föreligger som ska visa detta, vilket skulle kunna indikera att det är just påståendet som 

är avgörande. En annan sak är att principen i sig har kritiserats för att vara svårtillämpad. 

Som många har påpekat kan man lika gärna säga att försäkringsgivaren gör gällande att 

försäkringsfall inte föreligger, eller att försäkringstagaren gör gällande att försäkringsfall 

föreligger och att inget undantag är tillämpligt.156 Detta gör det svårt att med stöd av en 

sådan tes avgöra vilken av parterna som ska ha bevisbördan.157 Johansson menar att tesen 

innebär att den som påstår något till sin fördel ska visa detta.158 Även den som påstår att 

exempelvis att försäkringsfall inte föreligger gör dock detta till sin fördel.  

Bevisbördans placering är alltså i linje med båda de ovan nämnda dogmatiska 

principerna. Korrelation är dock som bekant inte detsamma som kausalitet.159 Vad gäller 

tesen att den som påstår något ska visa detta, är en korrelation mellan tesen och utgången 

i ett enskilt mål särskilt enkel att uppnå om man betänker att motparten till den som påstår 

något inte sällan påstår motsatsen. Placeringen av bevisbördan i 1984 års fall må stämma 

överens med båda dessa dogmatiska principer, men det går inte att redan därför dra 

slutsatsen att det är någon eller båda av dessa principer som HD har lagt till grund för sitt 

avgörande. Det är därför värt att undersöka om inte bevisbördans placering i 1984 års fall 

även kan motiveras på andra sätt.  

                                                 
154 Ibland kan kategorierna huvudregel respektive undantag vara relativt fungibla, jfr Hellner s. 93 som 

diskuterar huruvida ett ”undantag” för förgiftning i en olycksfallsförsäkring verkligen är att betrakta som 

ett undantag, eller om det i själva verket rör sig om en precisering av begreppet olycksfall. Se även 

Bengtsson s. 79 f. Jfr även Stockholms tingsrätts dom i mål nr T 18295-11. 
155 Hellner s. 111, Johansson s. 163 f., Bengtsson s. 82, Lindell-Frantz s. 180. Se också Hovrätten för Västra 

Sveriges utslag i mål nr Ö 1049-16, Malmö tingsrätts dom i mål nr T 2252-12 och Stockholms tingsrätts 

dom i mål nr T 18295-11. Se även Svea hovrätts dom i mål nr T 6745-13, där hovrätten dock inte ansåg att 

1984 års prejudikat skulle tillämpas i det aktuella målet.  
156 Ekelöf m.fl. 6 uppl. s. 101 f., Heuman s. 487, Westberg s. 743, Lindell-Frantz s. 180 med hänvisningar 

i not 184. Jfr Malmö tingsrätts dom i mål nr T 2252-12, som avsåg en brandförsäkring med hopslaget 

villkor. Tingsrätten ålade försäkringsgivaren bevisbördan för sitt påstående att skadan inte hade orsakats av 

tredje man. 
157 Jfr Stockholms tingsrätts dom i mål nr T 18295-11. 
158 Johansson s. 164. 
159 Jfr Heuman s. 489 f. som anför att tesen ”den som påstår något ska visa detta” endast fungerar om den 

”kläs i bevissäkringstermer”, dvs. att bevisbördeplaceringar som förvisso överensstämmer med tesen ”den 

som påstår något ska visa detta” i själva verket förklaras av att domstolen har gjort 

bevissäkringsöverväganden. 
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4.2.2.3 Kan ”allmänna processuella grundsatser” vara olika bevisbördeteorier? 

Det är möjligt att uttrycket ”allmänna processuella grundsatser” i själva verket döljer en 

avvägning av olika argument eller teorier. Det kan mycket väl vara så att HD har betraktat 

principen ”försäkringstagaren har bevisbördan för att försäkringsfall föreligger, 

försäkringsgivare för att undantagsvillkor är tillämpliga” som utgångspunkt, och i just 

1984 års fall inte funnit något skäl att frångå den – så som Hellner indikerade att principen 

tillämpades 1965.160  

Placeringen av bevisbördan i NJA 1984 s. 501 går i linje med flera bevisbördeteorier. 

Bevisbördans placering kan här anses främja den materiella rättens genomslag.161 Den 

aktuella materiella rättens syfte måste anses vara en lämplig avvägning mellan den 

enskildes intresse av trygghet och kollektivets intresse av att minimera 

försäkringsbedrägerier.162 En ordning där försäkringstagaren för att ha rätt till 

försäkringsersättning måste visa att ett tagande och brukande av bilen har varit olovligt 

är i linje med en sådan avvägning. Alternativet – att försäkringsgivaren var tvungen att 

visa att ett tagande och brukande var olovligt – skulle göra det alltför lätt att begå 

försäkringsbedrägeri.163 Med samma resonemang kan sägas att bevisbördeplaceringen 

sannolikt främjar materiellt riktiga domar.164 Dessutom kan man anföra 

bevissäkringsargument – försäkringstagaren har nog allt som oftast bäst möjligheter att 

föra bevisning kring händelseförloppet.165  

 

4.2.2.4 Slutsatser – vad döljer sig bakom de allmänna processuella grundsatserna? 

Diskussionen i avsnitten ovan visar att det är svårt att dra några säkra slutsatser kring 

vilka allmänna processuella grundsatser som HD avsåg i 1984 års fall.  

                                                 
160 Hellner s. 111. 
161 A.m. Heuman s. 158. 
162 Heuman s. 132 har kritiserat den Ekelöfska teorin med motiveringen att teorin inte besvarar hur 

situationer med flera motstående ändamål ska hanteras. Enligt min uppfattning måste det övergripande 

ändamålet i en sådan situation dock vara att uppnå en lämplig avvägning mellan dessa motstående ändamål.  
163 Jfr Lindell-Frantz s. 185 f. Bolding s. 29 f. anförde att osäkerhet i försäkringstvister, för att tillse 

försäkringsväsendets effektivitet, borde hanteras antingen med överviktsprincipen eller med ett lågt 

beviskrav på försäkringstagaren. Bolding ansåg visserligen att intresset av materiellt riktiga domar skulle 

väga tyngst när bevisbördeproblem skulle lösas. I just denna situation lär dock detta intresse och intresset 

av den materiella rättens genomslag sammanfalla, jfr Boldings resonemang s. 27 f. 
164 Bolding s. 27 f. 
165 Heuman s. 490, Lindell-Frantz s. 180. Se också RH 2015:30 och Stockholms tingsrätts dom i mål nr 

T 18295-11.  
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”Allmänna processuella grundsatser” skulle kunna vara ett uttryck för en eller flera 

dogmatiska principer. Närmast till hands ligger den dogmatiska principen som anknyter 

bevisbördans fördelning till huvudregler respektive undantag. Även tesen att den som 

påstår något ska visa detta kan göra sig gällande. Försäkringstagaren påstår ju att 

försäkringsfall föreligger. En annan sak är att tesen i sig kan kritiseras eftersom det är 

svårt att fastställa vilket påstående som ska vara avgörande – alla påstår ju något.  

Lika gärna kan dock ”allmänna processuella principer” vara ett uttryck för en 

tillämpning av en viss bevisbördeteori, eller en avvägning mellan skälen för olika 

bevisbördeplaceringar med hänsyn till omständigheterna i fallen. I så fall ger dock fallen 

ytterst lite ledning för hur bevisbördefrågor ska hanteras, eftersom det inte framgår vilka 

överväganden HD har gjort. Klart är att flera vanliga bevisbördeteorier kan motivera den 

aktuella bevisbördeplaceringen. 

Faktum är att det i detta fall knappast går att nämna något skäl att frångå den gamla 

principen. Någon annan placering av bevisbördan hade varit orimlig. Kanske är 

”allmänna processuella grundsatser” också helt enkelt ett uttryck för att något utgör en 

rimlig ordning – eller snarare, att något annat vore helt orimligt.  

 

4.2.3 Försäkringstypens betydelse för prejudikatets räckvidd 

I NJA 1984 s. 501 I och II var det fråga om stöldmomentet i en fordonsförsäkring. Frågan 

är dock om prejudikatet skulle kunna utsträckas till även andra försäkringstyper. I det 

följande ska jag analysera förutsättningarna för detta. 

HD:s skrivning ”en försäkringstagare som gör gällande…” låter visserligen som ett 

generellt uttalande. Det kan med enkelhet läsas som en allmängiltig regel för alla 

försäkringstvister. Det är dock svårt att tänka sig att HD skulle ha reflekterat över alla 

möjliga försäkringstyper, partskonstellationer och utformningar av försäkringsvillkor när 

domstolen gjorde sitt uttalande. Betydligt rimligare är då att HD beaktade den förevarande 

situationen, lyfte upp den allmänna principen och konstaterade att det fanns goda skäl att 

tillämpa den i den aktuella situationen (och för den delen säkert i många andra 

situationer). 

En möjlig avgränsning av prejudikatet tar sikte på den försäkrade risken. Det finns 

nämligen avgörande skillnader mellan stöld- och brandförsäkringar. I stöldförsäkringar 

brukar den försäkrade risken beskrivas som ”olovligt tagande och brukande” eller 
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dylikt.166 En stöld definieras av själva olovligheten. En bils främsta användningsområde 

kan rimligtvis beskrivas som (lovligt) tagande och brukande av den. Ingen 

försäkringsgivare skulle därför försäkra risken ”tagande och brukande”.167 Vad som 

försäkras är just olovligt tagande och brukande.  

Detsamma gäller inte för brand. En brand som inte är olovlig är fortfarande en brand. 

Brandförsäkringar kan också mycket väl konstrueras så att försäkringen täcker ”eld som 

kommit lös” och att detta omfattningsvillkor kompletteras av ett undantagsvillkor som 

motsvarar FAL:s bestämmelser om framkallande av försäkringsfallet.168 Risken ”eld som 

kommit lös” är fullt möjlig att försäkra utan att försäkringen täcker något normalt 

användningsområde för den försäkrade egendomen. Det finns ingen naturlig situation då 

man eldar upp t.ex. sin bil eller sitt hus.169 

Dessa skillnader skulle kunna vara en anledning att lösa bevisbördefrågan olika för de 

olika försäkringstyperna. Vid stöldförsäkring är det praktiskt taget nödvändigt att 

försäkringstagaren har bevisbördan för rekvisitet ”olovligen” eller motsvarande. I annat 

fall skulle det vara alltför enkelt att begå försäkringsbedrägeri genom att ställa bilen på 

en avlägsen plats och anmäla den stulen. Denna bevisbördeplacering är även motiverad 

ur bevissäkringshänseende. En försäkringstagare kan givetvis i vissa fall ha svårt att göra 

det mera antagligt att en försvunnen bil har blivit stulen än att den inte har det, men det 

lär ofta vara ännu svårare för försäkringsgivare att visa motsatsen. Resonemanget som 

motiverar att försäkringstagaren får bevisbördan för rekvisitet ”olovligen” är inte direkt 

överförbart på brandförsäkring. Det är fullt möjligt att ålägga försäkringsgivaren att visa 

att försäkringstagaren inte själv har framkallat branden utan att skapa en olämplig 

avvägning mellan den enskildes och kollektivets intressen. Denna skillnad gör att det 

finns skäl till försiktighet med att dra långtgående slutsatser av NJA 1984 s. 501 I och II.  

En annan möjlig skiljelinje går mellan fordonsförsäkringar och andra typer av 

försäkringar. Lindell menar att 1984 års prejudikat bör ge ledning för hur bevisbördan för 

framkallande av försäkringsfallet ska placeras vid bilbränder, men inte husbränder. Han 

betonar att det är betydligt vanligare att människor försöker begå försäkringsbedrägeri 

                                                 
166 Jfr villkorens utformning i NJA 1984 s. 501 I och II, NJA 1986 s. 3, NJA 1986 s. 358 och NJA 2017 s. 

642. 
167 Jfr not. 55 ovan. En risk för lovligt tagande och brukande uppfyller inte kravet på ovisshet, eftersom 

försäkringstagaren har full kontroll över riskens förverkligande. 
168 Jfr t.ex. villkorens utformning i NJA 1990 s. 93. 
169 Jfr Stockholms tingsrätts uttalande i NJA 2017 s. 622: ”Att anlägga en brand i en bil har inte något 

samband med hur en bil normalt brukas”. 
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genom att elda upp sina bilar än genom att elda upp sina hus, samt att det är viktigare för 

den enskilde att få ersättning efter att ha förlorat sitt hem än sin bil.170  

Trots vad Lindell anför anser jag att den försäkrade risken bör vara avgörande för 

prejudikatets räckvidd, snarare än den försäkrade egendomen. Enligt min uppfattning är 

skillnaderna i sannolikhet mellan tagande och brukande av en bil och uppeldande av 

samma bil betydligt större än skillnaderna mellan uppeldande av en bil och uppeldande 

av ett hus, låt vara att det finns en skillnad även mellan de senare alternativen. Vikten av 

att den enskilde som drabbats av en skada på sin bil får ersättning för denna ska inte heller 

underskattas. Att förlora en bil är givetvis inte jämförbart med att förlora sitt hem, men 

kan ändå ha påtagliga konsekvenser för försäkringstagaren, exempelvis om denne är 

beroende av bilen för att transportera sig eller är en företagare som använder bilen i 

arbetet. Därför anser jag att gränsdragningen istället bör göras mellan olika typer av 

försäkrade risker. Mot denna bakgrund finns det enligt min uppfattning anledning att 

betrakta prejudikatets räckvidd som begränsad till stöldförsäkring. 

 

4.3 Betydelsen av HD:s senare praxis 

Ett antal andra tvister om tillämpligheten av omfattningsvillkor eller undantagsvillkor har 

aktualiserats i HD:s praxis. I detta avsnitt diskuteras vilken betydelse dessa fall har för 

uppsatsens problem. Även om räckvidden av prejudikatet i NJA 1984 s. 501 I och II 

betraktas som begränsad till fall som avser stöldförsäkring skulle det kunna finnas senare 

fall som motiverar att principen även ska tillämpas på brandförsäkringar. Enligt min 

uppfattning kan några sådana slutsatser dock inte dras av de aktuella fallen. 

För det första behandlar de flesta fall som avser omfattningsvillkor påstådda tillgrepp. 

I NJA 1986 s. 3 och NJA 1986 s. 358 (bilstölder) konstaterade HD med hänvisning till 

1984 års fall att ”en försäkringstagare som gör gällande att försäkringsfall inträffat har 

bevisbördan för sitt påstående”. I NJA 2017 s. 642 (bilrån) återkom formuleringen 

tillämpad på det konkreta fallet: ”[försäkringstagaren] har bevisbördan för det påstådda 

händelseförloppet”. Mot bakgrund av att dessa mål avser tillgreppsfall bidrar de inte till 

att utöka räckvidden av prejudikatet från NJA 1984 s. 501 I och II.171  

                                                 
170 Lindell 1992 s. 213 och 217. 
171 Även NJA 1992 s. 113 (påstått inbrott) skulle kunna nämnas i sammanhanget, men där konstaterade HD 

endast att det var ostridigt mellan parterna att försäkringstagaren hade bevisbördan för att ett inbrott hade 

skett. Mot bakgrund av resonemangen i avsnitt 4.2.3 om stöldförsäkringar får det dock anses sannolikt att 

HD skulle ha placerat bevisbördan på samma sätt om domstolen hade behövt göra en egen bedömning i 

frågan. 
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För det andra kan det ifrågasättas om HD:s ställningstagande i bevisbördefrågan i NJA 

1986 s. 3, NJA 1986 s. 358 och NJA 2017 s. 642 överhuvudtaget är en del av prejudikaten 

i målen.  Det är snarare i andra frågor som HD gör nya överväganden i målen. I NJA 1984 

s. 501 I och II hade HD ställt upp beviskravet mera antagligt för försäkringstagarens del. 

I NJA 1986 s. 3 förtydligade domstolen att samma beviskrav ska gälla oavsett om det 

finns en misstanke om försäkringsbedrägeri eller inte. I NJA 1986 s. 358 synes det 

framförallt vara bevisvärderingen av omständigheterna i målet som var prejudikatfrågan. 

I NJA 2017 s. 642 var fråga om en gränsdragning mellan beviskravet mera antagligt och 

det högre beviskravet klart mera sannolikt, som ofta tillämpats på orsakssamband. 

Eftersom domstolen inte synes ha gjort några nya överväganden i fråga om bevisbördans 

placering är det tveksamt om denna fråga överhuvudtaget omfattas av målens prejudikat. 

Om den inte gör det föranleder målen inte några nya slutsatser om hur 

bevisbördeproblemet ska lösas i andra fall. 

Det finns visserligen ett HD-fall, NJA 2006 s. 721, som inte avsåg tillgreppsfall. Målet 

avsåg en trafikolycka. Försäkringstagaren fick bevisbördan bl.a. för att TSL:s rekvisit 

”skadan har uppkommit i följd av trafik med annat motordrivet fordon och därvid orsakats 

genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet 

på det fordonet” (10 § 2 st. TSL) var uppfyllt. Genom att försäkringstagaren ålades 

bevisbördan för att skadan hade uppkommit på ett visst sätt fick hon i praktiken även 

bevisbördan för att den inte hade uppkommit genom hennes eget vållande.172 Här är 

situationen betydligt mer lik en brand såtillvida att det inte finns ingen normal användning 

av den försäkrade egendomen som innefattar att orsaka en trafikolycka.  

Denna likhet skulle kunna tala för att ge försäkringstagaren bevisbördan för att denne 

inte har framkallat försäkringsfallet även vid brandförsäkringar. Enligt min uppfattning 

finns det dock anledning att skilja på prejudikat avseende tolkningen av ett visst lagrum, 

och prejudikat avseende tillämpningen av en viss klausultyp. En allmängiltig regel för 

alla försäkringstvister skulle få betydligt mer svårförutsebara konsekvenser än en 

bevisbörderegel för det specifika (och statiska) lagrummet 10 § 2 st. TSL. Därför anser 

jag att inte heller NJA 2006 s. 721 ger otvetydigt stöd för att lägga bevisbördan på 

försäkringstagaren även vid andra typer av försäkringar eller i övrigt andra 

omständigheter än som faktiskt har aktualiserats i HD:s praxis. 

                                                 
172 Jfr NJA 1994 s. 449 I och II, där försäkringstagarna också ålades att visa att de inte hade gjort något 

genom att visa att någon annan hade det.  
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Nämnvärt i sammanhanget är att HD har nekat prövningstillstånd i några mål där 

hovrätten har tillämpat HD:s prejudikat från tillgreppsfallen även vid andra 

försäkringstyper. Två av målen avsåg trafikförsäkring.173 Hovrättens avgöranden synes 

vara i linje med NJA 2006 s. 721, och det är därför inte konstigt att HD inte meddelade 

prövningstillstånd. Det tredje målet avsåg brandförsäkring.174 Att inte heller detta mål 

togs upp till prövning kan givetvis bero på att HD ansåg att hovrätten hade tillämpat HD:s 

praxis korrekt även här. Att klaganden inte fick prövningstillstånd kan dock lika gärna ha 

berott på andra faktorer, exempelvis att målet inte ansågs tillräckligt ”rent”. Det går därför 

inte att dra några säkra slutsatser om HD:s uppfattning i frågan av en nekad ansökan om 

prövningstillstånd. 

 

4.4 Slutsatser 

Av diskussionen ovan framgår att det inte går att dra några säkra slutsatser om hur 

uppsatsens bevisbördeproblem ska lösas. Visserligen finns det en princip med innebörden 

”försäkringstagare har bevisbördan för att försäkringsfall föreligger, försäkringsgivare för 

att undantagsvillkor är tillämpliga”. Principen får sin legitimitet genom det faktum att den 

har reproducerats åtskilliga gånger under lång tid i både doktrin och praxis. Det går dock 

inte att slå fast hur och när principen ska tillämpas. HD:s praxis går i linje med principen, 

men prejudikatens räckvidd skulle kunna anses begränsad till tillgrepps- och 

trafikförsäkringar.  

I underrättspraxis är det vanligt att uppsatsens bevisbördeproblem löses med 

tillämpning av principen, med 1984 års fall som förebild. Detta är rimligt, eftersom det 

saknas annan konkret ledning för hur problemet ska lösas. Genom diskussionen ovan har 

jag dock visat att det inte är nödvändigt att tillämpa principen. Principen kan betraktas 

som en utgångspunkt, som kan frångås om det finns skäl för det. En sådan tillämpning av 

principen hindras inte av HD:s praxis, eftersom prejudikatens räckvidd kan ses som snäv. 

Det sagda innebär att det finns flera möjliga lösningar på uppsatsens 

bevisbördeproblem. Det är möjligt att tillämpa principen, och därmed ge 

försäkringstagaren bevisbördan för att denne inte själv har anlagt branden. Det är också 

möjligt att göra andra överväganden baserat på omständigheterna i det enskilda fallet. 

Båda lösningarna skulle vara förenliga med praxis och doktrin på området. 

                                                 
173 Högsta domstolens beslut i mål nr T 3604-17 (Svea hovrätts mål nr T 6683-16) och T 2591-17 (Svea 

hovrätts mål T 6978-16). 
174 Högsta domstolens beslut i mål nr T 5553-11 (Svea hovrätts mål nr T 8736-10). 
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Denna slutsats motiverar en diskussion de lege ferenda. Vilken metod bör användas 

för att lösa bevisbördeproblemet? Är det lämpligt att principen tillämpas som en 

allmängiltig regel, eller är en bättre ordning att en avvägning av skälen för olika 

bevisbördeplaceringar i det enskilda fallet görs?  
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5 DE LEGE FERENDA  

5.1 Om detta avsnitt 

Vi har således konstaterat att rättsläget avseende vilken metod som ska tillämpas för att 

lösa uppsatsens bevisbördeproblem är oklart. Det synes både vara möjligt att tillämpa 

principen ”försäkringstagare har bevisbördan för att försäkringsfall föreligger” som en 

allmängiltig regel, och att göra en avvägning av skälen för olika bevisbördeplaceringar i 

det enskilda fallet. I detta avsnitt diskuteras vilket av dessa alternativ som de lege ferenda 

bör väljas.  

I diskussionen sätts de två alternativen i en processrättslig och en försäkringsrättslig 

kontext. Först diskuteras hur alternativen förhåller sig till vad som inom processrätten i 

allmänhet gäller för bevisfrågor. Här konstateras att en bedömning av omständigheterna 

i det enskilda fallet motsvarar vad som i allmänhet gäller för hur bevisbördefrågor löses, 

medan att tillämpa principen som en allmängiltig regel närmast framstår som en sådan 

dogmatisk princip. Därefter analyseras vad som i ett försäkringsrättsligt perspektiv vore 

en lämplig och rimlig ordning. Här anförs att en avvägning av omständigheterna i det 

enskilda fallet ger goda förutsättningar för rimliga avvägningar mellan den enskilde 

försäkringstagarens intresse av trygghet och försäkringstagarkollektivets intresse av att 

minimera försäkringsbedrägerier. 

 

5.2 Förhållandet till vad som i allmänhet gäller för bevisfrågor 

5.2.1 Hur bevisfrågor i allmänhet löses 

I denna uppsats ställs två alternativa metoder för att lösa uppsatsens bevisbördeproblem 

mot varandra. Det första alternativet är att tillämpa principen ”försäkringstagare har 

bevisbördan för att försäkringsfall föreligger, försäkringsgivare för att undantagsvillkor 

är tillämpliga”, och därmed lägga bevisbördan på försäkringstagaren. Det andra 

alternativet är att göra en avvägning av de skäl som talar för olika bevisbördeplaceringar 

i det enskilda fallet.  

Att det första alternativet är att tillämpa principen är en följd av att principen ofta sägs 

gälla i försäkringstvister i allmänhet, och att den i underrättspraxis ofta läggs till grund 

för lösningen av bevisbördeproblemet. Att en avvägning av skälen i det enskilda fallet är 

alternativ nummer två följer helt enkelt av att det är vad som i allmänhet gäller för 

bevisfrågor, jfr avsnitt 2.2.4. Som utgångspunkt löses bevisbördefrågor genom en 

avvägning eller argumentation som baseras på de skäl, teorier och argument som gör sig 
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gällande i det enskilda fallet, t.ex. bevissäkringshänsyn eller en vilja att undvika att en 

parts ansvar blir ”illusoriskt”. Eftersom detta är alternativ nummer två överensstämmer 

detta givetvis väl med hur bevisfrågor vanligtvis löses.  

 

5.2.2 Den enda överlevande dogmatiska principen? 

I kontrast till det ovan sagda framstår en kategorisk tillämpning av principen 

”försäkringstagare har bevisbördan för att försäkringsfall föreligger, försäkringsgivare för 

att undantagsvillkor är tillämpliga” som mycket svår att förena med vad som i allmänhet 

gäller för bevisfrågor. Om principen skulle tillämpas som regel skulle denna regel utgöra 

en anakronism som saknar motsvarighet i dagens processrätt. 

För det första skulle regeln vara ett uttryck för sådana dogmatiska principer som i 

övrigt anses övergivna. Ovan (avsnitt 4.1.1) har visats att de grunder som åberopas till 

stöd för principen – utöver att den har reproducerats av många författare och domstolar – 

främst är dogmatiska principer som att den som påstår något ska visa detta, eller att 

bevisbördan ska knytas till om en omständighet hör till en huvudregel eller ett undantag. 

Sådana principer utvecklades under tiden före RB:s tillkomst, när processrätten präglades 

av den legala bevisteorin. De övergavs därefter mer och mer, vilket syns i t.ex. 

Olivecronas resonemang, trots att detta föregår RB:s tillkomst.175 I förarbetena till RB 

uttalade processlagsberedningen att övergången från legal bevisteori till fri bevisföring 

och bevisvärdering minskade bevisbördefrågornas betydelse.176  

Idag kan konstateras att bevisbördefrågor inte har tappat sin betydelse med den fria 

bevisföringens intåg. Just de dogmatiska bevisbördereglerna passade dock sannolikt 

bättre in i det system baserat på den legala bevisteorin som de utvecklades i. Detta framgår 

om inte annat av den enhetliga uppfattningen i litteraturen att sådana principer är att 

betrakta som övergivna. Vissa författare intar till och med en närmast aggressiv hållning 

mot sådana principer.177  

Mot denna bakgrund framstår det som märkligt att en sådan princip skulle ha 

”överlevt” övergången från legal bevisteori till fri bevisföring. En annan sak är att 

principen kan ha haft mer fog för sig tidigare, i synnerhet före RB:s tillkomst.  

 

                                                 
175 Olivecrona s. 87.  
176 NJA II 1943 s. 446. 
177 Se t.ex. Fitger m.fl., kommentaren till 35 kap. 1 §, under rubriken Bevisbördan, som beskriver sådana 

principer som ”primitiva föreställningssätt”. För fler exempel ur doktrinen, se ovan avsnitt 2.2.5.2. 
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5.2.3 Varför skulle villkorstypen avgöra bevisbördans placering? 

För det andra är en kategorisk tillämpning av principen ”försäkringstagare har 

bevisbördan för att försäkringsfall föreligger, försäkringsgivare för att undantagsvillkor 

är tillämpliga” svår att motivera.  

Om principen skulle tillämpas som en allmängiltig regel skulle denna regel fungera 

som den dogmatiska principen som anknyter bevisbördans fördelning till huvudregler 

respektive undantag. Omfattningsvillkoren fungerar som huvudregler, 

undantagsvillkoren som undantag.178 Detta skulle innebära att bevisbördan för en viss 

omständighet enkelt kunde flyttas genom en omkonstruktion av villkoren. Om ett 

uppdelat villkor skulle konstrueras om till ett hopslaget skulle bevisbördan för 

framkallande av försäkringsfallet flyttas från försäkringsgivaren till 

försäkringstagaren.179  

Den kritik som har riktats mot dogmatiska principer grundas bl.a. på att sådana 

principer inte är sakligt motiverade. Detta gäller även för en princip med innebörden att 

”försäkringstagare har bevisbördan för att försäkringsfall föreligger, försäkringsgivare för 

att undantagsvillkor är tillämpliga”. Om en sådan princip skulle tillämpas som en regel 

skulle det innebära att valet mellan uppdelade och hopslagna villkor skulle avgöra 

placeringen av bevisbördan för framkallande av försäkringsfallet. Det är svårt att se några 

sakliga skäl till att en omständighets ”etikett” – omfattningsvillkor eller undantagsvillkor 

– på detta sätt skulle få avgörande betydelse för bevisbördans placering.180 Som Lindell-

Frantz påpekar är en sådan ordning också i strid med vad som vanligtvis gäller för avtal 

– rubriken är inte avgörande för innehållet.181 Det har också anförts att det är svårt att 

hitta något annat område där utformningen av avtalsvillkor utformning får en sådan 

betydelse för bevisbördans placering.182 

 

  

                                                 
178 Jfr Bengtsson s. 83 f., Olivecrona s. 104 ff., Lindell 1992 s. 216 f., Hellner s. 93 och 96–99, Schmidt s. 

198 f. 
179 Bengtsson s. 83, Hellner s. 113. A.m. Radetzki s. 283 ff., som anser att 4 kap. 11 § FAL hindrar att 

bevisbördan flyttas eftersom 4 kap. 11 § medför att 4 kap. 5 § då ska tillämpas istället för 

omfattningsvillkoret, och att bevisbördan för framkallande av försäkringsfallet i detta lagrums mening alltid 

ligger på försäkringsgivaren. 
180 Jfr Bengtsson s. 83 f., som är kritisk till en sådan ordning. 
181 Lindell-Frantz s. 193. Även Westberg s. 748 f. 
182 Ekelöf m.fl. 7 uppl. s. 149. Jfr dock de exempel på situationer där villkoren skulle kunna få en liknande 

betydelse som Heuman lyfter på s. 490 f. 
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5.2.4 Slutsatser 

Av det ovan sagda framgår följande. Som utgångspunkt löses bevisbördefrågor genom en 

avvägning av olika skäl, argument och teorier som talar för olika bevisbördeplaceringar. 

Att även lösa uppsatsens bevisbördeproblem på detta sätt skulle därför givetvis vara i linje 

med vad som gäller för bevisfrågor i allmänhet.  

Att istället tillämpa principen ”försäkringstagaren har bevisbördan för att 

försäkringsfall föreligger, försäkringsgivaren för att undantagsvillkor är tillämpliga” som 

en allmängiltig regel vore en svårmotiverad anakronism. En sådan regel framstår närmast 

som ett exempel på sådana dogmatiska principer som i övrigt anses övergivna. Därför är 

det sett ur ett processrättsligt perspektiv svårt att motivera en sådan tillämpning av 

principen.  

En annan sak är att resultatet av en tillämpning av principen, dvs. själva 

bevisbördeplaceringen, i många fall kan vara rimligt. Det har vi t.ex. sett i NJA 1984 s. 

501 I och II – ett avgörande i linje med principen, där bevisbördeplaceringen också får 

stöd av i stort sett alla bevisbördeteorier som vanligtvis kan åberopas.183 Principen 

fungerar nog utmärkt som utgångspunkt, så som Hellner anförde.184 Ofta finns det säkert 

också andra skäl, exempelvis bevissäkringsskäl, för att placera bevisbördan i enlighet 

med principen.185  

Detta resultat kan dock uppnås bättre genom att principen får just fungera som en 

utgångspunkt som kan frångås om det finns skäl för det.186 Om principen istället betraktas 

som en allmängiltig regel som ska tillämpas utan hänsyn till omständigheterna i det 

enskilda fallet riskeras bevisbördeplaceringar som rentav står i strid med argument för 

andra bevisbördeplaceringar som annars skulle ha tillämpats – exempelvis att 

bevisbördan läggs på en part med stora svårigheter att säkra bevisning. 

 

5.3 En lämplig ordning i försäkringsrättsligt hänseende 

5.3.1 Avvägningen mellan den enskildes och kollektivets intressen 

Utöver det processrättsliga perspektivet är det också angeläget att ha ett välfungerande 

försäkringsväsende. I detta avsnitt utvärderas därför vad som från ett försäkringsrättsligt 

perspektiv vore en lämplig och rimlig ordning för bevisbördans placering. Alternativen 

                                                 
183 Jfr ovan avsnitt 4.2.2.3.  
184 Hellner s. 111. Jfr Heuman s. 490 som menar att det inte är uteslutet att avsteg från principen kan behöva 

göras. 
185 Heuman s. 490, Lindell-Frantz s. 180. 
186 Jfr Hellner s. 111. 
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som diskuteras är att tillämpa principen ”försäkringstagaren har bevisbördan för 

tillämpligheten av omfattningsvillkor, försäkringsgivaren för tillämpligheten av 

undantagsvillkor” som en allmängiltig regel, och att göra en avvägning av skälen för och 

emot olika placeringar av bevisbördan. 

Avvägningen mellan den enskildes och kollektivets intressen är central inom 

försäkringsrätten.187 Att det finns en balans mellan att tillse att den som har drabbats av 

en skada har rätt till försäkringsersättning och att minimera försäkringsbedrägerier och 

därmed hålla premierna nere är avgörande för ett fungerande försäkringsväsende.188 

Intresset av att upprätthålla denna balans är därför av största vikt för att avgöra 

försäkringsrättsliga frågor.  

 

5.3.2 Förutsebarhet 

Att tillämpa principen som allmängiltig regel skulle ge ett stort mått av förutsebarhet i det 

enskilda fallet, eftersom det (för den insatte) alltid skulle gå att förutse vem som kommer 

att ha bevisbördan för en viss omständighet genom att granska försäkringsvillkorens 

utformning. Detta skulle i sin tur ge parterna möjlighet att vara förutseende med att säkra 

bevis. Det är dock tveksamt om förutsebarheten skulle gynna den enskilde, eftersom de 

flesta inte läser försäkringsvillkoren och i vart fall inte skulle förstå att 

omfattningsvillkoret också var en bevisbördereglering.189 Snarare skulle 

försäkringsgivaren gynnas genom möjligheten att lägga över en svåruppnådd bevisbörda 

på försäkringstagaren. Därför är det tveksamt om denna förutsebarhet främjar en lämplig 

avvägning mellan parternas intressen. 

I kontrast med förutsebarheten i det enskilda fallet skulle en allmängiltig regel kunna 

ge oförutsebara konsekvenser ur ett samhällsperspektiv. Det går inte att förutse hur 

försäkringsgivare kommer att utforma sina villkor och vad konsekvenserna av detta 

kommer att bli. En generell regel öppnar upp för försäkringsgivare att lägga in alla 

möjliga svårbevisade rekvisit i omfattningsvillkoren och därmed minska tryggheten för 

den enskilde. Teoretiskt sett skulle en försäkringsgivare kunna ange att en 

brandförsäkring inte täcker bränder anlagda av utomjordingar. De flesta försäkringstagare 

skulle förmodligen kunna acceptera att denna risk inte försäkrades. Det skulle dock kunna 

vara mycket svårt att bevisa att en brand inte anlagts av utomjordingar. Även om en viss 

                                                 
187 Hellner s. 8 och 15, Bengtsson s. 15 f. 
188 Hellner s. 8 och 15, Bengtsson s. 15 f. 
189 Radetzki s. 233 f. 
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risk som inte omfattas av försäkringen är försumbar kan försäkringstagarens trygghet på 

detta sätt ändå undergrävas om försäkringstagaren åläggs att visa att den inte har 

förverkligats. Därmed kan balansen mellan den enskildes och kollektivets intressen 

rubbas.  

 

5.3.3 Flexibilitet 

En allmängiltig regel där bevisbördan knyts till typen av villkor karakteriseras också av 

bristande flexibilitet. När det enda som avgör bevisbördans placering är huruvida 

omständigheten regleras i ett omfattningsvillkor eller ett undantagsvillkor försvinner 

möjligheten att göra en lämplig placering av bevisbördan med hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet. Därmed riskerar regeln att få olämpliga resultat (i 

vissa fall resultat som dessutom avviker från vad som vanligtvis gäller för placeringen av 

bevisbördan, jfr avsnitt 5.2 ovan).190 Om en domstol i ett enskilt fall ändå vill väga in 

lämplighetshänsyn finns en risk att man hamnar i ansträngda tolkningar för att klassa en 

omständighet som hörande till ”rätt” typ av villkor.191  

 

5.3.4 Produktfrihetsprincipen 

Att inte låta omfattningsvillkorens innehåll styra bevisbördans fördelning skulle enligt 

min mening inte innebära att produktfrihetsprincipen förfelas. Försäkringsgivare skulle 

fortsatt vara fria att utforma försäkringsprodukter precis som de önskar. Det skulle inte 

finnas några begränsningar i vilka risker som kan försäkras och hur dessa risker kan 

begränsas, endast för att bevisbördan avseende vissa moment i dessa risker inte per 

automatik läggs på försäkringstagaren. Dessutom står det alltid försäkringsgivaren helt 

fritt att inkludera en uttrycklig bevisbördereglering i försäkringsvillkoren, exempelvis 

genom att ange att försäkringen täcker ”eld som kommit lös och som försäkringstagaren 

visar inte har orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet av denne själv”.192 En 

                                                 
190 Schmidt s. 108, Bengtsson s. 79, Lindell 1992 s. 217, Westberg s. 747 f. 
191 Westberg s. 747 f. har anfört att HD:s resonemang i NJA 1994 s. 449 I och II är ett exempel på en sådan 

ansträngd tolkning. I målen nekades försäkringstagarna trafikförsäkringsersättning med hänvisning till 

undantagsvillkor om försäkringstagarnas alkoholpåverkan. Det var ostridigt att försäkringstagarna hade 

varit alkoholpåverkade, men frågan var om de också hade kört bilarna. Vid bedömningen av denna fråga 

var det enligt HD inte fråga om tillämpning av undantagsvillkoret – en tolkning av villkoret som enligt 

Westberg var ett sätt att uppnå en lämpligare placering av bevisbördan än om bevisbördan endast skulle 

knytas till omständighetens ”etikett”.  
192 Jfr huvudregeln om att bevisbörderegleringar är giltiga, se not 80 ovan. 
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sådan bevisbördereglering är begränsas endast av avtals- och marknadsrättsliga 

bestämmelser om exempelvis ogiltighet och oskälighet.193   

 

5.3.5 Slutsatser 

Det är svårt att instifta en generell regel som alltid innebär att balansen mellan den 

enskildes och kollektivets intressen upprätthålls. Även en generell regel som alltid 

innebar att försäkringsgivaren skulle ha bevisbördan för framkallande av försäkringsfallet 

skulle säkerligen kunna leda till olämpliga resultat i ett enskilt fall. Eftersom man inte kan 

förutse alla tänkbara försäkringsvillkor, partskonstellationer och dylikt anser jag att 

intresset av att upprätthålla en lämplig balans mellan parternas intressen bäst tillgodoses 

genom att det finns en flexibilitet i systemet.  

Ur ett försäkringsrättsligt perspektiv vore det därför mest lämpligt att principen inte 

tillämpas som en allmängiltig regel, utan att domstolen är fri att göra egna överväganden 

i det enskilda fallet.  

 

5.4 Sammanfattning  

Genom diskussionerna i avsnitt 5.2 och 5.3 visas att den lämpligaste metoden för lösa 

bevisbördeproblem som inte omfattas av HD:s prejudikat är att göra en avvägning av 

skälen för olika bevisbördeplaceringar i det enskilda fallet. Denna lösning 

överensstämmer väl med vad som i allmänhet gäller för bevisbördefrågor. Dessutom ger 

den goda förutsättningar för rimliga avvägningar mellan den enskilde försäkringstagarens 

intresse av trygghet och försäkringstagarkollektivets intresse av att minimera 

försäkringsbedrägerier. Därmed främjas ett välfungerande försäkringsväsende.  

 

  

                                                 
193 Jfr t.ex. 9 kap. 1 § och 11 kap. 9 § FB (ogiltighet pga. bristande rättshandlingsförmåga), 25 § AvtL 

(ogiltighet pga. bristande behörighet), 38–31 § AvtL (ogiltighet pga. råntvång, utpressning, svek eller 

ocker) 36 § AvtL (jämkning av oskäliga avtal), 3 § AVLK (PMD:s möjlighet att förbjuda näringsidkare att 

använda vissa oskäliga villkorstyper i konsumentförhållanden) och 1 § AVLN (motsvarande bestämmelse 

för avtal mellan näringsidkare). 
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6 SLUTSATSER 

6.1 Sammanfattning av slutsatserna i avsnitt 3–5 

Sammanfattningsvis drar jag följande slutsatser. Det finns en princip med innebörden 

”försäkringstagare har bevisbördan för att försäkringsfallet föreligger, försäkringsgivare 

för att undantagsvillkor är tillämpliga” – om inte annat för att en sådan princip har 

reproducerats i litteratur och praxis åtminstone från första halvan av 1900-talet till idag. 

Hur och när principen ska tillämpas är mindre klart. Åtminstone före 1984 verkar 

principen ha fungerat som en utgångspunkt, eller som en grund bland flera möjliga att 

basera lösningen av ett bevisbördeproblem på. Genom NJA 1984 s. 501 I och II synes 

principens ställning ha stärkts. I rättstillämpningen är det vanligt att 1984 års fall åberopas 

som stöd för att tillämpa principen även i brandförsäkringsfall.  

Enligt min uppfattning går det dock inte att dra några sådana slutsatser av 1984 års 

fall. HD har knappast haft möjlighet att begrunda alla tänkbara försäkringstvister när just 

dessa mål skulle avgöras, vilket talar för att prejudikatets räckvidd har någon begränsning. 

Målen avsåg stöldförsäkring, en försäkringstyp med stora olikheter mot exempelvis 

brandförsäkring. Mot bakgrund av dessa olikheter är det rimligt att anse prejudikatet 

begränsat till tillgreppsfall. Genom NJA 2006 s. 721 fastslogs att principen även är 

tillämplig vid trafikförsäkringstvister. Inte heller detta mål ger enligt min mening stöd för 

slutsatsen att principen enligt HD:s praxis även ska tillämpas vid andra försäkringstyper 

så som brandförsäkring. HD:s ställningstagande i NJA 1984 s. 501 I och II motiverades 

med ”allmänna processuella grundsatser”. Det är dock svårt att dra några slutsatser om 

vilka dessa grundsatser var, om inte annat eftersom bevisbördeplaceringen var den enda 

rimliga i den aktuella situationen och gick i linje med de flesta bevisbördeteorier och –

principer. Uttrycket ”allmänna processuella grundsatser” ger därför i stort sett ingen 

ledning för prejudikatets räckvidd eller hur målen annars ska tolkas. 

Därmed når vi slutsatsen att det finns en princip, men hur och när den ska tillämpas är 

fortsatt oklart. HD:s prejudikat synes vara begränsat till tillgrepps- och trafikförsäkring. 

En sådan läsning av fallen är i vart fall möjlig att göra. Till detta kommer vissa 

lämplighetsöverväganden som talar för en sådan läsning. Att tillämpa principen som en 

allmängiltig regel skulle inte överensstämma med vad som i övrigt gäller i fråga om hur 

bevisproblem ska lösas. Dessutom riskerar en sådan tillämpning att leda till olämpliga 

resultat. I synnerhet riskerar den bristande flexibiliteten att leda till att balansen mellan 
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den enskildes och kollektivets intressen rubbas. Från ett försäkringsrättsligt perspektiv 

finns det därför ett intresse av att principen inte betraktas som en allmängiltig regel.  

Sammanfattningsvis är det möjligt att läsa HD:s praxis som att principen inte har 

etablerats som en allmängiltig regel. Tunga lämplighetsskäl talar för en sådan läsning. 

Mot denna bakgrund drar jag slutsatsen att principen bör betraktas som en utgångspunkt 

som kan frångås om det finns skäl för detta, och att skälen för olika bevisbördeplaceringar 

i det enskilda fallet ska beaktas. 

 

6.2 Applicering på problemet 

Åter till bevisbördeproblemet som behandlas i denna uppsats: vid en brandförsäkring med 

hopslaget villkor, vilken part ska ha bevisbördan för huruvida försäkringstagaren har 

framkallat försäkringsfallet eller inte? För detta problem innebär mina slutsatser följande. 

HD:s prejudikat bör ses som begränsat till tillgrepps- och trafikförsäkringsfall. Eftersom 

det aktuella bevisbördeproblemet rör brandförsäkringar omfattas det inte av HD:s 

prejudikat. Principen ”försäkringstagaren har bevisbördan för att försäkringsfall 

föreligger, försäkringsgivaren för att undantagsvillkor är tillämpliga” bör betraktas som 

en utgångspunkt, som kan frångås om det finns skäl för detta. En avvägning av skälen i 

det enskilda fallet för olika placeringar av bevisbördan ska därför göras.  

Utan att ha ett sådant enskilt fall att bedöma går det enligt min uppfattning inte att slå 

fast att bevisbördan ska placeras på det ena eller andra sättet. I många fall kan det säkert 

vara lämpligt att hämta ledning från NJA 1990 s. 93, som avsåg just brandförsäkring. 

Detta skulle innebära att bevisbördan för framkallande av försäkringsfallet placeras på 

försäkringsgivaren, trots att denna omständighet regleras i ett omfattningsvillkor. I andra 

fall kan omständigheterna i det enskilda fallet motivera en annan lösning. Exempelvis 

skulle man kunna gå på Lindells linje och låta typen av försäkrad egendom vara 

avgörande. Om försäkringen avser en bil kan bevisbördan utan hinder av 1990 års fall 

(som avsåg en husbrand) läggas på föräskringstagaren, om man anser det lämpligt. 

Personligen anser jag dock, av skäl anförda ovan i avsnitt 4.2.3, att den försäkrade risken, 

snarare än den försäkrade egendomen, ska vara avgörande för bevisbördans placering.  
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7 AVSLUTANDE KOMMENTAR 

Denna uppsats behandlar ett bevisbördeproblem som ofta aktualiseras i 

rättstillämpningen. Rättsläget i frågan är dock oklart, och enhetlighet i rättstillämpningen 

saknas. Den vanligaste lösningen på problemet har med fog kritiserats för att vara 

otidsenlig, svårmotiverad och riskera att ge olämpliga resultat. Med denna uppsats har jag 

avsett att presentera en alternativ lösning. 

Principen ”försäkringstagaren har bevisbördan för att försäkringsfall föreligger, 

försäkringsgivaren för att undantagsvillkor är tillämpliga” bör vara en utgångspunkt som 

kan frångås om skälen i det enskilda fallet motiverar det. HD:s praxis hindrar inte detta, 

eftersom prejudikaten kan betraktas som begränsade till tillgrepps- och 

trafikförsäkringsfall. I många brandförsäkringsfall kan det vara lämpligt att ta ledning 

från brandförsäkringsfallet NJA 1990 s. 93. En bedömning av omständigheterna i det 

enskilda fallet och vilken bevisbördeplacering de motiverar ska dock alltid göras.  

Denna lösning anser jag är motiverad eftersom den både går i linje med övrig rätt 

avseende bevisbördefrågor och möjliggör att försäkringsrättsliga hänsyn beaktas. Det 

största problemet är enligt min mening dock inte vilken lösning som ska väljas, utan 

oklarheten i rättsläget med bristande enhetlighet i rättstillämpningen som följd. Ett 

klargörande av hur det aktuella bevisbördeproblemet bör hanteras vore önskvärt.  

Ett sådant klargörande kan ske genom lagstiftning eller praxis. En bevisbörderegel i 

4 kap. FAL skulle tydliggöra rättsläget och skulle inte kunna kringgås genom 

utformningen av omfattningsvillkoren, jfr 4 kap. 11 § FAL. Så som har visats i uppsatsen 

är en allmängiltig regel för alla försäkringstvister dock svårmotiverad och riskerar att leda 

till olämpliga resultat. Detta gäller även om regeln lägger bevisbördan på 

försäkringsgivaren. Det finns nämligen fall – tillgreppsfallen är nog närmast till hands – 

där det finns starka skäl för att ge försäkringstagaren bevisbördan. En flexibilitet i 

rättstillämpningen behövs, särskilt för att upprätthålla en balans mellan den enskildes och 

kollektivets intressen. 

För att uppnå en sådan flexibilitet framstår det som lämpligare att tydliggöra rättsläget 

i praxis. Det vore önskvärt om HD tog upp ett mål avseende brandförsäkring till prövning 

och därvid förtydligade hur domstolens tidigare praxis bör läsas och vad som ska gälla i 
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brandförsäkringsfallen. 194 Enligt min uppfattning bör domstolen då välja den lösning som 

förespråkas i denna uppsats – en försiktig läsning av praxis och en avvägning av 

omständigheterna i det enskilda fallet där den försäkrade risken tillmäts betydelse. 

 

 

 

  

                                                 
194 Jfr Bengtsson s. 83 f., som diskuterar möjligheten att genom rättspraxis med liknande innebörd som 4 

kap. 11 § FAL begränsa försäkringsgivares möjligheter att påverka bevisbördans placering genom 

försäkringsvillkoren. 
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