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1 Inledning 

1.1 Fel i fel – en ouvertyr 

 

”Fel fel fel fel fel fel!”, utropar en märkbart uppspelt Brasse.1 Han har bett Magnus och Eva 

föreslå vilket av de fyra djur han plockat upp ur sin lattjolajbanlåda som ska bort. De har gett 

motiverade förslag på vilka tre djur som hör ihop och vilket som avviker. Det blir emellertid 

alltid fel. Brasse förklarar glatt hur de borde ha resonerat.  

 

Juridikens lattjolajbanlåda är i regel betydligt mer normstyrd än Brasses.2 När en rättslig 

lösning ska väljas finns en någorlunda etablerad juridisk metod och både Magnus och Eva 

kan ofta landa i att en viss lösning har betydligt bättre stöd i rättskällorna. Förutsatt att Brasse 

respekterar metoden finns det då skäl att tro att lösningen håller även när han sagt sitt. Även 

inom ramen för den juridiska metoden går det dock att finna olika svar på samma fråga.3 

Ibland saknas tydligt utslagsgivande regler på ett område. Ofta finns regler, men de går att 

tolka på olika sätt.4 Ibland förekommer regler, vars tolkning är någorlunda given, men det 

kan finnas skrivna eller oskrivna undantagsregler eller överordnade regler som påverkar 

bedömningen, varvid den rättsliga lösningen blir beroende av dessa regler. Ibland råder 

oenighet om själva lagtolkningsmetoden.5 En rättstillämpare, t.ex. en överrättsinstans, kan 

alltså mycket väl göra en annan rättslig bedömning än, låt oss säga, en underrättsinstans. 

Givet juridikens natur behöver detta inte vara särskilt dramatiskt, och det behöver sannerligen 

inte innebära att underrättsinstansen varit oaktsam. Underrätten måste göra en bedömning,6 

                                                
 Alla som möjliggjort denna uppsats förtjänar mina varmaste tack. Till exempel: tack Centrum för rättvisa, för 

idéer och inspiration! Tack Håkan Andersson för fint handledarskap! Tack Alexander Berlin-Jarhamn för 

värdefull korrekturläsning! Och tack Vanja, för hurrarop och tålamod (jag blev klar till slut)! 
1 Fem myror är fler än fyra elefanter, på TV2 1973–1974. 
2 Lämpligen påminns läsaren om 1 kap. 1 § 3 st. regeringsformen (1974:152): ”Den offentliga makten utövas 

under lagarna”. Normstyrdheten torde vara rättsstatens mest grundläggande kännetecken, se Bull/Sterzel s. 49.  
3 Jfr Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 448. 
4 Se Jareborg s. 109 ff., för en gedigen genomgång av olika sorters (juridiskt relevant) språklig flertydighet. 
5 ”Det torde råda total enighet om att det råder nästan total oenighet om vilken lagtolkningsmetod som är 

gällande rätt i landet Sverige”, som Lindblom lite spetsigt uttryckt det. Se Lindblom s. 437. 
6 Se Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 424. Jfr dock 56 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740) 

om möjligheten att hänskjuta en viss fråga till Högsta domstolen. Se därom Ekelöf/Edelstam s. 150 ff.  
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därtill en självständig sådan7 inom skälig tid.8 

 

Någonstans passeras dock ”det tillåtnas gräns”,9 varvid oaktsamhet föreligger – eller fel eller 

försummelse som det heter i skadeståndslagen.10 Om oaktsamheten orsakat skada kan då den 

skadelidande (under vissa förutsättningar) begära ersättning i form av skadestånd. Frågan är 

dock vad som kan anses utgöra oaktsamhet i rättstillämpning. Lagstiftaren ger ingen större 

vägledning utan har mer eller mindre uttryckligen överlämnat frågan till domstolarna 

själva.11   

 

Högsta domstolen (HD) har i ett antal avgöranden slagit fast att endast uppenbart oriktiga 

bedömningar är att anse som oaktsamma och därmed skadeståndsgrundande.12 Detta har 

ansetts ge uttryck för ett ”uppenbarhetsrekvisit” eller ”uppenbarhetskrav” vad gäller fel i 

rättstillämpning.13 Uppenbarhetskravet är dock omstritt efter NJA 2013 s. 842,14 vari HD 

uttryckt sig på ett sätt som fått vissa bedömare att tala om att domstolen ”tog avstånd från 

vad som verkat som en vedertagen ansvarsprincip” och gjort ”en omsvängning bort från det 

normativa uttalandet om ett uppenbarhetskrav”.15  

 

Vad som gäller är inte helt klart, och HD har inte haft anledning att återkomma i frågan annat 

än kortfattat i NJA 2013 s. 1210. Det finns dock en myndighet som i princip dagligen ger sin 

syn på förutsättningarna för det allmännas skadeståndsansvar. Justitiekanslern (JK) 

handlägger nämligen kontinuerligt en mycket stor mängd skadeståndsanspråk riktade mot 

staten, inom ramen för statens frivilliga skadereglering. Den som har ett anspråk kan i regel 

få detta prövat kostnadsfritt av JK. Denna ordning är av stor betydelse både för den enskilde 

                                                
7 Se 11 kap. 3 § regeringsformen.  
8 Jfr 2 kap. 11 § regeringsformen samt artikel 6 i Europakonventionen. 
9 Jfr Bengtsson, Det allmännas ansvar s. 76 och NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 12. 
10 3 kap. 2 § 1 st. skadeståndslag (1972:207). 
11 Prop. 1972:5 s. 100. 
12 Se vidare nedan, avsnitt 3.2. Även rena förbiseenden anses kunna vara skadeståndsgrundande, jfr avsnitt 1.4 

nedan. 
13 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 449 f.  
14 Bengtsson har benämnt avgörandet ”josmålet”; Bengtsson, SvJT 2016 s. 437. Jag har dock i denna studie valt 

att genomgående nämna det vid dess NJA-nummer. 
15 Bengtsson, SvJT 2014 s. 431, respektive Heuman, JT 2014–15 s. 596. 
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och för det allmänna. 

 

Trots det hör det inte till vanligheterna att i någon större utsträckning granska JK:s 

beslutspraxis.16 Besluten har inte sådant prejudikatvärde att de tillmäts någon större betydelse 

i traditionell rättsvetenskap. Rättsvetenskapen kan dock syfta till mer än att med hjälp av (de 

sedvanliga) rättskällorna fastställa innehållet i gällande rätt (i sedvanlig mening). Att i ljuset 

av den tidigare etablerade ansvarsprincipen (uppenbarhetskravet) och JK:s faktiska betydelse 

på området granska hur JK beskriver förutsättningarna för skadestånd sedan dom meddelades 

i NJA 2013 s. 842,17 är alltså en uppgift så god som någon inom den mångfacetterade 

rättsvetenskapen. Det är den uppgiften jag tagit mig an i denna studie.18 

 

1.2 Syfte 

 

Studien syftar till att undersöka och analysera NJA 2013 s. 842 i fråga om avgörandets 

innebörd och genomslag vad gäller förutsättningarna för skadeståndsansvar enligt 3 kap. 2 § 

1 st. skadeståndslagen. En viss växelverkan kan tänkas ske mellan innebörd och genomslag, 

så att innebörden delvis bestäms av genomslaget och vice versa.19 De kan dock hållas isär. 

Genomslaget koncentreras till JK:s beskrivningar av förutsättningarna för culpaansvar enligt 

3 kap. 2 § skadeståndslagen,20 i ljuset av NJA 2013 s. 842. Givet JK:s speciella och viktiga 

funktion vid hanteringen av skadeståndsanspråk mot staten har en närmare granskning av 

dess praxis varit påkallad.  

 

Studien syftar inte till att i enskilda fall avgöra om JK fattat ”rätt” eller ”fel” beslut. Det 

material jag granskat omfattar endast själva besluten; de handlingar (i form påstått felaktiga 

myndighetsbeslut etc.) som besluten grundats på har jag inte haft tillgång till. Att undersöka 

dessa handlingar skulle dessutom vara enormt resurskrävande. Dessutom är innebörden av 

                                                
16 Jfr dock t.ex. Chamberlain, JP 2015 s. 209 ff. 
17 18 oktober 2013. 
18 Jag återvänder förresten till lattjolajbanlådan mot slutet. 
19 Jfr avsnitt 1.5 nedan. 
20 Detta benämns i fortsättningen även, i kortform, som JK:s ansvarsbeskrivningar.  
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NJA 2013 s. 842 (inklusive implikationer för uppenbarhetskravet) inte oomstridd. Att 

”recensera” JK:s beslut hade därmed knappast låtit sig göras även om en sådan ambition hade 

funnits. 

 

1.3 Frågeställningar och avgränsning 

1.3.1 Allmänt om frågeställningarna 

 

Som framgår ovan är studiens syfte tämligen brett. Syftet konkretiseras med fördel i ett antal 

mer precisa frågeställningar. Frågeställningarna ämnar dels ge den fortsatta framställningen 

viss struktur, men har också syftat till att vara vägledande inför granskningen av ett tämligen 

omfattande textmaterial. Att planlöst läsa igenom JK:s beslut och hoppas på att hitta mönster 

och tendenser att haka fast i studiens syfte har inte varit ett alternativ, utan det har krävts 

någorlunda specifika frågor att ställa till materialet. Vissa iakttagelser har förvisso gjorts som 

inte omedelbart låter sig sorteras in som svar till de specifika frågeställningarna, och även 

dessa har antecknats längs vägen. Det är dock i huvudsak frågeställningarna nedan som 

utgjort studiens riktmärken. 

 

1.3.2 (i) Vad innebär NJA 2013 s. 842?  

 

Frågan om innebörd bör besvaras inte bara för sin egen skull utan blir också avgörande för 

hur frågan om genomslag ska kunna besvaras. För att i ett senare led kunna granska hur JK i 

sina ansvarsbeskrivningar tagit hänsyn till NJA 2013 s. 842 behöver någon form av analys 

av detta rättsfall göras. Således utgörs en substantiell del av studien av en genomgång av NJA 

2013 s. 842, varvid hänsyn tas inte enbart till fallet som sådant utan också dess relation till 

tidigare avgöranden och särskilt uppenbarhetskravet. En betydande del av besvarandet av 

frågeställningen består i en analys av hur avgörandet uttolkats och framstår. Det rör sig alltså 

inte om en klassisk analys av avgörandets påverkan på ”gällande rätt”, de lege lata, utan fokus 
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ligger primärt på hur rättsläget uttolkats.21  

 

1.3.3 (ii) Hur beskriver JK ansvarsförutsättningarna?  

 

I ett andra led identifieras de beskrivningar JK gör av de rättsliga förutsättningarna för att fel 

eller försummelse ska föreligga enligt 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen 

(ansvarsbeskrivningarna); beslut för beslut. Beskrivningarna kategoriseras efter olika 

formuleringsvarianter. De olika typerna av ansvarsbeskrivningar som görs kodas och skrivs 

ned för att möjliggöra dels en kvantitativ sammanställning av olika sorters formuleringar, 

dels en mer kvalitativ analys av innehållet däri. Uppmärksamhet fästs också vid om det sker 

någon utveckling över tid i formuleringarnas karaktär, samt särskilt förekomsten av ett 

uttryckligt, kategoriskt uppenbarhetskrav.  

 

1.3.4 (iii) Hur har NJA 2013 s. 842 påverkat JK:s ansvarsbeskrivningar? 

 

Närmast som en följdfråga till den frågeställning som uppställts i föregående avsnitt 

undersöks vilka spår av NJA 2013 s. 842 som kan sägas återfinnas i JK:s 

ansvarsbeskrivningar, för att på så vis granska avgörandets genomslagskraft i JK:s 

beslutspraxis, över huvud taget och över tid. Som en mindre del i detta undersöks också den 

mer explicita hänvisningen till avgörandet.   

 

1.3.5 (iv) Vad spelar det för roll? 

 

Som en metafrågeställning ämnar jag också inom ramen för denna studie förtydliga vilken 

betydelse det har hur JK beskriver förutsättningarna för skadestånd. Denna frågeställning 

kommer inte att besvaras i ett samlat avsnitt utan behandlas mer kontinuerligt genom studien 

för att i det närmaste sammanfattas i slutet. Som ett delmoment i besvarandet av 

frågeställningen tas JK:s roll och funktion upp närmre. Som ytterligare ett delmoment, direkt 

                                                
21 Jfr Svensson, JP 2014 s. 214, som (åter)lanserar begreppet de lege interpretata för att beteckna rätten som 

den har uttolkats.  
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kopplad till det undersökta materialet, undersöks avslagsmotiveringar närmare. Om det 

skulle visa sig att JK i merparten av alla avslagsbeslut motiverar avslaget med att det inte 

förekommit skada eller något adekvat orsakssamband, och inte fäster vikt vid felfrågan, blir 

enligt min mening beskrivningen av förutsättningarna för ”fel” mindre relevant eftersom den 

bedömningen ändå inte får någon reell betydelse för beslutet. Åter igen kan här påminnas om 

att studien inte syftar till att ”recensera” enskilda beslut, men om det visar sig att JK i nästan 

alla fall avslår beslut för att culpaansvar inte förelegat tyder det åtminstone på att 

beskrivningen av förutsättningarna för culpaansvar är av stor vikt.  

 

1.3.6 Avgränsningar 

 

För det första är i princip all diskussion om innebörd och genomslag avgränsad till att avse 

just culpabedömningen enligt 3 kap. 2 § 1 st. skadeståndslagen. NJA 2013 s. 842 innehåller 

fler resonemang av intresse, bland annat i fråga om ersättning och i fråga om 

Europakonventionen,22 men dessa resonemang omfattas inte i frågan om vilken innebörd 

eller vilket genomslag avgörandet haft. Granskningen av ansvarsbeskrivningarna omfattar på 

motsvarande sätt endast frågan om fel eller försummelse. Beskrivning som avser t.ex. skada 

och adekvat kausalitet tas inte upp.  

 

För det andra avgränsas de undersökta besluten tidsmässigt. Besluten omfattar JK-beslut från 

och med 18 oktober 2013 till och med 31 mars 2017. Beslut daterade innan 18 oktober 2013 

omfattas inte av ett ”genomslag” av NJA 2013 s. 842, vars avgörandedatum var just 18 

oktober. Ett alternativ hade förvisso kunnat vara att inkludera beslut fattade innan NJA 2013 

s. 842 som jämförelseobjekt, i syfte att bättre förstå hur NJA 2013 s. 842 förändrat JK:s 

beslutspraxis. Jag har, i samband med att granskningen gjorts, övervägt att på detta sätt 

undersöka tidigare beslut. Beredskap till en sådan undersökning har funnits, men under 

granskningens gång har jag bedömt att det inte varit nödvändigt att utöka materialet bakåt i 

tiden eftersom det tidigt blivit tydligt att NJA 2013 s. 842 inte fått omedelbart genomslag. 

 

                                                
22 Se t.ex. Andersson, Rättstillämpningsansvar och EKMR – dubblering av ansvarsgrunderna men inte 

(nödvändigtvis) av ersättningsposterna. 
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Beslut fattade efter 31 mars 2017 har inte beaktats eftersom det krävts viss tid för att noggrant 

granska besluten – det har helt enkelt saknats tid att gå igenom beslut från april och maj givet 

studiens tidsram. Med 31 mars som slutdatum har utveckling över tid dessutom kunnat 

presenteras kvartalsvis vilket varit framställningstekniskt fördelaktigt.23   

 

För det tredje är de närmare granskade besluten avgränsade till de beslut som rört skadestånd 

enligt skadeståndslagen, i vilka anspråket antingen avslagits eller bifallits. Det är i dessa 

beslut JK faktiskt haft anledning att ta ställning i culpafrågan. I ett antal fall har JK fattat 

vissa andra typer av beslut än att avslå eller bifalla skadeståndsanspråket. Det kan t.ex. röra 

sig om beslut att avböja att alls reglera i ärendet, att överlämna ärendet till någon annan 

myndighet för fortsatt handläggning,24 eller att avskriva anspråket för att det återkallats. Jag 

kan inte utesluta att JK i något av dessa fall gör en beskrivning av förutsättningarna för 

skadeståndsansvar, även om jag inte håller det för troligt. Studien är i vilket fall som helst 

avgränsad till de ärenden där JK beslutat om bifall eller avslag och därmed faktiskt gjort en 

skadeståndsrättslig bedömning. Bland dessa avslags- och bifallsbeslut har jag dock valt att 

även sortera bort omprövningsbeslut, eftersom dessa i regel endast hänvisar tillbaka till det 

ursprungliga beslutet även i fråga om rättsliga förutsättningar för skadestånd. Jag har inte 

ansett det vara värt ansträngningen att leta upp dess äldre beslut – varav vissa från innan 18 

oktober 2013 – varje gång ett omprövningsbeslut ska granskas.  

 

För det fjärde bör det också framhållas, att jag är mycket sparsam med materiella de lege 

ferenda-resonemang om hur det allmännas skadeståndsansvar vid rättstillämpning bör vara 

utformat. Det går att, utifrån olika perspektiv, argumentera såväl för som emot ett skärpt 

ansvar. Jag kommer i princip inte att göra någotdera inom ramen för denna studie. En föga 

kontroversiell utgångspunkt för studien är att prejudikat bör respekteras och att 

rättstillämparens beskrivningar av förutsättningarna för skadestånd ska vara rättvisande; där 

stannar dock i princip de rättspolitiska ambitionerna.25 

 

                                                
23 Låt vara att första kvartalet blivit sjutton dagar kortare givet startdatumet 18 oktober.  
24 Se 10 § handläggningsförordningen. 
25 Jfr den ”vänliga likgiltighet” Andersson föreslagit som en rättsvetenskaplig utgångspunkt; Andersson, 

Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 59 f.  
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För det femte är studien begränsad när det gäller vissa intressanta resonemang med grund i 

processrätt eller rent av allmän rättslära, t.ex. om betydelsen av att NJA 2013 s. 842 inte 

avgjorts i plenum.26 Frågan berörs kort,27 men diskussionen är inte särskilt utförlig.  

 

För det sjätte och sista finns ett visst samspel mellan fel och försummelse enligt 

skadeståndslagen och Europakonventionen, varvid det har hävdats att uppenbarhetskravet i 

vart fall inte skulle gälla vid konventionskränkningar.28 För att inte komplicera 

framställningen är föremålet för studien culpabedömningen vid fel i rättstillämpning som inte 

samtidigt inneburit en konventionskränkning. I den mån JK anger kränkning av 

Europakonventionen som ett undantag från uppenbarhetskravet behandlas således inte detta 

som ett ”avståndstagande”. 

 

1.4 Terminologi 

 

I den mån det anses behövligt förklaras begrepp löpande. Ett särskilt viktigt medskick kan 

dock göras redan här. Centralt för studien är 3 kap. 2 § 1 st. skadeståndslagen, specifikt 

rekvisitet ”fel eller försummelse”. På motsvarande vis återfinns det uppenbarhetskrav som 

gör gällande att ”endast uppenbart oriktiga bedömningar eller rena förbiseenden av en 

bestämmelse” anses utgöra fel eller försummelse. Det kan hända att jag i denna uppsats talar 

om ett krav på uppenbart oriktiga bedömningar utan att nämna de rena förbiseendena. Det 

ska inte förstås som att de rena förbiseendena är förbisedda; det längre uttrycket har bara 

trunkerats. På motsvarande vis talas ibland om fel utan att försummelsen nämns; 

försummelsen är dock ingalunda försummad. Givet uttryckens frekvens har jag funnit det 

framställningstekniskt fördelaktigt att understundom underlåta att skriva ut dem i sin helhet. 

Läsaren förutsätts ha överseende med mina (sporadiska) förbiseenden av (de 

skadeståndsgrundande) förbiseendena … och försummelserna. In summa. 

                                                
26 Jfr Bengtsson, SvJT 2016 s. 438 f. not 9. 
27 Se avsnitt 3.6.4 nedan. 
28 Se NJA 2007 s. 862, med hänvisning till NJA 2003 s. 217 och NJA 2005 s. 462. Se även Ds. 2007:10 s. 65 

ff. och NJA 2013 s. 842 p. 19. Jfr dock Bengtsson, SvJT 2010 s. 759. 
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1.5  Metod och material 

 

En vanlig utgångspunkt i rättsvetenskapliga studier är att med traditionell rättskällelära söka 

fastställa innehållet i gällande rätt,29 möjligtvis också att föreslå vissa förändringar i syfte att 

uppnå större ändamålsenlighet, systematisk konsekvens eller liknande.30 Den metod som 

brukar beskrivas som rättsdogmatisk brukar då kunna tjäna rättsvetenskapsmannen väl. 

Metoden syftar i korthet till en rekonstruktion av rättssystemet,31 med hjälp av sedvanliga 

rättskällor såsom lagar, förarbeten, praxis och doktrin.32  

 

JK:s beslutspraxis – dvs. studiens viktigaste studieföremål – har begränsat prejudikatvärde.33 

Att undersöka och analysera denna beslutspraxis innebär alltså inte en rekonstruktion av 

gällande rätt i sedvanlig mening. Däremot kan det ses som ett närmande av gällande rätt i 

faktisk mening.34 Det är den rätten som i regel faktiskt angår rättssubjekten. När gällande rätt 

i sedvanlig mening till stor del bygger på ett prejudikat kan det enligt min mening dessutom 

finnas anledning att tillmäta underrättsinstansernas faktiska hantering av prejudikatet särskilt 

stor betydelse. Åtminstone delvis får prejudikatet sin betydelse genom hur det faktiskt 

tillämpats. Som Hjerner uttryckte saken 1973:35   

 

”Det visar sig […] att det icke är rättsfallet självt eller vad ledamöterna i domstolen avse med sin dom som 

avgör huruvida rättsfallet skall bli prejudicerande eller icke. Det är de som komma efter som genom att 

uppmärksamma fallet, kommentera det, analogisera det eller särskilja det, gilla eller ogilla det samt följa 

eller avvika från det som ge rättsfallet dess prejudikatvärde.”  

                                                
29 Se t.ex. Kleineman, Rättsdogmatisk metod s. 21.  
30 Jfr t.ex. Lambertz, SvJT 2002 s. 266. 
31 Jareborg, SvJT 2004 s. 4. 
32 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod s. 21.  
33 Jfr Lehrberg s. 170. 
34 Se Sandberg, JT 1995–96 s 732.  
35 Hjerner s. 67. Citatet återfinns i Scheiman, SvJT 2015 s. 763. Synsättet har visst släktskap med en form av 

rättsrealism som gör gällande att ”[e]tt påstående om gällande är rätt är […] sant, om domstolarna i 

förekommande fall handlar på ett sätt som korresponderar mot påståendets innehåll”; se Strömholm, Rätt, 

rättskällor och rättstillämpning s. 108. 
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Om gällande rätt i sedvanlig mening bygger på (en tolkning av) ett visst rättsfalls 

prejudikatvärde (t.ex. NJA 2013 s. 842), vilket i sin tur bygger på hur avgörandet faktiskt 

tillämpats, kan därmed ett växelspel ses mellan gällande rätt i faktisk mening och gällande 

rätt i sedvanlig mening. Undersökandet av (t.ex.) JK:s beslutspraxis (gällande rätt i faktisk 

mening) kan därmed bli ett led i fastställandet av prejudikatvärdet av NJA 2013 s. 842 

(gällande rätt i sedvanlig mening).  

 

Studien skulle med Sandgrens ord kunna ses som ett slags juridisk effektanalys där en regels 

(i detta fall NJA 2013 s. 842 som prejudikat) genomslag i den reella rättstillämpningen blir 

föremål för granskning.36 Enligt Sandgren är en sådan analys betydelsefull inte minst 

eftersom underinstansernas praxis är ”avgörande för medborgarnas reella rättigheter och 

skyldigheter”,37 men i ljuset av det hjernerska resonemanget ovan kan analysen alltså även 

vara betydelsefull för förståelsen av prejudikatvärdet i sig. 

 

Sedan 1973 har dock åtskilligt förändrats i fråga om prejudikats betydelse. Graden av 

prejudikatbundenhet tycks ha ökat.38 Ett av de för denna studie viktigaste avgörandena,39 

NJA 1994 s. 194, fastslår att skadeståndsansvar kan aktualiseras om en domstol utan rimliga 

skäl underlåter att tillämpa ett tidigare avgörande. Som Kleineman anfört ger HD därmed 

”klart besked på en punkt – det finns verkligen en viss grad av prejudikatbundenhet.”40 

Möjligtvis bör man tala om en persuasiv snarare än en auktoritativ prejudikatbundenhet,41 

men HD:s avgöranden tycks alltså ha ”större vikt än enbart den som följer av argumentens 

tyngd.”42 Rent faktiskt tycks också utvecklingen i högsta instans gå mot att tillmäta 

rättspraxis allt större betydelse.43 

 

                                                
36 Sandgren, JT 1995–96 s. 743.  
37 Sandgren, a. st. 
38 Se Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 375 f. 
39 Se vidare nedan, avsnitt 3.2 samt 3.3.4. 
40 Kleineman, JT 1994–95 s. 148. 
41 Strömholm, SvJT 1984 s. 953 ff. 
42 Kleineman, JT 1994–95 s. 149. 
43 Se t.ex. Derlén/Lindholm, SvJT 2016 s. 150 och s. 149 not 28.  
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JK:s beslutspraxis blir, i ljuset av det ovan anförda, bara en del i att förstå prejudikatvärdet 

av NJA 2013 s. 842. NJA 2013 s. 842 måste tillmätas självständig tyngd, och sättas i en egen 

rättslig kontext där fallet förstås mot bakgrund av mer traditionella rättskällor såsom 

skadeståndslagen, skadeståndslagens förarbeten och tidigare rättsfall. Givet avgörandets 

relativa färskhet och mitt intresse av att utröna hur det uttolkats fästs också stor vikt vid 

doktrinuttalanden, för att förstå avgörandets innebörd. I någon mån används alltså en, om 

man så vill, rättsdogmatisk metod i denna del, låt vara med en osedvanligt stor tyngdpunkt 

på doktrin.44 Med ett nyligen lanserat begrepp skulle den innebörd av NJA 2013 s. 842 som 

jag därigenom ämnar framvaska kunna ses som rätt de lege interpretata, alltså rätten såsom 

den har uttolkats.45  

 

Det empiriskt undersökta materialet (JK:s beslutspraxis) är omfattande, och har analyserats 

så väl kvalitativt som kvantitativt. Den kvalitativa behandlingen avser språklig identifikation 

av olika formuleringsvarianter och en analys av formuleringsvarianternas koppling till NJA 

2013 s. 842. Den kvantitativa behandlingen avser att sammanställa de olika 

formuleringsvarianternas utbredning och identifiera systematiska trender och tendenser i 

beslutsmaterialet som helhet. Det rör sig inte om någon särskilt avancerade statistiska 

krumbukter – olika kategorier av beslut och formuleringar redovisas kvartalsvis i antal och 

andelar och resultaten kommenteras löpande. En mer djupgående kvantitativ analys har jag 

ansett vara obehövligt för att uppnå studiens syfte.46 

 

Just i fråga om juridisk effektanalys har Sandgren pekat på lämpligheten i såväl en kvalitativ 

som en kvantitativ behandling av materialet – den kvalitativa analysen tar då sikte på hur 

(t.ex.) prejudikatinstansens avgörande används medan den kvantitativa analysen kan ligga 

till grund för generella iakttagelser.47 En kombination kan i sammanhanget bli fruktbar.48 

 

                                                
44 Det kan i förbigående nämnas att det finns vissa tecken på att doktrin åtminstone traditionellt använts av JK 

i dennes beslutsfattande i stor utsträckning. Se t.ex. Gullnäs, SvJT 1978 s. 350, och Dufwa, SvJT 1986 s. 594.  
45 Svensson, JP 2014 s. 214. 
46 Jfr Sandgren, JT 1995–96 s. 1043 f. 
47 Sandgren, JT 1995–96 s. 1046. 
48 Sandgren, a.st. 
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Det går att säga mycket om metod, men i någon mån är ambitionen också att låta den tala för 

sig själv. Förhoppningsvis kan läsaren följa med i de olika metodologiska överväganden som 

görs löpande genom framställningen. Rättsvetenskapen är delvis en ”tyst” kunskap, ett 

hantverk, och metoden eller med ett mer pluralistiskt synsätt metoderna är något som 

kommer till uttryck främst genom tillämpning. 

  

1.6 Disposition 

 

I det inledande kapitlet har uppsatsens ämne presenterats, jämte syfte och vissa 

konkretiserade frågeställningar. Vissa avgränsningar har också gjorts. Slutligen har vissa 

utgångspunkter avseende metod presenterats.   

 

I kapitel 2 presenteras JK i dess roll som frivillig skadereglerare. Avsikten är att belysa att 

JK:s beslut faktiskt är relevanta, sett till myndighetens betydelse för såväl enskilda som det 

allmänna. Med utgångspunkt i dessa mer funktionella betydelser förs en diskussion om 

betydelsen av JK:s materiella skadereglering. 

 

I kapitel 3 sätts NJA 2013 s. 842 i en skadeståndsrättslig kontext. Kapitlet inleds således med en 

(kortfattad) redogörelse för utvecklingen i fråga om det allmännas skadeståndsansvar, särskilt i fråga 

om rekvisitet fel eller försummelse enligt 3 kap. 2 § § st. skadeståndslagen, och i synnerhet i 

rättstillämpningssituationer. Därefter presenteras NJA 2013 s. 842 (såväl domskäl som det särskilda 

yttrandet) tämligen utförligt. Redogörelsen är främst deskriptiv, men viss analys görs löpande. Efter 

fallgenomgången redogörs för hur det kommit att tolkas i praxis och i doktrin. Praxistolkningen är 

avgränsad till NJA 2013 s. 1210 från slutet av samma år, vilket är det enda efterföljande HD-

avgörandet där frågan om (skadeståndsrättsligt) fel i rättstillämpning behandlats. Från doktrin märks 

särskilt Andersson, Bengtsson och Heuman, vars tankar avseende NJA 2013 s. 842 blir belysta. I 

ljuset av genomgången av NJA 2013 s. 842 och reaktionerna på detta avgörande görs slutligen en mer 

självständig analys av fallets innebörd.  

 

En kommentar om dispositionen avseende kapitel 2-3 kan göras. Att behandla JK:s roll för 

den frivilliga skaderegleringen innan det allmännas skadeståndsansvar har presenterats kan 
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tyckas bakvänt, eftersom skaderegleringen sker givet ett sådant ansvar. Jag har dock ansett 

det lämpligare att låta kapitlet om det allmännas ansvar följa omedelbart innan den mer 

materiella genomgången av JK:s beslutspraxis, för att (den eventuella) läsaren ska ha 

resonemangen kring innebörden av NJA 2013 s. 842 i pinfärskt minne när JK:s (eventuella) 

hantering av avgörandet identifieras och analyseras.   

 

I kapitel 4 – som således följer direkt på kapitlet om det allmännas ansvar, vilket i sin tur 

alltså fått följa efter kapitlet om JK:s frivilliga skadereglering – behandlas JK:s beslutspraxis 

så som den tett sig sedan dom meddelades i NJA 2013 s. 842. Olika typer av formuleringar 

identifieras och kategoriseras, särskilt efter deras koppling till NJA 2013 s. 842 och till det 

tidigare så frekvent uttryckta uppenbarhetskravet. Som ett komplement till identifikationen 

av olika formuleringsvarianter undersöks också den mer direkta hänvisningen till NJA 2013 

s. 842, allt i syfte att undersöka avgörandets ”genomslag” i JK:s beslutspraxis. För att 

kontrollera att frågan om (vad som anses utgöra) fel eller försummelse har faktisk relevans 

undersöks avslagsbeslut särskilt, med sikte på i vad mån avslag motiveras med att just fel 

inte förelegat.  

 

I kapitel 5 återvänder jag till studiens syfte och frågeställningar och sammanfattar resultaten. 

Kapitlet innehåller också en avslutande diskussion. 
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2 JK som skadereglerare 

2.1 Introduktion till (iv) relevansfrågan 

 

Den fjärde och sista frågeställningen är varför det över huvud taget är relevant att granska 

JK:s beslutspraxis i ljuset av NJA 2013 s. 842. Det kan tyckas bakvänt att här börja med 

denna frågeställning, men den är tänkt att besvaras löpande och introduceras därför med 

fördel från början. En viktig del i frågan är förstås varför det är relevant att granska just hur 

JK gör. Det har redan i metodavsnittet ovan framhållits att en juridisk effektanalys kan ha 

vissa poänger och att det därvidlag kan vara av värde att granska rättstillämpning i andra 

instanser än den högsta. Särskilt gällande genomslaget av prejudikat kan det ha stora poänger 

eftersom prejudikatvärdet åtminstone delvis kan sägas skapas genom den reella 

rättstillämpningen. Följande avsnitt tjänar till att ytterligare belysa varför JK (och dess 

beslutspraxis) spelar roll.  

 

2.2 Skaderegleringsuppdraget i korthet 

 

År 2013 fyllde Justitiekanslerämbetet 300 år.49 Karl XII befann sig 1713 i Turkiet och 

inrättade därifrån ämbetet för att i hans frånvaro kunna kontrollera ”huru lagar och 

författningar efterlevdes och huru varje ämbete fullgjorde sin skyldighet”.50 Att övervaka och 

granska förvaltningen har alltså redan från början tillhört ämbetets huvudsakliga uppgifter,51 

låt vara att uppgiften idag ”återges i en något modernare språkdräkt”.52 Detta kan sägas 

komma till uttryck även i en av de viktigaste uppgifterna JK har i modern tid: att reglera 

skadeståndsanspråk inkomna med anledning av fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning. 

 

                                                
49 Låt vara att den förste innehavaren av ämbetet tillträdde först 1714, se Göranson, s. 358. Vissa föregångare 

till ämbetet har funnits sedan 1500-talet, se Rudholm, SvJT 1964 s. 1 f. Innehavaren av ämbetet fick titeln 

”Justitiekansler” efter Karl XII:s död 1718; se Nygren s. 17. 
50 Rudholm, a.a. s. 1.  
51 Se dock även Karlsson s. 89 ff. angående vissa andra viktiga bevekelsegrunder.  
52 Se www.jk.se/om-oss/historia/. 

http://www.jk.se/om-oss/historia/
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JK:s handläggning av skadeståndsanspråk mot det allmänna regleras i den s.k. 

handläggningsförordningen.53 Däri framgår, motsatsvis, att JK inte handlägger 

skadeståndsanspråk gentemot kommuner.54 Vilka typer av anspråk som handläggs av JK 

listas särskilt, varvid framgår att anspråk med stöd av 3 kap. 2 § skadeståndslagen handläggs 

om anspråket grundas på påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela 

beslut.55 JK handlägger med andra ord s.k. beslutsskador.56 Faktiska skador på person och 

egendom tenderar att handläggas av de centrala förvaltningsmyndigheterna.57 

 

Skaderegleringen hos JK är frivillig, vilket också innebär att JK kan avböja att besluta om 

avslag eller bifall i ärendet. Under vilka förutsättningar JK tenderar att avböja att reglera går 

inte att utläsa ur någon enskild bestämmelse. I vissa av de beslut som granskats inom ramen 

för denna studie framgår dock vissa utgångspunkter för den frivilliga skaderegleringen. I JK 

dnr 4725-14-40 anges t.ex. att en förutsättning är att de omständigheter som ligger till grund 

för anspråket ”låter sig bedömas inom ramen för en prövning utan muntlig bevisupptagning; 

handläggningen hos JK är nämligen rent skriftlig”; vidare anges att ”ju mer komplext och 

svårbedömt ett ärende är, desto mindre lämpar det sig för frivillig skadereglering”. 58  

 

Rollen som skadereglerare kan sägas tangera den som tillsynsutövare och den som kronjurist. 

I och med den förra rollen har JK en väl utvecklad kompetens att granska kvaliteten i statens 

myndighetsutövning för att däri kunna identifiera missförhållanden eller, om man så vill, fel 

eller försummelser.59 I och med den senare rollen har JK att företräda staten i tvister.60 

Därmed hanterar myndigheten bl.a. skadeståndsmål mot staten. Som ombud utgör ett led i 

                                                
53 Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten (handläggningsförordningen).  
54 1 § 1 st. handläggningsförordningen. Kommuner kan på samma sätt som staten bli skadeståndsskyldiga på 

direkt grundval av Europakonventionen, utöver 3 kap. 2 § skadeståndslagen; se NJA 2009 s. 463. Enligt 

Andersson bör dock den enskilde vid kommunala konventionskränkningar även kunna vända sig till staten, se 

Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 652 f. Vissa anspråk i anledning kommunala förehavanden 

skulle alltså möjligen kunna handläggas av JK.  
55 3 § 1 st. handläggningsförordningen. Jfr dock 4 § 1 p. 10 mom. avseende Kammarkollegiets kompetens att 

handlägga vissa speciella typ av beslutsskador.  
56 Jfr prop. 1972:5 s. 385. 
57 5 § handläggningsförordningen. 
58 JK dnr 4725-15-40, beslutsdatum 30 augusti 2016, s. 3. 
59 Jfr Skarhed, Justitiekanslerns fjärde sekel – tradition och förnyelse s. 276. 
60 2 § förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern. 
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företrädandet av klienten att hålla nere dennes kostnader.61 I detta kan givetvis ingå att råda 

klienten, när denne är svarande, att istället för att slita tvisten i domstol helt enkelt efterge 

kärandens krav när dessa är befogade. Att som kärande i första hand vända sig till den 

svarande och dennes ombud och försöka lösa tvisten utan vidare process torde inte vara 

ovanligt. Att staten uppdragit åt (sitt ombud) JK att i möjligaste mån förhindra onödiga 

domstolsprocesser förefaller i ljuset av detta naturligt.  

 

2.3 Den frivilliga skaderegleringens betydelse för den enskilde 

 

Ombudsrollen ska i princip inte lysa igenom alltför mycket i den frivilliga 

skaderegleringen.62 JK ska bortse från processtaktiska överväganden och utge skadestånd när 

sådan enligt lag (och praxis) ska utgå. Ersättningsnivåerna ska också i princip följa gällande 

rätt. Ett svarandeombud kan ju annars tänkas förhandla ned ersättningsnivån (och få käranden 

att gå med på detta) så att nivån snarare precis överstiger det belopp som motsvarar 

nettovärdet av vad som hade kunnat uppnås utan förhandling.63 Detta värde understiger i 

allmänhet betänkligt utfallet vid full ersättning, givet förlustrisk och oundvikliga 

processkostnader.64 Ur detta perspektiv framstår möjligheten att vända sig till JK utan 

egentlig kostnad och att av denne kunna kompenseras ”fullt ut” som mycket fördelaktig för 

den enskilde.  

 

För den enskilde finns det flera fördelar med att kunna vända sig till JK. Den kanske främsta 

är att det är förenat med betydligt mindre finansiell risk jämfört med att väcka talan i domstol. 

En rättegång om skadestånd är ett tvistemål, i vilket 18 kap. rättegångsbalken tillämpas i 

fråga om rättegångskostnader. Huvudregeln är, enligt 18 kap. 1 § rättegångsbalken, att den 

                                                
61 Jfr 2.1.1 Vägledande regler om god advokatsed 2016. 
62 Se även Ramberg s. 179 f. JK är knappast är ett ombud som andra. 
63 Jfr Eide/Stavang s. 472, även s. 463 ff. 
64 Som framhållits av Eide och Stavang är kostnadsbegreppet i rättsekonomisk litteratur vanligtvis mycket 

omfattande och ”[…] omfatter ikke bare hva som kan finnes på prislapper og i regnskaper. Det omfatter i 

alminnelighet alle slags ulemper”; se Eide/Stavang s. 468 not 18. I det följande exemplifieras olika typer av 

faktorer som verkar avskräckande från en domstolsprocess; alla dessa faktorer kan i någon mån ses som 

kostnader.  
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part som förlorar målet även står motpartens rättegångskostnader. Den enskilde som väljer 

att väcka talan mot staten står därmed risken att betala inte bara sin egna utan även statens 

rättegångskostnader.65  

 

Frågan om rättegångskostnadsansvar blir enligt min mening särskilt aktuell i processer om 

fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Målen är inte sällan komplexa,66 vilket kan 

göra ombudskostnaderna höga. Den ersättning som potentiellt utgår är dessutom 

förhållandevis modest. Ibland rör talan främst ideellt skadestånd, varvid nivåerna är sådana 

att det inte sällan kan anses vara ekonomiskt irrationellt att processa i domstol. Den 

ekonomiska risken i allmän domstol överstiger i många fall helt enkelt den potentiella 

kompensationen vid konstaterat fel. Till det hör att det allmänna rättsskydd som de flesta har 

via sin hemförsäkring i regel inte täcker talan mot det allmänna.67  

 

Ur ett mindre ekonomiskt perspektiv kan det förstås finnas goda skäl för den enskilde att 

ändå driva process i domstol – viljan att få upprättelse kan säkert kompensera en del av den 

ekonomiska risken. Det finns helt enkelt andra incitament än ekonomiska att driva 

skadeståndstalan med anledning av fel eller försummelse. Med Dufwas (låt vara något 

bombastiska) ord:68 

 

”[Skadeståndet] har ett särskilt värde i det demokratiska samhället. Det är människans sista möjlighet att 

åstadkomma en förändring, att protestera, att framtvinga en utredning och härigenom tillfredsställa sitt 

ohjälpliga behov av förklaring till vad som hänt. Det är den lilla människans sista chans till upprättelse.” 

 

                                                
65 Vid vissa tvistemål om mindre belopp gäller dock andra regler, jfr 18 kap. 8 a § och 1 kap. 3 d § 

rättegångsbalken; se även Almkvist/Elofsson, SvJT 2013 s. 153 ff. Jfr även Bellander s. 334 f., angående vissa 

(begränsade) möjligheter till en kärandevänlig tillämpning av kostnadsreglerna i vissa mål där just staten är 

svarande och europarättsliga hänsyn gör sig gällande; se även Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten 

s. 732 ff. 
66 Jfr Dufwa, JT 1992–93 s. 254. Se även Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten s. 126 f.: 

”Skadeståndslagens teknik kan […] sägas bygga på ett ibland uttalat, ibland outtalat samspel mellan olika lagar 

och allmänna, inte lagfästa principer. Lagstiftaren har, vare sig han varit medveten om det eller inte, valt en 

teknik som förutsätter betydande kunskaper och en egen intellektuell verksamhet från den som vill förstå 

skadeståndssystemet som helhet.” Se även t.ex. Sisula-Tulokas s. 494, angående den mer samtida utvecklingen. 
67 Strömmer s. 205. 
68 Dufwa, SvJT 2002 s. 959. 
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Citatet, som förvisso lika väl belyser vikten av JK:s skadereglerande verksamhet, tydliggör 

enligt min mening att den enskilde inte nödvändigtvis behöver avskräckas från en process 

för att de rent ekonomiska incitamenten saknas. Andra kan vara nog så starka.  

 

Å andra sidan kan det på motsvarande sätt finnas andra incitament än ekonomiska att undvika 

skadeståndsprocess i domstol. Det sägs att freden är rättens mål, men att vägen dit går igenom 

striden.69 Såsom civilprocessen är utformad i domstol finns ett betydande ”kampmoment”,70 

vilket för många tycks utgöra en stor stressfaktor.71 En förlust blir inte bara ekonomisk utan 

även ”moralisk”, ett slags ”personligt tillkortakommande”.72 Domstolsprocessens kostnader 

är alltså inte bara ekonomiska.73 I sammanhanget kan också framhållas att även de 

ekonomiska kostnaderna kan bli ett mer psykosocialt problem, ”[…] om du inte bara förlorar 

målet utan dessutom blir ruinerad på kuppen […]”.74 

 

Även om processen i allmän domstol inte skulle upplevas som skrämmande eller dylikt, och 

även om den enskilde skulle kunna leva med den ekonomiska risken, kan processen i allmän 

domstol upplevas som mer komplicerad och tidskrävande. Behörig tingsrätt i mål där staten 

är svarande är den i vars domsaga myndigheten som ska företräda staten har sitt säte.75 När 

det är JK som företräder staten, vilket ofta är fallet,76 hamnar målet därmed i Stockholms 

tingsrätt,77 vilken för de flesta inte är alldeles runt hörnet. Huvudregeln är att käranden ska 

infinna sig personligen.78 Även om detta mot förmodan inte skulle innebära någon större 

olägenhet för den enskilde omfattar civilprocessen dessutom en betydande mängd 

förberedelser och över huvud taget ett förfarande som inte är alldeles lättöverskådligt för den 

enskilde;79 domstolens processledningsskyldighet till trots.80 Även oaktat ekonomiska och 

                                                
69 Diesen s. 74. Se även Westberg s. 166 ff. Jfr dock Westberg s. 168 f. 
70 Diesen s. 76. 
71 Diesen s. 79. 
72 Diesen s. 79. 
73 Jfr not 64 ovan. 
74 Diesen s. 81. 
75 10 kap. 2 § rättegångsbalken.  
76 Jfr 2 § förordningen med instruktion för Justitiekanslern. 
77 Se även SOU 2010:87 s. 459. 
78 11 kap. 5 § 1 st. rättegångsbalken, jfr även 12 kap. 1 § 2 st.  
79 Se Westberg s. 174 ff. 
80 Se Westberg s. 335 ff. 
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psykosociala (emotionella) kostnader kan den enskilde alltså avskräckas från att väcka talan 

i allmän domstol för att processen helt enkelt blir för ”omständlig”. Denna omständ(l)ighet 

är förvisso svår att komma runt, men belyser att det är positivt att det även finns andra sätt 

att tillvarata sin rätt.  

 

Av ovan anförda skäl framgår det alltså att möjligheten till frivillig skadereglering hos JK 

fyller en viktig funktion för den enskilde. 

 

Enskilda omfattar för övrigt inte bara fysiska personer; även juridiska personer kan vända sig 

till JK. Sådana kommer i allt högre grad i kontakt med förvaltningsmyndigheter och 

myndighetsutövning,81 och de värden som är beroende av myndigheternas bedömningar är 

inte sällan betydande.82 För ett ekonomiskt resursstarkt företag ter sig visserligen 

kostnadsaspekten mindre viktig, men det kan å andra sidan även för dessa finnas ett värde att 

relativt snabbt, enkelt och, i någon mån, diskret, få anspråket prövat utan att behöva gå till 

domstol. Många mindre företag och organisationer lär dessutom ha i princip samma 

betänkligheter som fysiska (i fråga om olika sorters kostnader (i vid mening) förknippade 

med en domstolsprocess). 

 

2.4 Den frivilliga skaderegleringens betydelse för det allmänna 

 

Även för det allmänna medför möjligheten till en frivillig skadereglering betydande fördelar. 

Det har av dåvarande justitiekanslern Lambertz uttryckts på ett tämligen enkelt sätt i följande 

ordalag:83 

 

”Skaderegleringsverksamheten är relativt snabb och effektiv, i de flesta fall betydligt snabbare än en 

domstolsprocess skulle vara. Och den besparar domstolen en massa mål. Verksamheten fyller därför en 

viktig funktion.” 

                                                
81 Åhman s. 254. Se även Warnling-Nerep, JP 2010 s. 85 ff. 
82 Se t.ex. Pålsson, SvJT 2015 s. 515 ff. 
83 Lambertz, Tankar om Justitiekanslern s. 210. Jfr även SOU 1958:43 s. 22: ”Självfallet böra uppgörelser kunna 

äga rum i administrativ ordning.” 
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Att institutionen på så vis (delvis) syftar till att minimera statens sammantagna kostnader 

tycks också delvis avspeglas i JK:s bedömningar i skadeståndsärenden.84  

 

Att just JK sköter den frivilliga skaderegleringen har ansetts värdefullt för att säkra att de 

som har att bedöma anspråken besitter såväl förvaltningsrättslig som skadeståndsrättslig 

kunskap och erfarenhet.85 Det har dessutom ansetts angeläget att uppnå enhetlighet i 

bedömningen ”av de skiftande och ibland sannolikt svårbedömda rättsliga frågor som 

kommer upp.”86 Den frivilliga skaderegleringen, centraliserad hos JK, är alltså av godo för 

en kvalitativ rättsbildning som är effektiv sett till utnyttjandet av befintlig kompetens. Som 

framhölls i förarbetena:87  

 

”[Justitiekanslerns] uppgift att övervaka verksamheten inom hela statsförvaltningen gör honom väl skickad 

att ta ställning till de förvaltningsrättsliga frågor som kommer under bedömande i samband med 

skaderegleringen. Justitiekanslern har vidare ställning som kronans ombudsman med uppgift att bevaka 

kronans enskilda rätt. Det ligger helt i linje med den verksamhet han utövar i denna egenskap att han 

anförtros också de nu aktuella uppgifterna. Den personal justitiekanslern förfogar över är väl kvalificerad 

för handläggning av sådana ärenden. - - - Justitiekanslern åtnjuter anseende för objektivitet och oväld. Det 

finns all anledning tro [sic!] att han skall mötas av allmänhetens förtroende också i den 

förhandlingsverksamhet som det här gäller.” 

 

Att märka är bl.a. alltså att lämpligheten i viss mån knyts till det förtroende JK har från 

allmänheten. I förarbetena uttalas även:88 

 

”Ökat förtroende för förhandlingsorganen lär […] bidra till att de skadelidande bara i undantagsfall väljer 

att hänskjuta ersättningsfrågan till domstols prövning.” 

 

                                                
84 Jfr Lambertz, Tankar om Justitiekanslern s. 211, samt Gullnäs, SvJT 1978 s. 350. Se vidare nedan, avsnitt 

2.5.  
85 Prop. 1972:5 s. 385. Jfr även Gullnäs, Om en ”(J)uristvärldens (K)ameleont” s. 133. 
86 Prop. 1972:5 s. 385.  
87 Prop. 1972:5 s. 385 f. 
88 Prop. 1972:5 s. 385. Jfr även SOU 1993:37 s. 90.  
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Därmed har alltså JK:s ”anseende för objektivitet och oväld”89 betydelse när det gäller att 

bespara domstolsväsendet ”en massa mål”.90 Genom JK:s frivilliga skadereglering uppnås 

alltså en kvalitativ och förtroendeingivande hantering av anspråk som i JK:s frånvaro skulle 

belasta det allmänna betänkligt. 

 

Det kan i detta sammanhang vara värt att påpeka det som bl.a. Strahl, Andersson och Skarhed 

lyft fram som ett argument för viss återhållsamhet i utdelandet av allmänt skadestånd,91 men 

som förstås har bäring i fler sammanhang: en kostnadseffektiv stat är förstås av betydelse 

även för enskilda, eftersom det i slutändan är dessa som (i egenskap av skattebetalare) står 

för notan. Att JK har betydelse för det allmänna, såsom över lag kostnadsminimerande, 

gagnar även enskilda.  

 

Som framgått ovan handlägger JK skadeståndsanspråk mot staten, inte mot kommuner.92 

Fördelarna med JK:s skadereglering åtnjuts alltså inte i första hand av kommunerna. En 

kuriositet i sammanhanget är dock att kommuner faktiskt kan vända sig till JK med 

skadeståndsanspråk riktade mot staten. Anspråken verkar såvitt jag kan se främst grundas på 

en specialbestämmelse i socialförsäkringsbalken,93 enligt vilken en socialnämnd av 

Försäkringskassan under vissa omständigheter kan begära utbetalning av retroaktiv 

sjukpenning. I fall Försäkringskassan underlåtit att betala ut tycks det hända att kommunen, 

ibland med framgång, vänder sig till JK.94 Återstår att se om kommuner även i andra fall kan 

vända sig till JK.95 

 

                                                
89 Se ovan vid not 88. 
90 Se ovan vid not 84. 
91 Se Strahls reservation i SOU 1958:43 s. 127 ff.; Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 359; och 

Skarhed, Det allmännas ansvar 1926–2016 s. 510.  
92 Se ovan, avsnitt 2.2. 
93 107 kap. 5 § socialförsäkringsbalken (2010:110). 
94 Se t.ex. JK dnr 7801-13-40, beslutsdatum 10 januari 2014 (Norrköpings kommun). 
95 Generellt handlar ”myndighetsutövning”, som ju är ett av rekvisiten enligt 3 kap. 2 § 1 st. skadeståndslagen, 

om det allmännas makt gentemot enskilda; se Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 437. och prop. 

1972:5 s. 494 f. Att en statlig myndighet skulle kunna stämma en annan tycks otroligt, se Friedner, FT 1992 s. 

504 f. Jfr dock Andersson, a.a. s. 437 f. och Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning I s. 66.  
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2.5 Betydelsen av betydelsen 

 

Det har fastslagits att den frivilliga skaderegleringen fyller en viktig funktion såväl för den 

som har skadeståndsanspråket som för det allmänna, särskilt staten. Detta bygger dock 

givetvis på att besluten håller viss kvalitet. Förtroendet för den frivilliga skaderegleringens 

funktionssätt riskerar att undermineras om besluten upplevs som i bästa fall förvirrande och 

i värsta fall stridande mot gällande rätt. Den som vänder sig till JK ska helt enkelt kunna lita 

på att bli korrekt behandlad, även om myndigheten knappast ägnar sig åt myndighetsutövning 

i sedvanlig mening.96 Och, som Hirschfeldt anför:97  

 

”Så ska vara fallet också när det gäller ett så pass komplicerat område som skadestånd på grund av 

myndighetsfel. Detta ställer krav på JK i skaderegleringen inte minst när det gäller att motivera sina 

avslagsbeslut utförligt och väl så att de framstår som uttryck för en korrekt rättstillämpning som kan förstås 

av allmänheten.” 

 

Jag delar Hirschfeldts uppfattning i detta avseende. Inte minst blir motiveringarna viktiga 

eftersom JK i sina uppdrag i viss mån har att hantera vissa rollkonflikter, i och med att man 

å ena sidan har att tillvarata statens ekonomiska intressen och å andra sidan förhålla sig 

objektivt till inkomna krav.98 Som t.ex. Ramberg framhåller kan dessa roller åtminstone utåt 

tyckas svåra att förena.99 Objektivitetsprincipen till trots menar hon att allmänheten kan 

”förledas att tro” att JK agerar som ”den regeringens advokat myndigheten beskriver sig att 

vara och lojalt i första hand försöker hålla statens kostnad nere”.100  

 

Skarhed, som visserligen får sägas tona ned Rambergs farhågor,101 framhåller därvidlag att 

uppdraget, ”[f]ör att upprätthålla respekten för ämbetet”,102 måste fullgöras så att JK:s 

                                                
96 Se Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning I s. 74; jfr förvisso a.a. s. 134 not 6 och Bengtsson, 

Skadestånd vid myndighetsutövning II s. 164. 
97 Hirschfeldt s. 210. 
98 Ramberg s. 183. 
99 Ramberg s. 183.  
100 Ramberg, a. st. Jfr dock Skarhed, Justitiekanslerns fjärde sekel – tradition och förnyelse s. 278 ff.  
101 Skarhed, a.a. s. 278 ff. 
102 Skarhed, a.a. s. 279. 
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objektivitet ”inte kan ifrågasättas”.103 Det är ett högt ställt krav, men ett i mitt tycke rimligt 

sådant sett till ämbetets dignitet.104 Kravet gör sig inte minst gällande i hur JK:s beslut 

framstår, alltså oavsett hur kloka och strikt objektiva bedömningar som ligger bakom dem. 

 

Huruvida det tidigare varit möjligt att identifiera eller misstänka en viss restriktivitet från 

JK:s sida låter sig diskuteras. Avseende ansvarsskärpningar har JK ofta intagit en ”klart 

negativ hållning”,105 och det har sagts att JK ofta är ”synnerligen” restriktiv till frågan om 

ersättning ska utgå för fel eller försummelse vid myndighetsutövning.106 Enligt Bengtsson 

framstår dock JK trots allt ”väsentligen som opartisk; den följer i regel noga lagstiftarens 

intentioner och förekommande rättspraxis.”107 Om något anser Bengtsson att JK har en 

tendens att vara välvilligare än vad som kunde förväntas av en domstol.108  

 

Sådana antydningar har även gjorts av innehavare av justitiekanslersämbetet. Exempelvis 

menar Lambertz att man ibland avstår från att åberopa preskription när det fanns ”mycket 

starka skäl”.109 Även i fråga om bevisning menar Lambertz att JK ibland avstår från vad som 

”normalt skulle fordras”,110 delvis dock för att förhindra kostsamma rättegångar.111 Syftet 

kan alltså vara att sammantaget minimera statens kostnader (eller kostnadsrisker). Ett sådant 

förhållningssätt lyftes även fram av Ingvar Gullnäs,112 som sade sig eftersträva en 

”samhällsekonomiskt fördelaktig lösning” vilken inte nödvändigtvis behövde ”anses strikt 

korrekt från juridisk synpunkt.”113 Det kan tänkas att en sådan grundhållning någon gång 

även skulle kunna föranleda ett avslag på ett egentligen berättigat anspråk, men för detta 

                                                
103 Skarhed, Justitiekanslerns fjärde sekel – tradition och förnyelse s. 279. Se även a.a. s. 286.  
104 Här kan erinras att JK:s skadereglerande uppdrag, som framgått ovan, till viss del uttryckligen grundas i 

myndighetens ”anseende för objektivitet och oväld”, se avsnitt 2.4 ovan.  
105 Bengtsson, Det allmännas ansvar s. 26. Se även Hirschfeldt s. 199. 
106 Kleineman, JT 1991–92 s. 66 f. Se även Dufwa, SvJT 1986 s. 599. 
107 Bengtsson/Strömbäck s. 102. Ett sådant intryck tycks ha hafts under lång tid, se Bengtsson, Skadestånd vid 

myndighetsutövning I s. 42.  
108 Bengtsson/Strömbäck s. 102.  
109 Lambertz, Tankar om Justitiekanslern s. 210. Se även a.a. s. 213. Jfr Lambertz, En mångfärgad bild – om 

Justitiekanslern åren 2001–2009 s. 238.  
110 Lambertz, Tankar om Justitiekanslern s. 210 f. Jfr Bengtsson/Strömbäck s. 102 not 38. 
111 Lambertz, Tankar om Justitiekanslern s. 211.  
112 Sveriges justitiekansler 1973-1980, se Göranson s. 364.  
113 Gullnäs, SvJT 1978 s. 350. Gullnäs citeras även av en instämmande Lambertz, se Lambertz, Tankar om 

Justitiekanslern s. 211. Jfr Lambertz, En mångfärgad bild – om Justitiekanslern åren 2001–2009 s. 272. 
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saknas såvitt jag kunnat se några övertygande indikationer.  

 

På teoretisk grund skulle den cyniskt lagde kunna anta att den rollkonflikt som präglar JK:s 

verksamhet någon gång föranleder en (alltför långtgående) restriktivitet i 

skaderegleringen.114 Det tycks dock råda enighet om att JK i allmänhet hanterar 

rollkonflikten väl.115 Ser man till alternativen kan man fråga sig om t.ex. domstolar är så 

mycket bättre lämpade att pröva frågor om just fel begångna av andra rättskipare; det kan 

anas en viss obenägenhet att erkänna den typen av fel inom det egna skrået.116 Så mycket 

större anledning, därmed, att tillse att JK även i fortsättningen upprätthåller kvaliteten i alla 

delar, till gagn för såväl enskilda som det allmänna. Som Hirschfeldt lär ha uttryckt det inför 

Lambertz tillträde som justitiekansler:117  

 

”Rollkonflikterna går att hantera. Man måste vara professionell bara, och göra rätt.” 

 

Möjligtvis finns vissa tecken på att JK ifråga om ersättningsnivåer ibland tycks ha varit väl 

restriktiv. Crafoord har t.ex. anmärkt på ersättningsnivåerna vid långsam handläggning.118 

Även om han inte fick stå oemotsagd,119 kom de nivåer JK ansett tillräckliga senare att höjas 

betänkligt av högsta instans.120 Eftersom frågan om ersättning(snivåer) faller utanför denna 

studies granskningsområde anser jag det dock inte särskilt konstruktivt att närmare utröna 

JK:s eventuella restriktivitet i denna del. Det kan räcka med att konstatera att det i vissa fall 

trots allt kan finnas skäl att ifrågasätta JK:s bedömningar, men att eventuella klander över 

lag bör vara ägnade att förvåna. Man bör helt enkelt ha höga förväntningar på JK.121  

 

                                                
114 Jfr Ramberg s. 179. 
115 Ramberg s. 175.  
116 Jfr Kleineman, JT 2008–09 s. 562 om ”[…] vaktslåendet om det egna skråets stora frihet att göra fel utan 

påföljd […]”, och Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 457. 
117 Lambertz, Tankar om Justitiekanslern s. 224.  
118 Crafoord, ERT 2008 s. 539 f.  
119 Se Hermansson, ERT 2008 s. 759. Jfr även Skarhed, Justitiekanslerns fjärde sekel – tradition och förnyelse 

s. 286. 
120 NJA 2012 s. 211 I och II. Justitiekanslern har därefter beklagat ”den olyckliga fokuseringen på belopp” som 

avgörandet ”uppmuntra[r]”, se Skarhed, Justitiekanslerns fjärde sekel – tradition och förnyelse s. 287.   
121 Här kan även nämnas att Europadomstolen anser att JK i rollen som frivillig skadereglerare bör betraktas 

som ett ”effektivt nationellt rättsmedel”; se Eriksson mot Sverige p. 52 och Ruminski mot Sverige p. 37. 



31 
   

Som Bull anför kan JK:s bedömningar därutöver anses ge andra myndigheter vägledning i 

vad som är en ”godtagbar nivå” för offentlig förvaltning.122 Som anförts av Dufwa:123  

 

”I ett samhälle med en [stor] offentlig sektor blir givetvis kronjuristens egen uppfattning om hur gränserna 

för statens skadeståndsansvar i sammanhanget skall dras av stort intresse.”  

 

JK kan alltså (i praktiken) verka normerande. Det kan inte heller uteslutas att JK, som i 

praktiken blir ett slags expertmyndighet i frågor rörande det allmännas skadeståndsansvar,124 

på motsvarande sätt influerar åtminstone underrätternas bedömningar av denna 

”godtagbar[a] nivå”. Även för enskilda kan det te sig på det sättet; det har t.ex. hetat att ”JK:s 

auktoritet är […] så betydande att det ofta kan te sig tämligen lönlöst för enskild part att föra 

saken till domstolarna”.125 JK:s beslut kan också anses ge uttryck för ett slags ”gällande rätt 

i faktisk mening”, såsom anförts ovan.126 I t.ex. Bengtssons framställningar om det allmännas 

skadeståndsansvar tillmäts JK:s beslutspraxis betydelse på detta sätt.127 Dufwa har för sin 

del, i ett uttalande som visserligen har några år på nacken,128 anfört att ”[f]ör rättsbildningen 

är betydelsen av JK:s ställningstaganden odiskutabel”.129 Även lagstiftaren kan sägas ha 

förutspått betydelsen av JK:s beslutspraxis i så måtto att man aktivt velat uppnå enhetliga 

bedömningar gällande det allmännas skadeståndsansvar.130  

 

Sammanfattningsvis finns det alltså goda skäl att tillmäta JK:s beslut i skadeståndsärenden 

stor betydelse och att därför granska dessa närmre. Detta är, för att återknyta till avsnittets 

rubrik, betydelsens betydelse.   

                                                
122 Bull, Justitiekanslern och granskningssamhället s. 157. Jfr Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning 

I s. 1 och s. 44, samt SOU 1958:1 s. 20.  
123 Dufwa, SvJT 1986 s. 599. Jfr även Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning I s. 42 f. 
124 Jfr Bengtsson, Det allmännas ansvar s. 26. Se även prop. 1972:5 s. 385. 
125 Hellner/Radetzki, Skadeståndsrätt 8 uppl s. 451. Formuleringen är dock borttagen i den senaste upplagan, 

jfr Hellner/Radetzki, Skadeståndsrätt s. 418 f. Se dock även Ramberg s. 182 f. 
126 Se ovan, avsnitt 1.4. 
127 Se t.ex. Bengtsson, Det allmännas ansvar s. 13, samt Bengtsson/Strömbäck s. 102, där sådan praxis nämns 

som en ”rättskälla av betydelse”.  
128 Dufwa, SvJT 1986 s. 591. Sedan 1986 har HD onekligen blivit mer aktiv i sina uttalanden om det allmännas 

skadeståndsansvar. Läget var ett annat 1986, se Dufwa, SvJT 1986 s. 598 f. 
129 Dufwa, SvJT 1986 s. 591, se även s. 592 och s. 600.  
130 Prop. 1972:5 s. 385. Jfr SOU 1978:59 s. 117. 
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3 Fel eller försummelse enligt skadeståndslagen 

3.1 Mot ett skärpt ansvar … 

 

Bestämmelsen om det allmännas skadeståndsansvar var en av skadeståndslagens viktigaste 

nyheter.131 Dessförinnan var möjligheten till skadestånd i princip betingad av personligt 

ansvarsutkrävande från en oaktsam tjänsteman.132 Den principiella ståndpunkten var att 

något ansvar för ren förmögenhetsskada vid myndighetsutövning inte förelåg,133 och det 

sades att ”[n]ågon allmän skadeståndsskyldighet för stat eller kommun i anledning av 

felaktigt förfarande erkännes icke hos oss.”134 Genom 3 kap. 2 § 1 st. skadeståndslagen 

stadgades dock att stat och kommun ska ersätta personskada, sakskada eller ren 

förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i 

verksamhet för vars fullgörande dessa svarar.  

 

Ansvaret var emellertid från början begränsat på olika sätt. Således fanns t.ex. den s.k. 

standardregeln, en ”egendomlighet”135 som begränsade ansvaret till att (endast) gälla ”om de 

krav har blivit åsidosatta som med hänsyn till verksamhetens art och ändamål skäligen kan 

ställas på dess utövning”.136 Regeln innebar att det inte (alltid) räckte att oaktsamhet visades, 

om ”man inte kunde begära bättre av en myndighet med hänsyn till de förhållanden varunder 

den arbetade.”137 Detta medförde enligt t.ex. Karlgren att ”[s]taten och kommun skola 

behandlas snällare än skadevållare i allmänhet”.138 Det har visserligen antytts att 

                                                
131 Låt vara att den inte blev särskilt uppmärksammad initialt. Se Bengtsson, Det allmännas ansvar s. 11. 
132 Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning I s. 8 ff.  
133 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 340. Jfr dock a.a. s. 341 f.; restriktionen låg i linje med 

”den då rådande obenägenheten, att erkänna ett ansvar för andras handlande respektive ett organansvar”. 
134 SOU 1958:43 s. 18. Se även NJA 1930 s. 45; ”[d]et har med stöd av detta rättsfall antagits, att staten icke 

utan att stadgande därom meddelats i lag eller författning svarar för oriktiga beslut på myndighetutövningens 

område”, a. bet. s. 135 f.   
135 Kleineman, JT 2008–09 s. 549.  
136 Dåvarande 3 kap. 3 § skadeståndslagen. 
137 Bengtsson, Det allmännas ansvar s. 58. 
138 Karlgren s. 191. 
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bestämmelsen var av mindre praktisk vikt,139 men särskilt Bengtsson har argumenterat för 

motsatsen och menat att borttagandet av standardregeln innebar en skärpning av ansvaret.140  

 

Den s.k. passivitetsregeln utgjorde ytterligare en begränsning, och innebar att den som lidit 

skada genom felaktiga beslut vid myndighetsutövning men underlåtit att överklaga (eller på 

annat sätt söka rätta) beslutet kunde förlora sin rätt till skadestånd.141 Skadeståndet skulle 

alltså vara ett slags sista utväg, enbart öppen för den som uttömt alla andra möjligheter till 

(upp)rättelse.142 Som Bengtsson framhållit tycks regeln visserligen inte ha inneburit någon 

särskilt betydelsefull inskränkning,143 men den medförde i vissa fall att en skadelidande 

kunde förlora sin rätt till skadestånd trots att underlåtenheten (att söka rätta det felaktiga 

beslutet) varit ursäktlig.144 

 

Dessa begränsningar har dock kommit att avvecklas.145 På många sätt har utvecklingen gått 

mot ett skärpt ansvar. Inte minst gäller detta statens ansvar vid överträdelser av 

Europakonventionen. Sedan Europakonventionen blivit svensk lag har Högsta domstolen vid 

flera tillfällen kommit att utan direkt lagstöd döma ut ideellt skadestånd vid 

konventionsbrott,146 och därmed skärpt ansvaret för såväl stat som kommun.147 Även vid 

överträdelser av regeringsformen kan skadeståndsansvar numera aktualiseras.148  

 

En del i utvecklingen kan ha att göra med tilltagande omvärldsinfluenser, särskilt i form av 

en europeisering som påverkat den svenska skadeståndsrätten.149 Det finns också många som 

                                                
139 Se Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 349 ff., t.ex. s. 351: ”[S]tandardregeln behövdes inte 

från början, utan samma tillämpning hade kunnat nås via culparegeln – men just därför var det inte nödvändigt, 

att från en strikt inomjuridisk synpunkt avskaffa den.” 
140 Bengtsson, Det allmännas ansvar s. 60 f. och s. 67 f. Se också särskilt NJA 1979 s. 180 och NJA 1987 s. 

867.  
141 Bengtsson, a.a. s. 108. 
142 Bengtsson, a.a. s. 109. Jfr prop 1972:5 s. 343 ff. 
143 Bengtsson, a.a. s. 110.  
144 Bengtsson, a.a. s. 108. 
145 Se Bengtsson, a.a. s. 61 ff. (om standardregelns avskaffande) och a.a. s. 110 ff. (om passivitetsregelns 

avskaffande). Se även prop. 1989/90:42 s. 12 ff. respektive 17 ff.  
146 Se t.ex. NJA 2005 s. 462, NJA 2005 s. 726, NJA 2007 s. 584 och NJA 2009 N 70. 
147 Se NJA 2009 s. 463.  
148 Se NJA 2014 s. 323 och NJA 2014 s. 332. Se även Hovrätten för Västra Sverige mål nr T 3717-16. 
149 Se t.ex. Bernitz s. 62 f., och Sisula-Tulokas s. 490 ff. Jfr även Bull, Regeringsformens renässans s. 72, som 
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menar att Högsta domstolen, på gott och ont, blivit mer aktiv(istisk) som rättsskapande 

instans.150 En del av rättsutvecklingen är säkerligen också pådriven ”underifrån”, genom 

aktivare processföring på området.151 Även om lagstiftaren haft en mer tillbakadragen roll,152 

har det också förekommit vissa samtida signaler därifrån som i viss mån kan ha bidragit till 

utvecklingen.153  

 

Att frågan om gränserna för det allmännas ansvar utvecklas i praxis blir dock naturligt, redan 

sett till skadeståndslagens utformning. Denna har närmast karaktären av ramlagstiftning,154 

och ger alltså snarast övergripande riktlinjer som är tänkta att fyllas ut genom praxis. 

Bestämmelsen om det allmännas ansvar är föga detaljerad.155 Det finns, från lagstiftarens 

sida, en uttrycklig vilja att gränserna ska komma att utvecklas i praxis.156 Som tidigt 

konstaterades av Bengtsson kunde man dessutom närmast räkna med att skadeståndslagens 

bestämmelser "[...] så småningom kan tänjas ut i riktning mot en strängare 

skadeståndsskyldighet för det allmänna”,157 i takt med ”den dynamiska utvecklingen av 

relationerna mellan det allmänna och den enskilde […]”.158 I viss mån tycks detta alltså ha 

besannats. 

  

                                                
pekar på vissa andra omvärldsinfluenser än de som brukar hänföras till inträdet i EU och inkorporeringen av 

Europakonventionen. Se även Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 544 ff. 
150 Se t.ex. Wersäll, SvJT 2014 s. 1 ff. och SvJT 2017 s. 1 ff.; Fura, SvJT 2014 s. 101 ff.; Wiklund, SvJT 2014 

s. 335 ff., Josefsson, SvJT 2015 s. 40 ff., Kleineman, JT 2014–15 s. 495 ff.; Zetterquist, ERT 2015 s. 77 ff.; 

samt Lindskog, SvJT 2015 s. 415 ff. Jfr dock Derlén/Lindholm, SvJT 2016 s. 143 ff. (vilken till viss del 

sammanfattar diskussionen). Se även Derlén m.fl. s. 500 ff. 
151 Se därom Strömmer s. 200 ff. Jfr även Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 653: ”Ett stort mått 

av rättslig aktivism finns inom diskursen för fri- och rättigheter, och detta skänker rätten ett positivt tillskott av 

gränsöverskridande prövningar.” 
152 Betänkandet SOU 2010:87, i vilken ansvaret vid konventionsbrott föreslås bli kodifierat, har t.ex. ännu inte 

resulterat i någon lagstiftning.  
153 I förarbetena inför 2010 års grundlagsreform sägs t.ex. att rättigheterna ska få ”fullt genomslag i 

rättstillämpningen”, se prop. 2009/10:80 s. 147; jfr därefter NJA 2014 s. 323.  
154 Se t.ex. prop. 1972:5 s. 446, se även Kleineman, JT 1993–94 s. 719 och åter i JT 2014–15 s. 521, samt 

Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten s. 129. Jfr även Hellner, Rättsteori s. 109. Jfr dock Bengtsson, 

Komplikation eller förenkling – ett civilrättsligt dilemma s. 41. 
155 Jfr Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning I s. 24. 
156 Prop. 1972:5 s. 100. Jfr dock Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten s. 129. 
157 Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning I s. 42. 
158 Bengtsson, a.a. s. 42 f. 
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3.2 … även gällande fel i rättstillämpning? 

 

Även frågan om ansvar vid fel i rättstillämpning har flera gånger prövats av högsta instans, 

särskilt från 1994 och framåt. Frågan blev endast sparsamt behandlad i förarbetena. Enligt 

Hellner torde dock förarbetena blivit ”vägledande” för ”de nyheter som lagen innehåller i 

förhållande till äldre rätt”.159 De viktigaste motivuttalandena återfinns i propositionen,160 

varför jag koncentrerar undersökningen vid denna.  

 

I specialmotiveringen till den nu borttagna standardregeln anfördes:161  

 

”En felaktig rättstillämpning torde endast i undantagsfall vara så uppenbart oriktig att man över huvud taget 

kan tala om fel eller försummelse, dvs. culpa, från myndighetens sida. - - - Man kan visserligen inte kräva 

absolut ofelbarhet när det gäller myndigheternas lagtolkning, men man kan göra anspråk på en grad av 

omsorg som inte underskrider culparegelns nivå. När det gäller skador genom beslut som grundar sig på en 

mer eller mindre diskretionär prövning av en myndighet torde man sällan kunna visa fog för påståendet att 

myndigheten vid denna prövning har förfarit culpöst. Endast grava felbedömningar lär kunna anses som 

culpa […].” 

 

Motivuttalandet har, även efter standardregelns avskaffande, betydelse för det allmännas 

ansvar.162 Bengtsson pekade visserligen tidigt på att uttalandet inte rör domstolars 

verksamhet och att det ”just på denna punkt är […] särskilt tydligt att man kan fordra mer av 

dem än av andra myndigheter”.163 I och med NJA 1994 s. 194 torde det dock stå klart att 

uttalandet anses ta sikte även på domstolar.  

 

I NJA 1994 s. 194 prövades om en hovrätts medvetna avvikande från ett avgörande från HD 

från 1950 (NJA 1950 s. 359) kunde anses utgöra fel eller försummelse, och om staten därmed 

                                                
159 Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten s. 129. 
160 Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning I s. 5. 
161 Prop. 1972:5 s. 518. 
162 Bengtsson, Det allmännas ansvar s. 75 f. 
163 Bengtsson, Om ansvar för fel i domstolsverksamhet enligt skadeståndslagen s. 96. ”Skadestånd på grund av 

felaktig rättstillämpning bör därför inte bli helt ovanligt”, anför han vidare (a. st.).  
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kunde bli skadeståndsskyldig på grund av felaktig rättstillämpning. HD tog uttryckligen fasta 

på det ovan citerade motivuttalandet och ansåg, även om ”[s]ärskilt höga anspråk bör ställas 

på domstolarna”, att domstolar måste ha ett visst utrymme för ”rättsskapande verksamhet”. 

En domstol ansågs ha vissa möjligheter att avvika från tidigare praxis, om ”den anför rimliga 

skäl för att tillämpa lagen på ett annat sätt än HD gjort […]”. Eftersom hovrätten ”utförligt 

motiverat” sitt avvikande förelåg inte fel i rättstillämpning. HD betonade dock att det i 

allmänhet gäller att särskild omsorg bör krävas om rättstillämpningen ”har stor betydelse för 

den enskildes rättssäkerhet”.  

 

I NJA 1994 s. 654 gick HD ”ett steg längre”,164 och uttalade för första gången ett mer 

kategoriskt uppenbarhetskrav. Fallet rörde en domstols bedömning av rätts- och bevisfrågor 

vid prövning av kvartstadsyrkande. HD menade: 

 

”För skadeståndsansvar räcker det […] inte, när det gäller rätts- och bevisfrågor som det är fråga om här, 

att en domstol gjort en bedömning som kan ifrågasättas. Uppfattningar i sådana frågor kan växla i sådan 

grad att det mera sällan kan talas om culpa eller med andra ord fel och försummelse i den mening som avses 

i 3 kap 2 § skadeståndslagen. Endast uppenbart oriktiga bedömningar kan betraktas som culpösa.”  

 

Uttalandet tog visserligen inte direkt sikte på förvaltningsmyndigheter,165 men 

uppenbarhetskravet kom i NJA 2003 s. 285 att uttryckligen utsträckas även till dessa:166 

 

”När det gäller en domstols, en myndighets eller som i detta fall regeringens bedömning av en rättsfråga 

räcker det emellertid inte med att bedömningen var felaktig för att staten skall bli skadeståndsskyldig. Endast 

uppenbart oriktiga bedömningar anses utgöra fel eller försummelse i den mening som avses i 3 kap. 2 § 

skadeståndslagen.” 

 

Att endast uppenbart oriktiga bedömningar kan betraktas som culpösa kom sedan att 

upprepas i ett antal därpå följande fall; t.ex. NJA 2003 s. 527, NJA 2007 s. 862, NJA 2010 s. 

                                                
164 Kleineman, Har politiker något ansvar? s. 233. 
165 Jfr Bengtsson, SvJT 1998 s. 94.  
166 Jfr dock Bengtsson, SvJT 2016 s. 438 f. not 8.  
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112, NJA 2010 s. 363, NJA 2010 s. 577 och NJA 2011 s. 411.167  

 

Det har förvisso inte saknats fall där rättstillämpningen faktiskt bedömts vara så pass 

uppenbart oriktig att skadeståndsskyldighet har ansetts föreligga. Andersson har pekat på en 

utveckling som trots allt rört sig mot ett skärpt ansvar,168 och var även tidigt ute med att 

argumentera för att uppenbarhetskravet inte i sig innebär någon förhöjd culpatröskel.169  

 

Att en helhetsbedömning ska göras har också kunnat utläsas. I NJA 2011 s. 411 ansågs 

(uppenbart) oriktig rättstillämpning föreligga, med hänsyn till att rättstillämpningen ”så klart 

avvek från vad som gällde för prövningen”, ”fick direkt betydelse för utgången” och gällde 

”en så ingripande åtgärd som försättande i konkurs”.170 Dessa tre omständigheter har av 

Andersson kategoriserats som klarhetsrelevans, resultatrelevans respektive 

inverkansrelevans.171 Medan klarhetsrelevansen enligt Andersson är en omskrivning av 

tidigare uppenbarhetsformuleringar tar resultatrelevansen sikte på (huruvida) det påstådda 

felet riskerat påverka utgången i ärendet – därmed kan (uppenbart) oriktiga bedömningar som 

inte haft någon faktisk betydelse för utgången enligt Andersson mildra ansvaret.172 

Inverkansrelevansen, slutligen, är den främsta markören att en helhetsbedömning ska göras 

– den skulle kunna tyda på att även mindre allvarliga missbedömningar kan komma att 

bedömas strängt om risken med en felaktig tillämpning är stor i det enskilda fallet.173 Därmed 

förtydligas också att culpabedömningen, precis som andra culpabedömningar, handlar om en 

avvägning.174  

 

Det står alltså klart att uppenbarhetskravet knappast skulle tolkas så att det enda som är av 

                                                
167 Formuleringen förekommer dessutom i ett antal notisfall från och med år 2000; se NJA 2000 A 2, NJA 2003 

A 5 (fastställd hovrättsdom), NJA 2004 N 38, NJA 2006 N 14 (fastställd hovrättsdom), NJA 2007 N 19, NJA 

2008 N 55, NJA 2008 N 62 och NJA 2011 N 3. 
168 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 481 f.  
169 Se, från 2003, Andersson, Rätt och fel … och ”fel” på ”rätt” sätt. Rättsdiskursens relevans för bedömningen 

av rättsliga bedömningar. Se vidare Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 528 ff. 
170 NJA 2011 s. 411 p. 14.  
171 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 481. 
172 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 477.  
173 Jfr NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 12.  
174 Jfr Agell, Samtycke och risktagande s. 86 ff. och Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 69 ff. 
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betydelse för frågan om fel föreligger är klarhetsrelevansen, alltså hur mycket den (påstått) 

oriktiga bedömningen avvek från ”gällande rätt”. Givet klarhetsrelevansens synonymitet med 

uppenbarhetskravet, och uppenbarhetskravet genomgående kategoriska utformning, kan 

dock betydelsen av en helhetsbedömning knappast ha framstått som glasklar. Vad som gång 

på gång upprepats var att endast uppenbart oriktiga bedömningar ansågs 

skadeståndsgrundande. Andersson har därvidlag anfört att eftersom klarhetsrelevans, 

resultatrelevans och inverkansrelevans ingår i ”det begränsande uppenbarhetsrekvisitet”, 

markerar de ”restriktivitet med avseende på ansvarsåläggande”.175 Resultatrelevans och 

inverkansrelevans blev i det närmaste ytterligare restriktivitetsmarkörer.176 

     

Andersson ansåg efter NJA 2011 s. 411 att ”nu så mycket klarlägganden från HD levererats 

[…] att det inte synes troligt, att så mycket mer behöver tilläggas i grundfrågan”.177 Drygt 

två år senare var det dock dags igen, och HD kom då att ägna frågan om fel i rättstillämpning 

mer uppmärksamhet än någonsin förr. 

 

3.3 NJA 2013 s. 842 

3.3.1 Inledning - något om omständigheterna i fallet 

 

Livsmedelsbutiken Kezban AB (Kezban) hade sålt juice i metallburkar, vilka inte ingått i 

något godkänt retursystem.178 Jordbruksverket ålade därför Kezban en miljösanktionsavgift 

om 5000 kr.179 Jordbruksverkets beslut överklagades till miljödomstolen (vid Växjö 

tingsrätt), vilken avslog överklagandet genom dom den 7 april 2008. Domen vann laga kraft. 

Kezban ansåg dock att miljödomstolen inte tagit hänsyn till det undantag från 

retursystemkravet som gäller dryck som ”huvudsakligen” består av fruktjuice.180 De 

                                                
175 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 476. 
176 Själva ordet ”restriktivitetsmarkör” används också av Andersson; se Andersson, Ansvarsproblem i 

skadeståndsrätten s. 462 och s. 490. 
177 Andersson, Skadestånd vid fel i rättsväsendet – ”uppenbarhetsrekvisitet” argumentativt preciserat. 
178 Jfr 2 och 10 §§ förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar.  
179 Stöd för detta fanns i 30 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) samt 1 § förordningen om miljösanktionsavgifter 

och p. 7.3.1 b) i bilagan till denna förordning.  
180 10 § 2 st. förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar.  
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saluförda burkarna innehöll 20 % fruktjuice och ansågs därför av Kezban ”huvudsakligen” 

bestå av fruktjuice.181 Kezban menade att miljödomstolens negligerande av 

undantagsbestämmelsen utgjorde fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Eftersom 

en miljösanktionsavgift är att betrakta som ett straff ansåg man även att miljödomstolens 

bristande motivering utgjorde ett brott mot rätten till rättvis rättegång enligt artikel 6 i 

Europakonventionen.182   

 

3.3.2 Något om den närmast förestående framställningen 

 

Målet kom att behandla flera intressanta spörsmål. Här ska dock fokuseras på HD:s 

uttalanden gällande fel eller försummelse vid myndighetsutövning enligt skadeståndslagen. 

Framställningen blir till viss del deskriptiv i och med att jag till stor del helt enkelt redogör 

för skrivningarna i avgörandets aktuella delar. Efter hand integrerar jag dock min egen 

förståelse av fallet, så att min egen initiala tolkning framgår. Efter en sådan redogörelse och 

initial analys av avgörandet redogör jag för hur avgörandet tolkats i viss doktrin och i praxis. 

I ljuset av detta återvänder jag därefter till min egen förståelse av fallet. 

 

3.3.3 HD:s domskäl i fråga om rättstillämpningsansvar 

 

I sina domskäl uttalar HD till att börja med att culpabedömningen ska vara ”såväl 

objektiverad som anonymiserad.”183 Därmed handlar prövningen av om fel eller 

försummelse föreligger om vad den skadelidande är ”berättigad att begära avseende 

myndighetsutövningen”, inte ”om eller i vad mån någon enskild handläggare kan 

klandras.”184 

                                                
181 Rekvisitet skulle kunna ta sikte på fruktjuicens mängd i förhållande till andra produkter i drycken oavsett 

vattenmängd. Jfr Andersson, Rättstillämpningsansvar och EKMR – dubblering av ansvarsgrunderna men inte 

(nödvändigtvis) av ersättningsposterna: ”som bekant är vatten den vanligaste ingrediensen i alla drycker, varför 

det är en tolkningsfråga om vattnet ska räknas som en komponent i sig vid sidan av frukten … som ju också till 

största delen består av just vatten”. Jfr NJA 2013 s. 842 p. 10–11 och p. 24. 
182 Jfr NJA 2004 s. 840 I och II. Se NJA 2013 s. 842 p. 20. 
183 NJA 2013 s. 842 p. 32. 
184 NJA 2013 s. 842 p. 32. 
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Vidare uttalar HD att vad som utgör fel måste relateras till beslutssituationen. Med 

hänvisning till NJA 1994 s. 194 menar man att särskilt höga anspråk på omsorg kan ställas 

på en domstol.185 Därefter uttalar man följande:186 

 

”I linje med den objektiverade bedömningen ska i regel en uppenbart oriktig rättstillämpning av en domstol 

anses oaktsam utan att avseende behöver fästas vid vad som i det enskilda fallet kan vara förklaringen till 

felet. Men fel eller försummelse i den mening som avses i 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen kan föreligga även 

utan att rättstillämpningen isolerat framstår som uppenbart oriktig. En helhetsbedömning ska göras.” 

 

Detta kontrasterar mot hur HD uttryckt sig i tidigare fall, där man ansett att endast uppenbart 

oriktiga bedömningar kan anses vara oaktsamma och därmed skadeståndsgrundande. Ett 

sådant uttryck är i princip negativt: om inte uppenbart oriktigt, så är det inte oaktsamt. 

Därmed blir en uppenbart oriktig bedömning ett nödvändigt rekvisit, sine qua non. Här sägs 

istället att uppenbart oriktiga bedömningar i regel ska anses oaktsamma. Detta blir ett positivt 

uttryck: om uppenbart oriktigt, så är det (i regel) oaktsamt. Därmed blir en uppenbart oriktig 

bedömning ett tillräckligt rekvisit, låt vara att HD genom ”i regel” öppnar upp för situationer 

där en uppenbart oriktig bedömning inte är tillräcklig. Att uppenbar oriktighet inte är ett 

nödvändigt rekvisit - trots hur uttalandena i tidigare fall utformats – tycks bekräftas också 

när man därefter uttryckligen säger att fel kan föreligga även utan att rättstillämpningen 

isolerat framstår som uppenbart oriktig.  

 

Att en helhetsbedömning ska göras, slutligen, behöver inte i sig ha kommit som någon större 

nyhet. Detta hade redan kommit till uttryck i exempelvis i Anderssons framställningar.187 Det 

har dock då ansetts ta sikte på att man, för att konstatera huruvida en bedömning varit 

uppenbart oriktig, ska göra en helhetsbedömning. Läst i sitt sammanhang får dock HD:s 

uttalande i denna del en mer kontrasterande innebörd: en helhetsbedömning ska göras i ljuset 

av att uppenbar oriktighet inte är en nödvändighet. Helhetsbedömningen tar visserligen 

ytterst sikte på samma sak: huruvida oaktsamhet föreligger. Men den behöver inte ta vägen 

                                                
185 NJA 2013 s. 842 p. 34. 
186 NJA 2013 s. 842 p. 34. 
187 Jfr ovan, avsnitt 3.2. 
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genom en nödvändig uppenbar oriktighet.188  

 

3.3.4 Herres särskilda tillägg 

 

I det särskilda tillägget utvecklar Johnny Herre, med instämmande av övriga ledamöter, 

frågan om den aktsamhetsnivå som gäller gör det allmännas skadeståndsansvar enligt 3 kap. 

2 § 1 st. skadeståndslagen. Tillägget har gjorts eftersom frågan om aktsamhetsnivån ansetts 

vara av stor teoretisk och praktisk vikt.189  

 

Tre olika frågor kan, enligt min mening, anses behandlas i yttrandet. För det första diskuteras 

om HD:s tidigare uttalanden om uppenbart oriktiga bedömningar ska ses som styrande 

rekvisit. För det andra diskuteras om culpatröskeln i 3 kap. 2 § 1 st. skadeståndslagen skulle 

vara förhöjd. För det tredje diskuteras mer substantiellt hur culpabedömningen ska (eller kan) 

göras. Första två frågorna är ja/nej-frågor, sista närmast en öppen hur-fråga.  

 

Den första frågan om uppenbarhet som styrande rekvisit verkar i tillägget i det närmaste bli 

ett led i att besvara den andra, om förhöjd culpabedömning. Det kan dock finnas skäl att hålla 

isär dem inom ramen för denna analys.  

 

Herre belyser först de förarbetsuttalanden som gjort gällande att rättstillämpning ”endast i 

undantagsfall” torde kunna vara ”så uppenbart oriktig att man över huvud taget kan tala om 

fel eller försummelse.”190 Herre framhåller att HD191 i NJA 1994 s. 194, med hänvisning till 

förarbetena, uttalat att ”en rättstillämpning endast i undantagsfall kan vara så oriktig att man 

kan tala om fel eller försummelse”.192 Därefter redogör han för rättsfallet NJA 1994 s. 654 

och lyfter fram hur HD då menat att endast uppenbart oriktiga bedömningar kan betraktas 

                                                
188 Det kan dock framhållas att det gällande helhetsbedömningar i allmänhet kan vara någon faktor som tenderar 

att vara särskilt dominant, jfr Lindell s. 35.  
189 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 1.  
190 Se NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 3. Jfr prop. 1972:5 s. 518. 
191 För att undvika formuleringar av typen ”HD framhåller att HD” refererar jag i denna del till vad ”Herre” 

uttalat. Tillägget är trots allt hans, låt vara med instämmande från samtliga ledamöter. 
192 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 4. 



42 
   

som culpösa.193 Sedan han konstaterat att ”uttalandet [...] om att det krävs en uppenbart 

oriktig bedömning [...] återkommer i ett antal avgöranden”, nämns ett antal sådana fall.194  

 

I fråga om uttalandet i NJA 1994 s. 654 och efterföljande fall menar Herre att de gjorts med 

utgångspunkt i förarbetsuttalandena (om att rättstillämpning ”endast i undantagsfall” kan 

anses vara så oriktig att fel föreligger).195 Undantagsfallsuttrycket får enligt Herre ”emellertid 

[...] ge uttryck för endast ett konstaterande av att förutsättningar för skadeståndsansvar rent 

faktiskt sällan är för handen när det gäller rättstillämpning och då närmast beroende på 

rättstillämpningens natur [...]”.196  

 

I ljuset av undantagsfallsuttrycket bemöter han därefter huruvida påståendet att endast 

uppenbart oriktiga bedömningar kan anses utgöra fel eller försummelse ska uppfattas på 

motsvarande sätt – ”det vill säga som ett konstaterande av hur det i regel faktiskt förhåller 

sig snarare än som ett styrande rekvisit”.197 Även om Herre menar att detta ”låter sig 

diskuteras” anför han att det ”emellertid” inte finns något i NJA 1994 s. 654 och därpå 

följande fall som ”ger uttryck för att rättsläget skulle vara något annat än det som kommer 

till uttryck i NJA 1994 s. 194.”198 Vad HD uttryckte i det avgörandet är därför det som 

alltjämt gäller. Därmed anses även uttrycket ”endast uppenbart [...]” ta sikte på hur det i regel 

faktiskt förhåller sig, och alltså inte som ett styrande rekvisit. Första frågan – huruvida 

uppenbarhetskravet är ett styrande rekvisit – besvaras alltså nekande. 

 

Även frågan om det skulle föreligga någon förhöjd culpanivå besvaras nekande, delvis med 

utgångspunkt i frågan om huruvida uppenbarhet är ett styrande rekvisit. I denna del kan det 

vara svårare att följa den logiska nödvändigheten i Herres resonemang, även om slutsatsen 

är helt rimlig. Herre tycks delvis mena att en förhöjd culpatröskel inte föreligger eftersom 

uppenbarhetskravet inte är ett styrande rekvisit utan blott ett konstaterande om (o)vanlighet. 

                                                
193 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 5. 
194 NJA 2013 s. 842 p. 6. Herre tar upp NJA 2002 s. 88, NJA 2003 s. 285, NJA 2007 s. 862, NJA 2010 s. 363, 

NJA 2010 s. 577 och NJA 2011 s. 411, samt i fråga om en liknande formulering NJA 2010 s. 27. 
195 Jfr prop. 1972:5 s. 518 samt NJA 2013 s. 842 p. 3–4. 
196 NJA 2013 s. 842 p. 8.  
197 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 9.  
198 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 9. 
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Det hade emellertid kunnat tänkas att uppenbarhetskravet faktiskt var ett styrande rekvisit. 

Även i sådana fall hade culpatröskeln kunnat vara oförhöjd, t.ex. om man som Andersson 

menar att uppenbarheten utgör ett (styrande) rekvisit för att (alls) uppnå (”vanlig”) culpa.199 

Huruvida uppenbarhetskravet är ett styrande rekvisit eller inte är alltså en potentiellt 

annorlunda fråga än den om culpanivån.  

 

Herres slutsats om att uppenbarhetskravet inte är ett styrande rekvisit kan möjligtvis sägas 

tala ännu mindre för en förhöjd culpatröskel. Argumentet har bärkraft men är alltså inte 

klanderfritt eftersom det antyder att culpatröskeln nödvändigtvis hade varit högre om 

uppenbarhetskravet hade varit ett styrande rekvisit. Nu landar dock Herre i ett varken 

(styrande rekvisit) eller (förhöjd culpatröskel), varför argumentets logiska baksida blir 

mindre betydelsefull. Hur det än förhåller sig med detta står också slutsatsen om den 

ingalunda förhöjda culpatröskeln delvis ändå på egna ben, eftersom Herre utöver 

undantagsfallsuttrycksargumentet anför att ”[e]tt krav på oaktsamhet av mer kvalificerat slag 

[dessutom är] närmast oförenlig med både lagtexten i 3 kap. 2 § skadeståndslagen och de 

principer som gäller för jämförbara fall [...]”.200 Dessutom menar han att domstolens 

”konkreta avväganden” i NJA 2011 s. 411 (p. 14) också ger uttryck för en oförhöjd 

culpatröskel, ”trots att uppenbarhetsterminologin kommer till användning”.201  

 

Sedan dessa två grundfrågor besvarats (nej, uppenbarhetskravet är inte ett styrande rekvisit 

och nej, culpatröskeln är inte förhöjd) görs i p. 10-13 en (tämligen) utförlig redogörelse för 

vilka olika hänsyn som kan tas i bedömningen av om fel föreligger. Inledningsvis framhålls 

att bedömningen ska göras ”nyanserat”.202 Det går t.ex. att ställa skilda krav på olika 

myndigheter, även om ”[s]ärskilt höga krav bör ställas på domstolarna”.203 Även i fråga om 

domstolarnas rättstillämpning ska dock bedömningen göras nyanserat.  

 

Vilken sorts rättstillämpning det handlar om är också avgörande. Herre anför att det ”[v]id 

                                                
199 Jfr nedan, avsnitt 3.5.1. 
200 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 9.  
201 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 9. 
202 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 10.  
203 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 10. Jfr Bengtsson, Det allmännas ansvar s. 66. 
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en tillämpning av konkreta förfarandebestämmelser” kan ställas högre krav på ”strikt 

efterlevnad” än vad gäller ”abstrakta materiella rättsnormer”.204 Även vad tillämpningen har 

för betydelse för den enskildes rättssäkerhet bör tillmätas betydelse.205 I allmänhet anför 

Herre, vilket med fördel kan citeras i sin helhet, att följande bör gälla:206 

 

”Vad för slags regel, norm eller princip som har åsidosatts - innefattande vad dess normskydd omfattar och 

vilka risker en felaktig tillämpning är förenad med – är [...] av stor betydelse för bedömningen av om 

åsidosättandet är att anse som oaktsamt eller inte. Det har också betydelse om den rättsliga bedömningen 

avser ett område med klara regler och därmed lätt konstaterbart rättsläge eller ett område där rättsläget är 

oklart eller där frågorna är vanskliga eller kräver mer eller mindre omfattande skönsmässiga avvägningar.” 

 

Herre förtydligar sedan att enbart det faktum att en domstol ”dragit en felaktig slutsats av 

föreliggande rättskällor” inte räcker för att fel eller försummelse ska föreligga.207 Det 

avgörande är om ”den metod som kommer till uttryck i domskälen avviker från vad som kan 

begäras av tillräckligt skickliga domare [...] och om i så fall avvikelsen har passerat det 

tillåtnas gräns”.208 Sammanfattningsvis innebär detta enligt Herre följande:209 

 

”Bedömningen ska göras nyanserat och i fråga om domstols rättstillämpning ta sin utgångspunkt i de skäl 

som domstolen har angett för sitt ställningstagande. Frågan blir om domstolen har resonerat på ett rimligt 

försvarbart sätt. Därvid märks att det faktiska utrymmet för att en skadeståndsgrundande normavvikelse ska 

anses föreligga i vissa fall kan vara begränsat på grund av att bedömningsutrymmet av något skäl är stort.” 

 

Åtminstone sett till hur bedömningen beskrivs kan konstateras att ett uppenbarhetskrav inte 

direkt låter sig utläsas. Någon skulle måhända kunna argumentera för att allt ovanstående 

ändå låter sig uttryckas med ett ”endast uppenbart oriktiga bedömningar utgör fel”. Även om 

jag kan ha vissa invändningar mot lämpligheten av ett sådant uttryckssätt, följer det knappast 

av p. 10-13 att en sådan formulering nödvändigtvis skulle vara oriktig.210 Frågan om huruvida 

                                                
204 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 11. 
205 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 10–11. 
206 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 11.  
207 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 12.  
208 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 12.  
209 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 13. 
210 Jag avstår för säkerhets skull för att säga ”uppenbart oriktig”; någon meta-måtta får det vara. 
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uppenbarhetskravet ska ses som ett styrande rekvisit är dock som framgår ovan redan 

besvarad (nekande) tidigare i det särskilda yttrandet. NJA 2013 s. 842 framstår därmed, trots 

allt, som ett avståndstagande från (innebörden av) det tidigare etablerade uppenbarhetskravet.  

 

3.4 Tolkning av NJA 2013 s. 842 i HD – NJA 2013 s. 1210 

3.4.1 ”[…] i normalfallet mer […]” 

 

NJA 2013 s. 842 har till synes endast berörts i HD vid ett tillfälle, avseende frågan om 

culpabedömningen.211 Fallet, NJA 2013 s. 1210, rörde Försäkringskassans underlåtenhet att 

vidta åtgärder med anledning av handlingar som getts in till myndigheten. Prejudikatet rör 

framför allt rekvisitet ”vid myndighetsutövning” samt just underlåtenhetsansvar,212 men HD 

gör också vissa uttalanden om bedömningen av det allmännas rättstillämpningsansvar. 

 

HD uttalar, med explicit hänvisning till NJA 2013 s. 842 ”samt tillägget av särskilda 

ledamöter och där gjorda hänvisningar”,213 i fråga om skadestånd enligt 3 kap. 2 § 

skadeståndslagen:214 

 

”Vid bedömningen av om fel eller försummelse [enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen] har förekommit är det 

av betydelse vilka krav som kan ställas på myndigheten med hänsyn till arten och ändamålet med 

verksamheten. Högre krav på aktsamhet bör kunna ställas vid frågor som är en central del av myndighetens 

verksamhet. I situationer där myndigheten har att göra en skönsmässig bedömning krävs i normalfallet mer 

för att ett åsidosättande av de krav som bör kunna ställas på verksamheten ska anses oaktsamt.” 

 

HD lägger inte ut texten mer än så. Att notera är dock att uttryckssättet skiljer sig betänkligt 

från tidigare fall, där ”endast uppenbart oriktiga bedömningar” ansetts kunna konstituera fel 

i skadeståndslagens mening. HD säger istället att det krävs ”mer”. Om detta bara är ett annat 

                                                
211 Jfr dock NJA 2014 s. 499 I och II, NJA 2016 s. 303 och NJA 2016 s 369, där NJA 2013 s. 842 haft relevans 

för vissa andra frågor. Se även MD 2015:4 p. 31–33. 
212 Se Bengtsson, SvJT 2016 s. 440. Se även Andersson, Strukturernas skadeståndsrättsliga spel (II) – 

partsdualismens formella och materiella krav.   
213 NJA 2013 s. 1210 p. 16 in fine. 
214 NJA 2013 s. 1210 p. 16. 
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sätt att säga samma sak kan det ifrågasättas varför HD inte väljer det mer etablerade uttrycket. 

Rent språkligt tycks också det att det krävs ”mer” öppna upp för en mer flexibel bedömning 

än kravet på uppenbar oriktighet.  

 

HD lägger också in brasklappen ”i normalfallet”, vilket också ger intrycket av ett 

avståndstagande från det mer kategoriska ”endast uppenbart oriktiga bedömningar”.  

 

3.4.2 Kontrasterande mot förslaget till avgörande 

 

Av intresse i sammanhanget är den formulering som föreslogs av föredraganden i 

betänkandet. Formuleringen liknar nämligen i hög grad den som HD därefter landat i, med 

vissa viktiga undantag. Inledningsvis konstateras i betänkandet att det är av betydelse vilka 

krav som kan ställas på myndigheten med hänsyn till arten och ändamålet med verksamheten 

och att högre krav bör ställas om det är fråga om en situation som är en central del av 

verksamheten. Så långt är HD:s dom i princip identisk med betänkandet. Därefter föreslår 

föredragande följande:215   

 

”I situationer där myndigheten har rätt att göra en skönsmässig bedömning eller har tolkat en rättsregel 

felaktigt krävs i normalfallet att felbedömningen är uppenbar för att skadeståndsansvar ska kunna inträda.” 

 

Formuleringen liknar i hög grad den som återfinns i sista meningen i det ovan citerade stycket 

i domen.216 Den främsta skillnaden är att HD alltså aktivt valt att frångå ett krav (i 

normalfallet) på en uppenbar felbedömning, för att istället nöja sig med att säga att det (i 

normalfallet) krävs ”mer”.  Av någon anledning verkar alltså HD anse att det tidigare 

uttryckssättet är mindre lyckat. Även om föredragandens betänkande står med i NJA-

referaten främst av tradition,217 kan ändå den här typen av kontrasterande mellan betänkande 

och slutliga domskäl, såvitt jag kan se, öka förståelsen för de senare. Att HD valt att ändra 

föredragandens formuleringsförslag just i denna del tyder alltså, enligt min mening, på att 

                                                
215 NJA 2013 s. 1210, p. 33 i betänkandet. 
216 Se citatet ovan vid not 215 in fine. 
217 Knutsson, s. 173 f. Se även Knutsson, SvJT 1989 s. 281 ff., särskilt s. 284 f. 
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man aktivt velat röra sig bort från det uttryckssätt som tycktes så etablerat i 1990- och 2000-

talets avgöranden.218 

 

3.5 Tolkning av NJA 2013 s. 842 i doktrin 

3.5.1 Andersson 

 

Professor Håkan Andersson är den som initialt ägnat fallet mest uppmärksamhet, i och med 

en rättsfallsanalys från den 30 oktober 2013.219 En stor del av analysen känns igen från hans 

då relativt nyligen publicerade monografi om just skadeståndsrättsliga ansvarsproblem,220 

varför jag i det följande integrerar hans analys av NJA 2013 s. 842 med den som förs däri.221  

 

Enligt Anderssons mening råder det inga tvivel om att HD genom fallet inte frångår principen 

om att endast uppenbart oriktig rättstillämpning kan vara culpös. Culparekvisitet är alltså 

(fortfarande) ”uppenbart oriktig rättstillämpningen”, låt vara att HD nu betonar att man vid 

prövningen av huruvida något är ”uppenbart” oriktigt ska göra en ”helhetsbedömning”.222 

Andersson menar att HD genom fallet klargör att brister avseende den redovisade rättsliga 

analysen – alltså bristande motivering – kan föranleda att culparekvisitet är uppfyllt.  

 

Andersson betonar att ”grundrekvisitet” för att en domstols bedömning ska framstå som 

culpös är att oriktigheten har varit ”uppenbar”. Detta har inte förändrats; tvärtom beskrivs 

grundrekvisitet som ”konstant”. I fråga om den rättsliga utvecklingen menar Andersson: 

 

                                                
218 Jfr ovan, avsnitt 3.2. 
219 Andersson, Rättstillämpningsansvar och EKMR – dubblering av ansvarsgrunderna men inte (nödvändigtvis) 

av ersättningsposterna. Rättsfallsanalysen publicerades alltså tolv dagar efter att dom meddelades i NJA 2013 

s. 842. Eftersom artikeln saknar sidnumrering föreligger i det följande ingen detaljerad hänvisning dit.  
220 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 450 ff. 
221 Enligt den i detta avsnitt refererade artikeln summeras dessutom i monografin ett stort antal tidigare 

publicerade rättsfallsanalyser (den särskilt intresserade kan se opus 41, 75, 77, 88, 94, 100, 102, 117, 119 och 

125; Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 808 ff.). Genom hela denna studie refereras i första 

hand till monografin, annat än när det finns en särskild poäng att göra av tidpunkten för ett visst uttalande (t.ex. 

att Andersson varit särskilt tidig med att belysa något visst faktum, jfr t.ex. avsnitt 3.2 not 169 ovan). 
222 Jfr Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 531. 
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”Detta uppenbarhetsrekvisit har dock under [den senaste] tioårsperioden föranlett olika 

resonemangsstrukturer och ärendeutgång; från att i princip ha inneburit utesluta skadeståndsmöjligheter, har 

en öppning kunnat iakttas, varigenom det rättsliga systemet faktiskt kan erkänna och ta ansvar för egna 

misstag.” 

 

Andersson tycks alltså mena att uppenbarhetskravet (uppenbarhetsrekvisitet) är konstant, 

men att den bedömning som görs huruvida något uppfyller rekvisitet blivit alltmer 

nyanserad.223 Genom NJA 2013 s. 842 uppmärksammar HD att frånvaron av utredning och 

motivering kan föranleda skadeståndsansvar i enlighet med uppenbarhetskravet. Behovet av 

en klargörande motivering kan skilja sig åt beroende på t.ex. ärendets allvar och verkningar. 

 

NJA 2013 s. 842 blir därmed i det närmaste en bekräftelse på Anderssons framställning 

tidigare samma år, där han på ett mycket grundligt sätt argumenterar för ett uppenbarhetskrav 

som endast uttrycker en restriktiv tillämpning av culparegeln, alltså något som kvalificerar 

culparekvisitet – inte som en reduktion eller något slags tillägg i förhållande till lagregeln; 

”fel eller försummelse”.224 Andersson betonar att en i någon mån sedvanlig culpabedömning 

ska göras, alltså en helhetsbedömning där hänsyn tas t.ex. till regelns karaktär och risker 

förknippade med en felaktig rättstillämpning.  

 

Framställningen är i princip helt kompatibel med NJA 2013 s. 842, särskilt gällande de i det 

särskilda tillägget diskuterade andra och tredje delfrågorna om den förhöjda culpatröskeln 

och den substantiella culpabedömningen. Att uppenbarhetskravet, såsom det uttrycks i ”den 

sedvanliga markeringen”225 om att endast uppenbart oriktiga bedömningar kan utgöra fel, 

inte skulle vara ett styrande rekvisit utan närmast ta sikte på faktisk frekvens, och därmed 

närmast skulle komma till uttryck som en (i regel) tillräcklig betingelse snarare än en 

nödvändig, är svårare att jämka med Anderssons uppfattning. Att se den typen av öppningar 

och diskursiva förändringar ligger dock i linje med hur Andersson mer generellt 

karakteriserat skadeståndsrätten:226      

                                                
223 Jfr Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 524 f. 
224 Jfr Andersson, a.a. s. 533 ff. 
225 Andersson, a.a. s. 472. 
226 Andersson, a.a. s. 39. Jfr även Andersson, Postmoderna och diskursteoretiska verktyg inom rätten s. 368. O 

quae mutatio rerum, som man (inte utan vemod) sjunger i Uppsala.  
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”Jag tror att skadeståndsrättens - och den generella rättens - enda ’eviga’ komponent är dess 

förändringspotential. Det kan i vart fall vara en konstruktiv hållning vid närläsningar, att inte utgå från att 

vissa förutsättningar konstant ’måste’ finnas eller att vissa argument och värden ’alltid’ är oantastligt 

gällande.” 

 

Min analys av Andersson stannar, tills vidare, vid denna mer avgränsade introduktion till de 

utförliga resonemang han för. Visst anderssonskt idégods har också framförts i fråga om NJA 

2011 s. 411 ovan.227 I en mer genomgående analys de lege lata (för att inte tala om de lege 

ferenda) skulle Andersson få större utrymme. Inför den fortsatta framställningen är en viktig 

slutsats att dra från Anderssons resonemang att det knappast är genom NJA 2013 s. 842 som 

det för första gången framgått att uppenbarhetskravet inte innebär en förhöjd culpatröskel, 

eller att en nyanserad helhetsbedömning ska göras. NJA 2013 s. 842 betonar och förtydligar 

visserligen detta på ett sätt som inte gjorts fullt ut förut, vilket måhända kan ge den av 

Andersson förespråkade helhetsbedömningen större praktiskt genomslag (inte minst i JK:s 

mot enskilda adresserade beskrivningar av ansvarsförutsättningarna). Den som i avgörandet 

i dessa delar ser något revolutionerande har dock knappast ägnat Anderssons analyser någon 

större uppmärksamhet. Ändå kan det finnas skäl att närmare betrakta hur avgörandet 

emottagits, särskilt avseende det uppenbarhetskrav Andersson (uppenbarligen) alltjämt anser 

vara gällande.   

 

3.5.2 Bengtsson 

 

Det f.d. justitierådet professor Bertil Bengtsson har i två artiklar i Svensk Juristtidning och i 

skadeståndslagens lagkommentar haft anledning att behandla fallet. I den första artikeln 

kommenteras främst de då mycket färska avgörandena NJA 2014 s. 323 och NJA 2014 s. 

332, i vilka staten fanns skadeståndsskyldig mot enskilda på grund av överträdelser av 

regeringsformen.228 Bengtsson inleder artikeln med att säga att det i ”nästan varje nytt häfte 

av NJA” dyker upp avgöranden som ”åtminstone i någon mån avviker från tidigare 

                                                
227 Se avsnitt 3.2 ovan. 
228 Bengtsson, SvJT 2014 s. 432 ff. Se vidare Andersson, RF och ersättningsrätten s. 109 ff. För en 

intresseväckande koppling mellan NJA 2013 s. 842 och NJA 2014 s. 323, se Kleineman, JT 2014–15 s. 525.  
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uppfattning om rättsläget”.229 Han anför vidare, vilket lämpligen citeras i sin helhet:230 

 

”Utvecklingen har tämligen konsekvent gått mot ett strängare ansvar för staten. Ett färskt exempel är NJA 

2013 s. 842, där domstolen tog avstånd från vad som verkat som en vedertagen ansvarsprincip vid domstols 

och myndigheters felaktiga rättstillämpning: att skadestånd förutsatte uppenbart oriktiga bedömningar. Den 

grundsats som nu slogs fast blev betydligt mer nyanserad än så.” 

 

I den andra artikeln sammanfattar Bengtsson de senaste årens rättspraxis gällande 

utomobligatorisk skadeståndsrätt.231 Formatet medger visserligen ingen djupare analys, men 

Bengtsson behandlar ändå NJA 2013 s. 842 mer utförligt,232 och reflekterar över 

avgörandet.233 Bengtsson anför, i fråga om den culpabedömning som gjordes:234 

  

”Domen […] innebär en – i sak välmotiverad – skärpning av culpaansvaret vid felaktig rättstillämpning, där 

både [skadeståndslagens] motiv och tidigare rättspraxis tydde på att ansvar i detta läge generellt skulle 

förutsätta en uppenbart felaktig bedömning, även när det gällde domstolar.”   

 

Den samlade bilden av de två artiklarna är alltså att Bengtsson anser att NJA 2013 s. 842 i 

fråga om culpaansvar faktiskt innebär en förändring: mot ett mer nyanserat förhållningssätt 

och bort från ett krav på en uppenbart oriktig bedömning. I fråga om fallets förhållande till 

äldre avgöranden menar Bengtsson vidare att HD ”bagatelliserade” de fall som följde NJA 

1994 s. 194, i vilka skadeståndstalan ogillats ”i liknande fall” för att en domstols 

rättstillämpning inte varit uppenbart oriktig.235 Bengtsson menar att den (culpa)bedömning 

HD ”nu övergick till” sannolikt skulle lett till motsatt utgång i flera av dessa avgöranden.236 

Att Bengtsson anför att domstolens traditionella respekt för prejudikat (”särskilt någorlunda 

                                                
229 Bengtsson, SvJT 2014 s. 431. 
230 Bengtsson, SvJT 2014 s. 431. 
231 Bengtsson har kommenterat skadeståndsrättslig praxis från och med 1972 på detta sätt, se första gången 

SvJT 1978 s. 504.  
232 Bengtsson, SvJT 2016 s. 437 ff. 
233 Bengtssons tendens att på detta sätt kommentera och värdera fallen har tidigare fått viss kritik, se Hellner, 

SvJT 1994 s. 542.  
234 Bengtsson, SvJT 2016 s. 437. 
235 Bengtsson, s. 438 f. not 9.  
236 Bengtsson, a. st. 
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färska avgöranden”) därmed utmanas,237 stärker intrycket av att han anser fallet vara av stor 

dignitet – måhända alltså till och med större än HD:s ledamöter själva låtit påskina.238  

 

Bengtsson har vidare kommenterat fallet på ett liknande sätt i den på områden viktigaste 

lagkommentaren.239 I fråga om ”tveksam rättslig bedömning” konstateras inledningsvis ”en 

utveckling mot en viss skärpning av ansvaret.”240 Efter en genomgång av tidigare rättsfall241 

ägnas NJA 2013 s. 842 det jämförelsevis största utrymmet,242 med inledningen att fallet 

inneburit ”en ytterligare skärpning.”243 Bengtsson framhåller att referenten Johnny Herre i 

det särskilda yttrandet (med instämmande av övriga ledamöter) menat att culpabedömningen 

skulle göras nyanserat, ”trots de nämnda uttalandena om att uppenbart fel krävdes för ansvar 

för oriktig bedömning”.244 Frågan skulle då (istället) bli om domstolen resonerat på ett rimligt 

försvarbart sätt. I likhet med Andersson lyfter Bengtsson fram att fallet tydliggör att 

culpanivån i princip inte avviker från vad som i allmänhet gäller för skadeståndslagen. Han 

menar dock att prövningen ”tydligen” ska ske ”något annorlunda än [vad] de tidigare 

avgörandena tyder på.”245 Även om det sägs att HD snarast verkar ha sett det särskilda 

yttrandet som ett förtydligande av rättsläget anser Bengtsson att fallet inneburit en 

förändring, åtminstone av den dittills brukade terminologin:246 

 

”Det [särskilda yttrandet] måste dock uppfattas som ett avståndstagande från den återkommande 

formuleringen ’uppenbart oriktig’.” 

 

Han anför sedan, sammanfattningsvis, att rättsläget såvitt angår culpabedömningen ”på detta 

                                                
237 Bengtsson, a. st.  
238 Bengtsson antyder att fallet möjligtvis borde ha prövats i plenum, a. st. Se vidare avsnitt 3.6.4. 
239 Strömbäck är medförfattare till kommentaren. Att Bengtsson författat kommentaren till 3 kap. 

skadeståndslagen framgår dock av förorden till första och femte upplagan, se Bengtsson/Strömbäck s. 9 och s. 

11. 
240 Bengtsson/Strömbäck s. 115. 
241 NJA 1994 s. 194, NJA 1994 s. 654, NJA 2002 s. 88, NJA 2003 s. 285, NJA 2007 s. 862, NJA 2010 s. 27, 

NJA 2010 s. 112, NJA 2010 s. 577 och NJA 2011 s. 411, se a. a. s. 115 f. Hänvisning sker också notledes till 

NJA 2010 s. 363; Bengtsson/Strömbäck s. 116 not 84. 
242 Bengtsson/Strömbäck s. 116 f. 
243 Bengtsson/Strömbäck s. 116. 
244 Bengtsson/Strömbäck s. 117. 
245 A.st. 
246 Bengtsson/Strömbäck s. 117 not 88. Jfr inledningen av citatet nedan vid not 247. 
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vis” är oklart:247 

 

”Att en förändring skett är tydligt – flera av de återgivna avgörandena [se not 241, förf. anm.] får nu anses 

ha ett begränsat prejudikat värde [sic!] – men när är ett resonemang rimligt försvarbart? Frågan är så pass 

praktisk att man kan vänta sig ytterligare HD-avgöranden av intresse.” 

 

Även om Bengtsson knappast menar att HD genom NJA 2013 s. 842 en gång för alla rett ut 

hur culpabedömningen ska göras (au contraire!) menar han alltså, sammanfattningsvis, att 

ansvaret genom avgörandet skärpts, att det innebär ett avståndstagande från tidigare 

avgöranden,248 att dessa avgörandens prejudikatvärde i viss mån får anses vara begränsat och 

att rättsläget genom NJA 2013 s. 842 är så pass öppet att ytterligare HD-avgöranden i frågan 

om culpabedömning är att emotse.249  

 

Bengtsson har även uttryckt sig på ett liknande sätt i Karnovs lagkommentar, där han anfört 

att NJA 2013 s. 842 ”innebar en viss skärpning i förhållande till äldre praxis där uppenbart 

oriktig bedömning krävdes för ansvar”.250 

 

3.5.3 Heuman 

 

NJA 2013 s. 842 har även kommenterats från ett mer oväntat håll i en artikel i Juridisk 

Tidskrift, författad av (professorn i processrätt) Lars Heuman. Artikeln rör olika typer av 

språkliga tolkningar av juridiska texter, främst illustrerat genom HD:s tolkningar av 

lagbestämmelser.251  

 

Som Heuman (föga kontroversiellt) anför ägnar sig HD i många referatfall just åt språkliga 

                                                
247 Bengtsson/Strömbäck s. 117. 
248 Se även Bengtsson/Strömbäck s. 115 not 81. Bengtsson hänvisar, i fråga om bevisprövning, till ett JK-beslut 

där felaktig bevisprövning ansetts medföra ansvar ”bara när felet är uppenbart”. Därefter menar han att det är 

ovisst om NJA 2013 s. 842 ”innebar att man också ville gå ifrån den regeln”. Jfr a.a. s. 117, ”[o]m den strängare 

bedömningen även gäller bevisfrågor är oklart [...].” (Kursiveringar tillagda).  
249 Bengtsson har inte utan självdistans noterat sin egen benägenhet att som rättsvetenskapsman ”trassla till 

rättsläget”, jfr Bengtsson, Komplikation eller förenkling – ett civilrättsligt dilemma, s. 49 not 64. Nåja. 
250 Bengtsson, Skadeståndslag (1972:207), 3 kap. 2 §, Karnov 2017-04-01. 
251 Heuman, JT 2014–15 s. 572. 
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tolkningar, inte sällan i syfte att fastställa innebörden i ett enda ord.252 Heuman menar att HD 

gör uttalanden som vissa gånger ”tar sikte på rekvisit” och andra gånger ”endast ger uttryck 

för frekvenser”.253 Detta exemplifierar Heuman med uttalandet i NJA 1994 s. 194, där HD 

uttalade att en rättstillämpning ”endast undantagsvis” kan vara så oriktig att fel föreligger.254 

Sedan HD i senare praxis ”ställt krav på att det ska ha rört sig om uppenbart oriktiga 

bedömningar” föreligger alltså en kombination av ”ett normativt uttalande (uppenbart 

oriktigt)” och ”ett uttalande som kan vara antingen normativt eller frekvensmässigt 

(undantagsvis)”.255 Heuman menar att ordet ”undantagsvis” kan ”verka styrande [...] i 

restriktiv riktning” och då ha en normativ innebörd, eller enbart ge uttryck åt ovanlighet.256 

För att begagna samma språkbruk som i NJA 2013 s. 842 kan de uttalanden som gjorts i fråga 

om uppenbarhet alltså ses som ”ett styrande rekvisit” (normativt) eller som ”ett faktiskt 

konstaterande hur det i regel faktiskt förhåller sig” (frekvensmässigt).257 

 

Just i fråga om NJA 2013 s. 842 menar Heuman att HD, genom det särskilda tillägget, ”gjort 

uttalanden som innebär en omsvängning bort från det normativa uttalandet om ett 

uppenbarhetskrav”.258  

 

Även om Heuman knappast gör en genomgående analys av rättsläget innebär hans analys av 

”normativa” respektive ”frekvensmässiga” uttalanden en viktig pusselbit för att sätta in HD:s 

uttalanden i ett större tolkningssammanhang. Heuman själv verkar visserligen mer osäker på 

om HD menat att även de mer kategoriska uttalanden som gjorts efter NJA 1994 s. 194 ska 

förstås som enbart frekvensmässiga uttalanden – han konstaterar endast att HD i NJA 2013 

s. 842 ansett att detta ”kunde diskuteras”.259 Han finner därvidlag viss anledning att kritisera 

HD för att utläggningarna inte ”har den klarhet som bör eftersträvas i framtiden, om HD noga 

vill skilja mellan rekvisit och uttalanden som inte ska styra rättstillämpningen och 

                                                
252 Heuman JT 2014–15 s. 583.  
253 Heuman, JT 2014–15 s. 596.  
254 Heuman, JT 2014-15 s. 596. 
255 Heuman, a.st. Kursiveringar tillagda. 
256 Heuman, a.st. 
257 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 9.  
258 Heuman, a.st. 
259 Heuman, a.a. s. 597. Jfr NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 9.  
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prejudikattolkningen.” Heumans kritik bör visserligen tas på allvar; tillägget kunde ha varit 

ännu tydligare i denna del. Jag vill ändå påstå att HD går något längre än att enbart konstatera 

att det ”låter sig diskuteras” huruvida uttalandena om uppenbarhetskrav i NJA 1994 s. 654 

och framåt är normativa eller frekvensmässiga. Även om detta som sagt ”låter sig diskuteras” 

menar Herre trots allt, ”emellertid”, att rättsläget i princip är detsamma som i NJA 1994 s. 

194 – det vill säga att uttalandena är frekvensmässiga snarare än normativa. 

Sammanfattningsvis ser dock alltså även Heuman ”en omsvängning” och talar i 

sammanhanget om HD:s ”nya uppfattning”.260  

 

3.5.4 Vissa andra uttalanden (och förtiganden) 

 

Utöver Anderssons, Bengtssons och Heumans kommentarer har fallet, såvitt jag kan se, inte 

behandlats i någon större utsträckning i juridisk litteratur. I princip skulle detta kunna tolkas 

som att avgörandet inte inneburit någon större ”omsvängning”. Det kan dock finnas skäl att 

vara försiktig med att läsa in alltför mycket i eventuellt uteblivna kommentarer.  

 

Exempelvis har nuvarande justitiekanslern Anna Skarhed261 i en festskriftsartikel skriven 

med anledning av just Bertil Bengtssons 90-årsfirande behandlat det allmännas 

skadeståndsansvar 1926–2016.262 Trots den rubricerade periodens slutår nämner hon dock 

varken NJA 2013 s. 842 eller NJA 2013 s. 1210. Förklaringen är förmodligen så enkel som 

att artikeln, festskriftsföremålet till ära, i hög grad följer Bengtssons egna rättsfallsöversikter, 

varvid den senaste vid artikelns färdigställande omfattade åren 2010–2012.263 Även om vissa 

kommentarer görs gällande JK:s arbete 2013–2015,264 kan alltså frånvaron av genomgång av 

nyss nämnda fall (inklusive NJA 2013 s. 842) inte i sig tas som intäkt för att fallen enligt 

sittande justitiekansler inte skulle vara principiellt viktiga.  

 

                                                
260 Heuman, JT 2014-15 s. 596. 
261 Justitiekansler sedan december 2009. 
262 Skarhed, Det allmännas ansvar 1926–2016 s. 497. 
263 Skarhed, a.a. s. 508; Bengtsson, SvJT 2013 s. 625 ff. 
264 Skarhed, a.a. s. 509. 
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Slutligen bör behandlingen i Hellner och Radetzkis mycket flitigt använda265 lärobok i 

skadeståndsrätt nämnas. Radetzki266 kunde i nionde upplagan beakta källmaterial som 

publicerats före den 1 maj 2014.267 I kapitlet om det allmännas ansvar beskrivs därmed NJA 

2013 s. 842,268 i avsnittet om fel i rättstillämpning.269 Inledningsvis sägs därom, att rättspraxis 

”närmast vid handen” ger att ”endast klara misstag” kan leda till skadeståndsskyldighet. Efter 

en kortfattad redogörelse av NJA 1994 s. 194, NJA 1994 s. 654, NJA 2002 s. 88, NJA 2010 

s. 27, NJA 2010 s. 577 och NJA 2011 s. 411 sägs följande i fråga om NJA 2013 s. 842:270 

 

”I NJA 2013 s 842 betonades att bedömningen av huruvida en domstols rättstillämpning är att betrakta som 

oaktsam påverkas av inte endast rättstillämpningen som sådan utan även av de skäl som anförts till stöd 

härför.” 

 

Radetzki pekar alltså på att det inte går att utesluta skadeståndsansvar enbart för att 

rättstillämpningen inte isolerat framstår som uppenbart oriktig, om än inte uttryckligen i 

dessa termer. Domstolens motiveringsskyldighet lyfts därvidlag fram. Något explicit 

uttalande om t.ex. uppenbarhetsterminologin görs inte och att domen skulle anses påverka 

den culpabedömning som ska göras kan knappast utläsas (låt vara att redogörelsen är 

kortfattad). Om Radetzki i en eventuell tionde upplaga kommer att ta intryck av t.ex. 

Bengtssons eller Heumans tankar om NJA 2013 s. 842 – vilka kommit till uttryck efter 1 maj 

2014 – återstår att se. 

 

 

 

                                                
265 Boken beskrivs av Bengtsson som ”standardverket på den utomobligatoriska skadeståndsrättens område”, 

Bengtsson/Strömbäck, s. 27. 
266 Hellner gick bort år 2002. Uppdateringen avseende NJA 2013 s. 842 är således Radetzkis.  
267 Hellner/Radetzki, Skadeståndsrätt s. 16. 
268 Hellner/Radetzki, a.a. s. 420 f. 
269 Hellner/Radetzki, a.a. s. 419 ff. 
270 Hellner/Radetzki, a.a. s. 420. 
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3.6 Vad innebär NJA 2013 s. 842? 

3.6.1 NJA 2013 s. 842 – en ”omsvängning”? 

 

Hur hädiskt det än må låta i en rättsvetenskaplig studie är mitt syfte inte främst att presentera 

för världen min egen tolkning av NJA 2013 s. 842. Jag antar istället en mer tillbakadragen 

roll och är framför allt mån om att visa att det gjorts olika tolkningar av fallet. I någon mån 

ska dock en innebörd approximeras, om inte annat för att sedan kunna diskutera genomslag.  

 

Det får numera, i och med NJA 2013 s. 842, anses vara helt klarlagt att det inte krävs någon 

särskilt hög culpatröskel ifråga om fel i rättstillämpning. Att HD lägger ut texten om detta 

tyder visserligen i sig på att en sådan uppfattning kan ha funnits innan avgörandet, låt vara 

att åtminstone Andersson redan innan avgörandet övertygande argumenterat i enlighet med 

NJA 2013 s. 842, i denna del. Det är positivt att HD förtydligar och bekräftar culpatröskelns 

oförhöjdhet, men detta innebär alltså enligt min mening knappast i sig något 

”avståndstagande” från uppenbarhetskravet.271  

 

Det som gör att jag i likhet med Bengtsson ändå lutar åt att se ett sådant avståndstagande är 

för det första att HD menar att uttalandena om uppenbarhetskrav snarast varit att se som 

frekvensmässiga än som normativa uttalanden. Uttalandena om att ”endast uppenbart 

oriktiga bedömning [...] utgör fel [...]” tar alltså sikte på ett konstaterande om hur det rent i 

regel faktiskt förhåller sig och ska inte ses som ett styrande rekvisit. Såsom uttalandet är 

utformat har jag dock förståelse för att det tidigare tolkats som just ett styrande rekvisit. 

Särskilt restriktivitetsmarkören ”endast” ger uttalandet en mycket tydlig rekvisitkaraktär. 

Uttalandet framstår som ett uttryck för en nödvändig betingelse för att fel ska kunna 

föreligga. I så måtto att HD klargör att uppenbarhetskravet inte ska förstås på det sättet, kan 

alltså NJA 2013 s. 842 (särskilt genom det särskilda tillägget) trots allt ses som ett 

avståndstagande.  

 

För det andra förtydligar HD redan i domskälen att fel kan föreligga även utan att 

                                                
271 Jfr Bengtsson/Strömbäck s. 117 not 88. 
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rättstillämpningen isolerat framstår som uppenbart oriktig.272 Att en helhetsbedömning ska 

göras utesluts visserligen ingalunda av ett uppenbarhetskrav, vilket Andersson framhållit och 

NJA 2011 s. 411 tyder på.273 Helhetsbedömningen tar emellertid då närmast sikte på vad som 

kan anses vara en uppenbart oriktig bedömning och blir så att säga ett led i att fastställa om 

ett nödvändigt rekvisit (uppenbart oriktig bedömning) föreligger. Jag instämmer i att HD 

förmodligen i denna del förtydligar vad som redan gällt och kunnat utläsas. Förtydligandet 

belyser dock att det framstår som mindre lämpligt att uttrycka att ”endast uppenbart oriktiga 

bedömningar” kan utgöra fel. Förtydligandet innebär måhända inget tydligt avståndstagande 

från uppenbarhetskravet, men däremot ett bekräftande av att detta bäst uttrycks på annat sätt 

än som en nödvändig betingelse och ett krav. I samma punkt i domskälen (p. 34) kommer en 

uppenbart oriktig rättstillämpning snarare upp som exempel på vad som i regel274 ska anses 

som en tillräcklig betingelse.275  

 

För det tredje anser jag att det går att tala om ett slags samlat intryck av NJA 2013 s. 842 som 

utöver de konkreta uttalandena ger vid handen att HD ansett uppenbarhetskravet vara ett 

mindre lämpligt uttryck för vad som förutsätts för fel vid rättstillämpning. Uttrycket används 

ingenstans av HD själva, utom i modifierad ”tillräcklig betingelse”-variant enligt ovan. Det 

bekräftas inte heller på annat sätt att ett sådant kategoriskt krav gäller, snarare alltså tvärtom. 

I den mån man skulle ge sig på att mer förutsättningslöst sammanfatta den mer substantiella 

beskrivning av bedömning som ska göras som uttrycks t.ex. i det särskilda tillägget,276 tabula 

rasa, skulle åtminstone jag ha invändningar mot en sammanfattning som gjorde gällande att 

”endast uppenbart oriktiga bedömningar utgör fel”. Det är, enligt min mening, inte ett särskilt 

rättvisande uttryck för den nyansrika helhetsbedömning som kommer till uttryck i NJA 2013 

s. 842.  

                                                
272 NJA 2013 s. 842 p. 34. 
273 Jfr ovan, avsnitt 3.2 och 3.5.1.  
274 Det kan t.ex. tänkas att helhetsbedömningen trots en uppenbart oriktig bedömning ger ett negativt utslag i 

fråga om fel förekommit, med hänsyn till att t.ex. riskerna med den felaktiga tillämpningen varit obefintliga.   
275 Det kan i detta sammanhang noteras att en allmän tendens inom HD torde vara att skriva generella domskäl 

som inte sällan tar sikte på ”en bredare kartläggning av rättsläget”, se t.ex. NJA 2012 s. 535, särskilda yttrandet 

p. 10. Som Heuman anfört i ytterligare en artikel blir det därför angeläget att HD koncentrerar sig på tillräckliga 

betingelser och undviker nödvändiga sådana, se Heuman JT 2015-16 s. 759.  
276 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 10–13. 
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3.6.2 Särskilt om lämpligheten i ett (fortsatt) uttryckligt uppenbarhetskrav 

 

Förutsatt att alla var överens och förstod att uppenbarhetskravet är att se som en 

sammanfattning av en nyanserad helhetsbedömning och att en uppenbart oriktig bedömning 

(i regel) är en tillräcklig betingelse men inte en nödvändig sådan skulle vi förstås, enligt 

någon form av konvention, kunna kalla det för just uppenbarhetskravet. Särskilt skulle detta 

kunna ta fasta på det faktum att ”det faktiska utrymmet för att en skadeståndsgrundande 

normavvikelse ska anses föreligga i vissa fall kan vara begränsat på grund av att 

bedömningsutrymmet av något skäl är stort”.277  

 

Jag tror dock att det kan vara svårt att få alla överens om detta, och få alla att förstå 

innebörden i ett sådant uttryckssätt. Inte minst gäller detta enskilda adressater av domskäl. 

Men det kan också vara svårt att övertyga även juridiskt skolade om uttryckets lämplighet. 

Som berörts ovan är ”endast” knappast en lyckad markör när uttalandet i själva verket handlar 

om något annat än ett (nödvändigt) styrande rekvisit. Den som söker övertyga t.ex. en domare 

om att ”endast A” inte betyder just ”endast A” har en betydande persuasiv utmaning framför 

sig.  

 

I det avseendet kan det finnas skäl att fundera på om tillägget inte hade kunnat vara ännu mer 

nyanserat resonerande. Herre anför att ”inget” i NJA 1994 s. 654 (och därpå följande 

avgöranden) ger uttryck för att rättsläget skulle vara annorlunda än i NJA 1994 s. 194, det 

vill säga att uppenbarhetsuttalandet inte är normativt utan avser ”hur det i regel faktiskt 

förhåller sig”.278 Detta lite lättvindiga användande av ordet ”inget” avspeglar måhända ett, 

med Bengtssons ord,279 ”bagatelliserande” av dessa avgöranden och särskilt ordet ”endast”. 

För visst fanns det något (alltså inte ”inget”) i dessa fall som ändå tydde på att 

uppenbarhetsuttalandena avsåg mer än faktisk frekvens; ordet ”endast” förstår åtminstone 

jag som en rekvisitmarkör. När Herre uttalar att det inte ska förstås på det viset kan det i 

                                                
277 Jfr NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 13. 
278 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 9.  
279 Bengtsson, SvJT 2016 s. 438 f. not 9.  
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någon mån också ses som ett bejakande av uttryckssättet, om än inte av den dittills uttolkade 

innebörden av detta.  

 

Härigenom uppstår en (i mina ögon mindre lyckad) legitimeringsmöjlighet åt uttryckssättet. 

En domare (eller en beslutsfattare på JK) skulle helt enkelt kunna legitimera ett fortsatt 

uttryckande av uppenbarhetskravet genom att hävda att det inte bör tolkas så bokstavligt 

eftersom HD ändå klargjort att dess innebörd är något annat, icke-normativt.  

 

Sedan det nu sagts i NJA 2013 s. 842 att innebörden knappast motsvaras av uttryckssättet 

och att en ”uppenbart oriktig bedömning” knappast är en nödvändig betingelse för 

konstaterande av fel och att en nyanserad helhetsbedömning ska göras, anser jag 

sammanfattningsvis att det framstår som mindre lämpligt att använda det äldre uttryckssättet. 

Även om uttryckssättet tycks ha accepterats anser jag dess fastslagna innebörd nu vara så 

skild från hur det lär framstå att det bör överges helt. Ett slentrianmässigt hänvisande till att 

”endast uppenbart oriktiga bedömningar” kan utgöra fel blir i det närmaste upplagt för 

missförstånd.280 En sådan (kategorisk) ansvarsprincip tycks inte gälla. Och i den mån den 

kvarstår bör den uttryckas på ett för den enskilde mer lättförståeligt sätt. Ett alternativ skulle 

t.ex. kunna vara att beskriva de parametrar som man ska ta hänsyn till och helt enkelt undvika 

att sammanfatta dessa i en formel som lätt leder tankarna fel.281 Att uttrycka sig förenklat kan 

ha ett värde, 282 men en ”förenkling” lever knappast upp till namnet om dess innebörd eller 

vidare implikationer svårligen kan förstås. 

 

 

 

                                                
280 Jfr Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 529. 
281 Jfr Andersson, a.a. s. 449. 
282 Jfr t.ex. Bengtsson, Komplikation eller förenkling – ett civilrättsligt dilemma s. 46 f. Som Strömholm uttryckt 

saken kan det bli mer komplicerat att konstruera en allmän rättsregel ”ju ordrikare och mer nyanserat domarna 

resonerar [...]”, se Strömholm SvJT 1984 s. 934. Jfr även Knutsson, Om rättsfallsreferat s. 177: ”Högsta 

domstolens generositet med redovisning av sina resonemang och uttalanden i olika rättsfrågor är otvivelaktigt 

av betydande värde för rättstillämpningen och stimulerande för den juridiska debatten, låt vara att en och annan 

läsare ibland kanske skulle föredra att få mera koncisa besked om vad man har att rätta sig efter.” 
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3.6.3 Försiktig slutsats i innebördsfrågan 

 

Min egen slutsats blir att såväl JK som domstolar gör klokast i att avstå åtminstone från att 

säga att endast uppenbart oriktiga bedömningar är skadeståndsgrundande. Jag har förståelse 

för att Andersson inte anser fallet vara särskilt anmärkningsvärt, särskilt i ljuset av att denne 

redan innan NJA 2013 s. 842 besvarat delfrågan om förhöjd culpanivå nekande och betonat 

helhetsbedömningens betydelse. Jag anser dock att man, såsom Bengtsson, med fog kan tala 

om ett avståndstagande från den tidigare kategoriskt uttryckta ansvarsprincipen, genom att 

HD främst tillmäter denna betydelse såsom vanlighetsmarkör och därtill uttrycker uppenbar 

oriktighet som en (i regel) tillräckligt betingelse snarare än en nödvändig sådan. En 

helhetsläsning av NJA 2013 s. 842 stärker dessutom intrycket att ett kategoriskt 

uppenbarhetskrav, även om det blott vore en konventionell förenkling, vore en missvisande 

sådan.  

 

Andersson tycks för övrigt utan större entusiasm ha accepterat uppenbarhetsuttrycket; sedan 

det ”nu satt sig i diskursen, får man finna sig i orden, bara man inte låter dem styra tanken 

fel”.283 Omvänt bör man kanske nu ta tillfället i akt att fjärma sig från uttrycket när diskursen 

nu medger detta. NJA 2013 s. 1210 pekar också i den riktningen. 

 

3.6.4 NJA 2013 s. 842 i plenum? 

 

Avslutningsvis vill jag, i yttersta korthet, ta upp en fråga som berörs av Bengtsson. Denne 

antyder, lite i förbifarten, att NJA 2013 s. 842 så tydligt avviker från tidigare praxis att fallet 

kan ha bort prövas i plenum.284 Enligt 3 kap. 6 § rättegångsbalken får HD besluta att målet 

får avgöras av HD i dess helhet (i plenum eller in pleno), om ”den mening som råder i rätten 

avviker från en rättsgrundsats eller lagtolkning, som förut varit antagen av Högsta domstolen 

[…]”. Här kan konstateras att det inte tycks röra sig om en strikt obligatorisk lagregel,285 och 

att fakultativiteten särskilt kan göras gällande vid rättstillämpning som angår ”öppna 

                                                
283 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 378. 
284 Bengtsson, SvJT 2016 s. 438 f. not 9.  
285 Bylander, JT 2011–12 s. 507 f., se även Ekelöf/Edelstam s. 146, och Scheiman, SvJT 2015 s. 763. Jfr dock 

Welamson/Munck s. 166.  



61 
   

begrepp, som t.ex. culpa”.286 Agell uttrycker det hela på ett för studien i övrigt belysande 

sätt:287 

 

”Sådana rättstillämpningsfrågor [om t.ex. culpa, förf. anm.] angår ofta fall med tillräckliga variationer i de 

faktiska förhållandena för att HD skall kunna genom ett nytt avgörande justera en tidigare gränsdragning 

som kanske inte blivit så lyckad. Tanken på att HD kan behöva ompröva en intagen ståndpunkt kan för 

övrigt generaliseras. Det borde kunna vara till nytta för domstolen själv, liksom för rättsutvecklingen, om 

man lyssnar på kritik och överväger om den bör få betydelse i framtiden. Dock är det naturligtvis ett särskilt 

problem för HD hur domstolen skall komma ur den knipa som kan bestå i att man någon gång råkat hoppa 

i galen tunna. Visserligen talar förutsebarheten för att HD måste vara försiktig med att slå in på nya linjer. 

Men en stor stelhet i rättsbildningen kan också vara till nackdel för en förnuftig rättsutveckling, vad detta 

nu innebär.” 

 

Uttalandet kan, förutom att ytterligare stärka uppfattningen om att ett plenumavgörande inte 

lär ha varit nödvändigt för att NJA 2013 s. 842 ska ha ansetts förändra rättsläget, gott få 

illustrera det förhållande NJA 2013 s. 842 kan tänkas ha till tidigare avgöranden. Det utgör 

således en avslutning så god som någon på detta kapitel, varefter Justitiekanslerns 

beslutspraxis och det genomslag NJA 2013 s. 842 haft (eller inte haft) i det följande ska 

behandlas.  

  

                                                
286 Agell, Rättsdogmatik eller konstruktiv vetenskap s. 46. 
287 Agell, a.st. 
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4 JK:s hantering av NJA 2013 s. 842  

4.1 Introduktion och urval 

 

Dom i NJA 2013 s. 842 meddelades den 18 oktober 2013. Samtliga beslut som fattats av JK 

från och med 18 oktober 2013 till och med 31 mars 2017 och som rört anspråk på skadestånd 

enligt skadeståndslagen har begärts ut i syfte att genomföra undersökningen.288, Jag har ovan 

anfört vissa skäl till att beslut fattade innan 18 oktober 2013 inte har granskats.289 Att 18 

oktober valts som startdatum beror på att prejudikat som huvudregel blir direkt tillämpliga 

då domen vunnit laga kraft;290 således ska JK beakta det från och med avgörandedatumet när 

det gäller avgöranden från högsta instans.291 Min initiala osäkerhet om när på dagen NJA 

2013 s. 842 meddelats har inte föranlett några praktiska bekymmer eftersom det snabbt 

kunnat konstateras att JK ändå inte fattat några beslut den 18 oktober. Först 23 oktober 

fattades de första besluten efter NJA 2013 s. 842, varvid man alltså bör ha haft god tid på sig 

att läsa igenom avgörandet och göra en analys av det. JK förde trots allt statens talan i målet.   

 

Totalt har jag fått ut 2668 beslut: 175 beslut från 18 oktober–31 december 2013, 752 beslut 

från 2014, 817 beslut från 2015, 779 beslut från 2016 och 145 beslut från 1 januari–31 mars 

2017. I fråga om eventuellt bortfall kan konstateras att antalet beslut som fåtts ut är lägre än 

antalet avgjorda ärenden. Enligt JK:s årsredovisningar avgjordes 1144 ärenden år 2014,292 

966 ärenden år 2015,293 och 842 fall år 2016.294 De lägre antalen jämfört med 

årsredovisningarna kan enligt JK:s arkivarie bero på att samma beslut i vissa fall kan gälla 

flera ärenden eller att ärenden avslutas med bara ett brevsvar utan att ett formellt beslut har 

fattats. I princip bör därmed alla beslut ha fåtts ut. 

                                                
288 Dessa fall har enligt JK:s diarieplan haft gruppnummer 40 fram till och med 2016; därefter inkomna ärenden 

har haft gruppnummer 4.3.  
 Ett stort tack till Centrum för rättvisa som generöst bidragit till detta. 
289 Se avsnitt 1.3.6. 
290 Se Scheiman, SvJT 2015 s. 766. 
291 Scheiman, a.st. 
292 Årsredovisning för Justitiekanslern 2014 (dnr 1278-15-12) s. 26. 
293 Årsredovisning för Justitiekanslern 2015 (dnr 254-16-12) s. 27. 
294 Årsredovisning för Justitiekanslern 2016 (dnr 352-17-1.1.2) s. 26.  
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De totalt 2668 besluten har klassificerats efter vilken typ av beslut som fattats (avslag, bifall, 

omprövning eller övrigt).295 Alla avslags- och bifallsbeslut har granskats närmare i fråga om 

hur förutsättningarna för ansvaret beskrivits. Omprövningsbeslut har inte granskats eftersom 

dessa i regel endast hänvisar till den bedömning och beskrivning som gjorts i tidigare beslut. 

Övriga beslut har inte granskats eftersom JK knappast haft anledning att göra någon närmare 

skadeståndsrättslig bedömning i dessa beslut. 

 

En eventuell frånvaro av mer komplexa fall där JK tvingas göra en mer nyanserad bedömning 

och lägga ut texten om sin syn på förutsättningarna för rättstillämpningsansvar skulle kunna 

förklaras i att JK understundom väljer att inte ta upp sådana fall. Det kan härvidlag dock 

noteras att sittande justitiekansler menar att skadeståndsärendena över lag blivit mer 

komplexa.296 Ökad komplexitet lär inte nödvändigtvis innebära ökad avböjandefrekvens. I 

någon mån måste JK förstås anpassa sig efter en generellt tilltagande komplexitet i fråga om 

det allmännas skadeståndsansvar. Bortfallet har därmed förhoppningsvis ändå varit litet. 

 

De närmare granskade besluten har vidare undersökts i fråga om vilken praxis som anförs till 

stöd för beskrivningen av förutsättningarna för skadeståndsansvar enligt 3 kap. 2 § 1 st. 

skadeståndslagen. Särskilt har jag kartlagt när och hur HD hänvisar till just NJA 2013 s. 842, 

och i vilken utsträckning detta görs i förhållande till hänvisning till fall där 

uppenbarhetskravet kommer till uttryck. Slutligen har avslagsbesluten granskats i fråga om 

vad som föranlett avslagen, för att kontrollera att frågan om culpabedömningen i praktiken 

alls har varit relevant.  

 

4.2 Fördelning och sammanställning av beslutstyper 

 

Som nyss framgått har totalt 2668 beslut från och med 18 oktober 2013 till och med 31 mars 

2017 granskats. Av dessa har totalt 149 (5,6 %) varit rena omprövningsbeslut, vilka inte 

                                                
295 Se vidare nedan i avsnitt 4.2.  
296 Skarhed, Justitiekanslerns fjärde sekel – tradition och förnyelse s. 284. 
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undersökts närmre. I 1727 beslut (64,7 %) har den sökandes skadeståndsanspråk avslagits 

helt.297 I 415 beslut (15,5 %) har sökanden tillerkänts skadestånd.298 I 381 beslut (14,3 %) 

har JK fattat vissa andra typer av beslut.299 Fördelningen sammanfattas kvartal för kvartal i 

tabell 1 nedan.300 För enkelhetens skull benämns perioden 18 oktober–31 december 2013 

”Q4 2013” även om denna alltså inte omfattar kvartalets första sjutton dagar. 

 

 Avslag Bifall Ompr. Övrigt Totalt 

Q4 2013 102 46 6 21 175 

Q1 2014 137 29 9 20 195 

Q2 2014 115 18 12 32 177 

Q3 2014 110 13 13 22 158 

Q4 2014 158 35 5 24 222 

Q1 2015 144 25 12 21 202 

Q2 2015 157 43 20 29 249 

Q3 2015 111 17 14 19 161 

Q4 2015 128 42 10 25 205 

Q1 2016 126 38 11 32 207 

Q2 2016 129 29 5 54 217 

Q3 2016 89 15 16 37 157 

Q4 2016 121 44 9 24 198 

Q1 2017 96 21 7 21 145 

Totalt 1723 415 149 381 2668 

 

Tabell 1. Sammanställning av granskade JK-beslut 2013–2016 efter kvartal och utfall. 

                                                
297 Besluten benämns ”Avslag” i tabell 1. 
298 Besluten benämns ”Bifall” i tabell 1. Termen tycks inte användas i JK:s egna beslut men har använts i 

tidigare officiella sammanställningar, se t.ex. SOU 1993:37 s. 84.  
299 Besluten benämns ”Övrigt” i tabell 1. Dessa innefattar t.ex. beslut om att avböja att reglera, att avskriva 

ärendet för att anspråket återkallats, att överlämna anspråket till annan myndighet för handläggning, att inte 

vidta någon åtgärd (t.ex. för att det inte rör sig om s.k. beslutsskada enligt 3 § 1 st. handläggningsförordningen) 

eller att med stöd i 10 § handläggningsförordningen uppdra åt annan myndighet att handlägga ärendet.   
300 De fyra olika kvartalen benämns ”Q1” till och med ”Q4” i tabell 1. Samma beteckningar används också 

framöver.  



65 
   

 

Som framgår ovan granskas avslags- och bifallsbesluten särskilt. Dessa omfattar, som 

sammanställningen i tabell 1 visar, den absoluta merparten av alla beslut – 2138 stycken 

(80,1 %). Det är i dessa 2138 beslut man kan vänta sig att JK närmre beskriver 

förutsättningarna för skadeståndsansvar. Besluten är i klar majoritet jämfört med andra 

sorters beslut. 

4.3 Formuleringsvarianter i JK:s ansvarsbeskrivningar 

4.3.1 Tre huvudkategorier (1)-(3) 

 

Beskrivningarna av förutsättningarna för fel eller försummelse enligt 3 kap. 2 § 1 st. 

skadeståndslagen kan delas upp i olika kategorier. En första uppdelning är mellan beslut i 

vilka (i princip) ingen beskrivning görs och beslut i vilka någon mer substantiell beskrivning 

görs. En första kategori blir därmed: (1) beslut utan ansvarsbeskrivning. 

 

Granskningen visar att i närapå samtliga beslut där en mer substantiell beskrivning görs, gör 

JK gällande att endast uppenbart oriktiga bedömningar kan leda till skadeståndsansvar.301 

Ett (kategoriskt) uppenbarhetskrav uttrycks alltså så gott som alltid när en beskrivning görs, 

låt vara ofta med vissa nyanserande tillägg. I dessa beslut hittas några anmärkningsvärda 

underkategorier beroende på förekomsten av ett antal olika särskilda tillägg till 

standardformuleringen, men som en andra huvudkategori återfinns alltså (2) beslut med 

beskrivning och uppenbarhetskrav. 

 

I totalt sex beslut görs någon form av närmare beskrivning av förutsättningarna för 

skadestånd enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen utan att uppenbarhetskravet uttrycks. Dessa 

bildar en egen, tredje kategori: (3) beslut med beskrivning utan uppenbarhetskrav. Det ska 

dock sägas att det bland dessa egentligen bara är tre beslut där JK antyder att bedömningen 

ska vara annorlunda än den som kommer till uttryck i uppenbarhetskravet; specifikt att inte 

endast uppenbart oriktiga bedömningar kan utgöra fel.   

                                                
301 Dessa beslut beskrivs utförligt nedan, avsnitt 4.3.3. 
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De tre kategorierna beskrivs närmare var för sig nedan; särskilt kategorierna (2)-(3). För att 

ge en bild av kategoriernas omfattning görs en sammanställning av antal och andel beslut 

tillhörande de tre olika huvudkategorierna, kvartalsvis: 

 

 Antal Andel (i %) 

 (1) (2) (3) Totalt (1) (2) (3) 

Q4 2013 60 86 2 148 40,5 58,1 1,4 

Q1 2014 68 98 0 166 41,0 59,0 0,0 

Q2 2014 73 60 0 133 54,9 45,1 0,0 

Q3 2014 64 59 0 123 52,0 48,0 0,0 

Q4 2014 91 102 0 193 47,2 52,8 0,0 

Q1 2015 88 80 1 169 52,1 47,3 0,6 

Q2 2015 100 100 0 200 50,0 50,0 0,0 

Q3 2015 65 63 0 128 50,8 49,2 0,0 

Q4 2015 71 99 0 170 41,8 58,2 0,0 

Q1 2016 77 86 1 164 47,0 52,4 0,6 

Q2 2016 75 81 2 158 47,5 51,3 1,3 

Q3 2016 52 51 1 104 50,0 49,0 1,0 

Q4 2016 74 91 0 165 44,8 55,2 0,0 

Q1 2017 70 47 0 117 59,8 40,2 0,0 

Totalt 1028 1103 7 2138 48,1 51,6 0,3 

 

Tabell 2. Antal och andel beslut tillhörande de tre huvudkategorierna: (1) beslut utan 

ansvarsbeskrivning; (2) beslut med beskrivning och uppenbarhetskrav; och (3) beslut 

med beskrivning utan uppenbarhetskrav. 

 

Som tabellen visar är andelarna i respektive kategori någorlunda konstanta över tid. 

Uppenbarhetskravet, som alltså tyder på att det alltid krävs en uppenbart oriktig bedömning 

för att skadestånd ska kunna utgå, visar alltså inget tecken på att fasas ut. Även om (3) beslut 

med beskrivning utan uppenbarhetskravet förekommer något oftare 2016 än tidigare är de så 
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försvinnande få att det knappast går att säga något om trender och tendenser angående dessa.  

 

Nedan beskrivs de tre kategorierna närmre. 

 

4.3.2 (1) Beslut utan ansvarsbeskrivning 

 

Den första formuleringsvarianten är egentligen något av en icke-formulering. Denna kategori 

omfattar alla de beslut där JK antingen inte beskriver förutsättningarna för skadestånd alls, 

eller i princip bara upprepar ordalydelsen av aktuell bestämmelse i skadeståndslagen, i stil 

med: 

 

”Enligt 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen ska staten ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada 

som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i sådan verksamhet som staten svarar för.”   

 

Som framgår ovan omfattar denna kategori 1028 av de totalt 2138 avslags- och 

bifallsbesluten, alltså nästan hälften av de närmare undersöka besluten (48,1 %).  

 

Att JK inte specificerar ansvarsförutsättningarna behöver näppeligen vara särskilt 

problematiskt i sig. Besluten kan t.ex. röra andra bestämmelser än främst 3 kap. 2 § 

skadeståndslagen, t.ex. 3 kap. 3 § skadeståndslagen (ansvar för felaktig 

myndighetsinformation), 2 kap. 3 § skadeståndslagen (skadestånd vid kränkning genom 

brott, såsom tjänstefel), praxis som medger ideellt skadestånd utan direkt lagstöd vid 

konventionskränkningar (se t.ex. NJA 2005 s. 462 och NJA 2007 s. 584) eller vissa 

bestämmelser utanför skadeståndslagen.302 Det kan också handla om fall där oaktsamheten i 

princip varit ostridig och där JK därför ägnat mer utrymme åt vissa andra frågor. I vissa fall 

kan dessutom JK genast konstatera att skadeståndsfordran är preskriberad, dvs. att mer än tio 

år gått sedan det (påstått) skadeståndsgrundande beslutet och preskriptionsavbrott inte 

kommit till stånd.303  

                                                
302 T.ex. vissa bestämmelser i brottsbalken (1962:700) och lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk. Antalet sådana beslut är dock försumbart. 
303 Jfr 2 § 1 st. preskriptionslagen (1981:130) och prop. 1979/80:119 s. 39 ff. 
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I alla sådana beslut har det knappast funnits anledning att beskriva förutsättningarna för 

skadestånd utförligare. För denna studie är därmed nästkommande kategori av större intresse. 

  

4.3.3 (2) Beslut med beskrivning och uppenbarhetskrav 

4.3.3.1 Allmänt om kategorin och om olika tillägg 

 

Beslut där uppenbarhetskravet kommer till uttryck som kvalifikation av 

ansvarsförutsättningarna omfattar de beslut där JK i fråga om fel eller försummelse gör 

gällande att ”[e]ndast rena förbiseenden eller uppenbart oriktiga bedömningar anses utgöra 

fel eller försummelse […]”. JK uttrycker således, i dessa beslut, ett (kategoriskt) 

uppenbarhetskrav.   

 

Som framgått ovan omfattar denna kategori mer än hälften av alla avslags- och bifallsbeslut: 

1104 stycken (51,6 %). Kategorin omfattar vidare 99,5 % av de 1110 beslut där en närmre 

beskrivning av förutsättningarna för skadestånd görs. I så gott som alla sådana beslut hänvisar 

alltså JK till ett till synes kategoriskt krav på att en uppenbart oriktig bedömning ska ha 

gjorts.  

 

Inom denna huvudkategori, (2) beslut med beskrivning och uppenbarhetskrav, kan ett antal 

underkategorier identifieras beroende på (den eventuella) förekomsten av ett antal (mer eller 

mindre nyanserande) tillägg. De tillägg som förekommer är: 

 

(a) Ett tillägg görs vari JK gör gällande att bedömningen ska vara objektiv och att det vid 

den bedömningen är av stor vikt vad för slags regel, norm eller princip som har 

åsidosatts, vad dess normskydd omfattar och vilka risker fel eller försummelsen 

innebär. 

 

(b) Ett tillägg görs vari JK förtydligar att uppenbarhetskravet inte innebär att culpanivån 

avviker från i allmänhet gäller och gör gällande att bedömningen ska göras nyanserat 
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och såvitt gäller rättstillämpning ta sin utgångspunkt i huruvida domstolen eller 

myndigheten resonerat på ett rimligt försvarbart sätt.  

 

(c) Ett tillägg görs vari JK gör gällande att en annan ordning än uppenbarhetskravet 

skulle innebära att varje avgörande som ändras efter en överprövning i högre instans 

också medför skadeståndsansvar för det allmänna, vilket i praktiken skulle innebära 

ett strikt ansvar. 

 

(d) Ett tillägg görs vari JK gör gällande att bedömningen ska ske utifrån hur en domstol 

eller myndighet borde ha handlat med hänsyn till de kunskaper och den noggrannhet 

som man från allmänhetens synpunkt får kräva vid myndighetsutövning i den 

speciella situationen. 

 

(e) Ett tillägg görs vari JK förklarar uppenbarhetskravet med att det inte sällan finns 

utrymme för olika bedömningar vilka var för sig kan framstå som riktiga i den 

meningen att det inte kan sägas att det ena eller andra ställningstagandet innefattar fel 

eller försummelse. 

 

(f) Ett tillägg görs vari JK förtydligar att det faktum att en domstol ändrar eller upphäver 

ett överklagat beslut inte i sig innebär att något skadeståndsgrundande fel har begåtts. 

 

Tilläggen är ingalunda ömsesidigt uteslutande, utan förekommer ofta i kombination.304 

Särskilt tillägg (a) är också så pass vanligt förekommande att det på senare tid i princip blivit 

en integrerad del av formuleringen.305  

 

4.3.3.2 Tre underkategorier; (2x), (2y) och (2z) 

 

För att bättre uppfylla studiens syfte har jag valt att identifiera vilka av tilläggen som på ett 

                                                
304 Tillägg (a) och (b) förekommer dock inte i kombination, varför det också har varit särskilt lämpligt att hålla 

isär dem i olika underkategorier enligt uppdelningen nedan. 
305 Se avsnitt 4.3.3.4 nedan. 



70 
   

tydligare sätt än andra har en direkt koppling till NJA 2013 s. 842. Istället för sex delvis 

överlappande underkategorier och ytterligare en när tillägg saknats, har jag därför valt att 

dela in (2) besluten med beskrivning och uppenbarhetskrav i tre underkategorier, beroende 

på vilken koppling de kan sägas ha till NJA 2013 s. 842.  

 

I underkategorin (2x) beslut med uppenbarhetskrav utan koppling till NJA 2013 s. 842 

återfinns därför beslut med uppenbarhetskrav utan vidare tillägg samt beslut med 

uppenbarhetskrav och tillägg (c–f), om inte dessa kombinerats med (a) eller (b). Tillägg (c)– 

(f) har ingen direkt koppling till NJA 2013 s. 842 och kan därför subsumeras i en 

övergripande underkategori av (2x) beslut med uppenbarhetskrav utan koppling till NJA 

2013 s. 842.  

 

Vissa av tilläggen är visserligen intressanta ändå, och särskilt tillägget (c) om strikt ansvar 

som enda alternativ till uppenbarhetskravet kan ge viss förståelse i analysen av kvarhållandet 

i uppenbarhetskravet. Efter en genomgång av de tre övergripande underkategorierna görs 

således vissa kommentarer om dessa tillägg.  

 

I underkategorin (2y) beslut med utförligare uppenbarhetskrav återfinns alla beslut med 

tillägg (a), med eller utan andra tillägg.306 Tillägget känns i princip ordagrant igen från NJA 

2013 s. 842.307 Som undersökningen visar är ett uttryckligt uppenbarhetskrav i kombination 

med detta tillägg sedan andra kvartalet 2015 så pass vanlig att denna längre formulering gott 

kan beskrivas som det utförligare uppenbarhetskravet. 

 

Den tredje underkategorin, (2z) beslut med ”rimligt försvarbart sätt”-formulering, innehåller 

det betydligt lägre antal beslut som innehållit tillägg (b), med eller utan andra tillägg.308 

Beskrivningarna gör alltså gällande att culpatröskeln inte är förhöjd och att frågan blir om 

(den påstått felande) rättstillämparen resonerat på ett rimligt försvarbart sätt. Även denna 

formulering har direkta kopplingar till NJA 2013 s. 842.309  

                                                
306 Dock inte tillägg (b), jfr ovan not 305. 
307 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 11. 
308 Dock inte tillägg (a), jfr ovan not 305. 
309 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 13. 
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Beslut tillhörande de tre underkategorierna beskrivs mer utförligt nedan. Efter en genomgång 

av de olika formuleringarna, särskilt i ljuset av NJA 2013 s. 842, redovisas en 

sammanställning av de olika underkategoriernas relativa ställning över tid; varigenom det 

framgår att (2y) beslut med utförligare uppenbarhetskrav kommit att bli de dominerande 

sedan andra kvartalet 2015.310  

 

4.3.3.3 (2x) Beslut med uppenbarhetskrav utan koppling till NJA 2013 s. 842 

 

Inte sällan är det stycke där de rättsliga utgångspunkterna beskrivs utformad så här: 

 

”Av praxis framgår att det för skadeståndsansvar inte är tillräckligt att en myndighet eller domstol har gjort 

en felaktig bedömning av en rätts- eller bevisfråga eller kan kritiseras för sitt ställningstagande i en fråga 

där det har funnits utrymme för en skönsmässig bedömning. Endast rena förbiseenden av en bestämmelse 

eller uppenbart oriktiga bedömningar anses utgöra fel eller försummelse i den mening som avses i 3 kap. 2 

§ skadeståndslagen.” 

 

Formuleringen ligger mycket nära de mer kategoriska uttryckssätt som förekommer i t.ex. 

NJA 1994 s. 654, NJA 2003 s. 285 och NJA 2007 s. 862. Att en mer nyanserad bedömning 

ska göras framgår inte alls i denna formulering, som alltså saknar spår av många av de 

resonemang som förs i NJA 2013 s. 842. Som Andersson pekat på behöver detta inte innebära 

att en nyanserad helhetsbedömning inte faktiskt sker, eller åtminstone ska ske.311 Detta 

framgår dock inte direkt av formuleringen, där fokus ligger på det kategoriska 

uppenbarhetskravet. Några spår av NJA 2013 s. 842 kommer i vart fall inte till uttryck i denna 

underkategori. 

 

Beslut med uppenbarhetskrav utan koppling till NJA 2013 s. 842 omfattar 455 av 1104 beslut 

av alla (2) beslut med beskrivning och uppenbarhetskrav (41,2 %).312 

 

                                                
310 Se tabell 3 nedan, avsnitt 4.3.3.7. 
311 Jfr ovan, avsnitt 3.2 och 3.5.1. 
312 Se tabell 3 nedan, avsnitt 4.3.3.7. 
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4.3.3.4 (2y) Beslut med utförligare uppenbarhetskrav 

 

I ett stort antal beslut, särskilt från och med andra kvartalet 2015, gör JK ett särskilt tillägg 

till det ”enkla” uppenbarhetskravet, med tydliga spår från NJA 2013 s. 842. I detta tillägg 

talas om att bedömningen ska vara objektiv och ta hänsyn till den åsidosatta regelns art och 

normskydd och till risker med felet. Det uttryckliga uppenbarhetskravet i kombination med 

detta särskilda tillägg kan, i kraft av sin vanlighet, karakteriseras som det utförligare 

beskrivna uppenbarhetskravet (2y), förkortat det utförligare uppenbarhetskravet. 

Formuleringen har i regel följande (exakta) lydelse: 

 

”Staten bär inte något strikt skadeståndsansvar för ofullkomligheter i den statliga verksamheten. - - - Endast 

rena förbiseenden av en bestämmelse eller uppenbart oriktiga bedömningar anses utgöra fel eller 

försummelse i den mening som avses i 3 kap. 2 § skadeståndslagen. Detta har på senare tid också uttryckts 

som att bedömningen av om en myndighet har varit oaktsam ska vara objektiv och att det vid den 

bedömningen är av stor vikt vad för slags regel, norm eller princip som har åsidosatts, vad dess normskydd 

omfattar och vilka risker felet eller försummelsen innebär.” 

 

”Detta” syftar alltså på uppenbarhetskravet. Att endast uppenbart oriktiga bedömningar anses 

utgöra fel har alltså, enligt formuleringen, ”på senare tid” uttryckts som att bedömningen ska 

vara ”objektiv”. Här kan erinras att det faktum att bedömningen ska vara objektiv framgår 

redan i t.ex. i skadeståndslagens förarbeten,313 och sedan länge har framhållits i såväl 

praxis314 som doktrin.315 Att bedömningen ska vara objektiv kan knappast ses som ett annat 

sätt att uttrycka att endast uppenbart oriktiga bedömningar anses utgöra fel. Det betyder 

snarare att avseende inte behöver fästas vid vad som i det enskilda fallet kan vara förklaringen 

till felet, alltså t.ex. huruvida en enskild handläggare gjort fel.316 Att denna utan tvivel 

gällande princip på detta vis knyts till uppenbarhetskravet kan innebära att 

uppenbarhetskravet legitimeras. Det bör dock alltså hållas i åtanke att uppenbarhetskravet är 

något annat, och att en objektiv bedömning knappast förutsätter ett uppenbarhetskrav. 

 

                                                
313 Prop. 1972:5 s. 497. Se även prop. 1989/90:42 s. 15. 
314 Se t.ex. NJA 1989 s. 191 och NJA 1990 s. 137. 
315 Se t.ex. Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning I s. 181 f. och 201 ff. 
316 Se t.ex. prop. 1989/90:42 s. 15 f. och SOU 2010:87 s. 83 f., samt NJA 2013 s. 1210 p. 17. 
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Vidare sägs alltså att det vid bedömningen (av om en myndighet har varit oaktsam) är av stor 

vikt vad för slags regel, norm eller princip som åsidosatts, vad dess normskydd omfattar och 

vilka risker felet eller försummelsen innebär. Här syns tydliga spår av NJA 2013 s. 842, där 

Herre i sitt särskilda yttrande anför:317  

 

”Vad för slags regel, norm eller princip som har åsidosatts – innefattande vad dess normskydd omfattar och 

vilka risker en felaktig tillämpning är förenad med – är […] av stor betydelse för bedömningen av om 

åsidosättandet är att anse som oaktsamt eller inte.” 

 

JK tycks alltså ha inspirerats av NJA 2013 s. 842 i det utförligare uppenbarhetskravet, låt 

vara att man första gången formuleringen förekommer inte hänvisar till NJA 2013 s. 842.318 

Det närmande som här sker NJA 2013 s. 842 avser förtydligandet om att det ska göras en 

helhetsbedömning varvid ovannämnda parametrar kan bli relevanta i avvägningen. Som 

framgått ovan har inte minst Andersson varit noga med att redan innan NJA 2013 s. 842 

identifiera sådana parametrar.319 Att JK i det utförligare uppenbarhetskravet lyfter fram dessa 

parametrar och, som framgår nedan,320 i samband med detta vanligen direkt hänvisar till NJA 

2013 s. 842 tyder ändå på att man tagit intryck av avgörandet. Särskilt tydligt blir detta givet 

att det är först en tid efter avgörandet som JK börjar lyfta fram helhetsbedömningens 

betydelse. Låter man besluten månaderna omedelbart efter NJA 2013 s. 842 indikera hur det 

kan ha sett ut tidigare, tycks det knappast då ha gjorts tydligt i beskrivningen att en 

helhetsbedömning ska göras. På så vis har NJA 2013 s. 842 fått genomslag i hur JK kommit 

att uttrycka förutsättningarna för skadestånd. 

 

Tillägget ses dock, i enligt med vad JK tycks mena, som ett uttryck för att det fortfarande 

krävs uppenbar oriktighet för skadeståndsansvar. Det förekommer i princip aldrig 

självständigt, utan alltid i kombination med ett (kategoriskt) uppenbarhetskrav. Tolkningen 

av NJA 2013 s. 842 tycks alltså ligga i linje med den Andersson gör.321 Som framgått ovan 

                                                
317 NJA 2013 s. 842, särskilda tillägget p. 11. Se vidare ovan avsnitt 3.3.4, utdraget tjänar här närmast som en 

påminnelse. 
318 Se JK dnr 1167-13-40 och JK dnr 1711-14-40, båda med beslutsdatum 6 mars 2014. 
319 Se avsnitt 3.2 ovan. 
320 Se avsnitt 4.4. 
321 Jfr avsnitt 3.5.1 ovan. 
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kan dock NJA 2013 s. 842 ses som ett avståndstagande från ett sådant (kategoriskt) 

uppenbarhetskrav, och det kan i vilket fall som helst finnas skäl att utnyttja det tillfälle som 

genom NJA 2013 s. 842 och NJA 2013 s. 1210 beretts att överge själva uttryckssättet. I det 

avseendet innebär JK:s uttryckssätt inte ett närmande av NJA 2013 s. 842.  

 

Formuleringen är dock sedan andra kvartalet 2015 helt dominerande bland de där 

förutsättningarna för skadeståndsansvar beskrivs närmre. Totalt förekommer (2y) det 

utförligare uppenbarhetskravet i 627 av de 1104 besluten, det vill säga i totalt 56,8 % av (2) 

besluten med beskrivning och uppenbarhetskrav. Utvecklingen över tid framgår i tabell 3 

nedan. 

 

4.3.3.5 (2z) Beslut med ”rimligt försvarbart sätt”-formulering 

 

I totalt 21 beslut, varav det senaste från mars 2015,322 har JK använt sig av en formulering 

som, även om kravet på ”uppenbart oriktig bedömning” kvarstår, på ett ännu tydligare sätt 

tagit inspiration av NJA 2013 s. 842.  Formuleringen som använts är denna: 

 

”Statens skadeståndsansvar är underkastat åtskilliga begränsningar. - - - Endast rena förbiseenden av en 

bestämmelse eller uppenbart oriktiga bedömningar anses utgöra fel eller försummelse […]. Detta innebär 

inte att culpanivån vid bedömningen av statens ansvar enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen i princip skulle 

avvika från vad som i allmänhet gäller vid skadeståndsrättsligt oaktsamhetsansvar […]. Vad som gäller är 

att bedömningen ska göras nyanserat och såvitt gäller rättstillämpning ta sin utgångspunkt i de skäl som 

domstolen eller myndigheten har angett för sitt ställningstagande. Frågan blir om man har resonerat på ett 

rimligt försvarbart sätt.” 

  

Detta måste anses vara ett närmande av NJA 2013 s. 842. Med undantag för just 

uppenbarhetskravet uttrycks i princip samma sak i det sammanfattande stycket i Herres 

särskilda yttrande:323 

 

”Sammanfattningsvis gäller alltså att culpanivån vid bedömning av stats eller kommuns ansvar […] i princip 

                                                
322 JK dnr 853-15-40, beslutsdatum 17 mars 2015. 
323 NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 13. 
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inte avviker från vad som i allmänhet gäller vid skadeståndsrättsligt oaktsamhetsansvar enligt 

skadeståndslagen. Bedömningen ska göras nyanserat och i fråga om domstols rättstillämpning ta sin 

utgångspunkt i de skäl som domstolen har angett för sitt ställningstagande. Frågan blir om domstolen har 

resonerat på ett rimligt försvarbart sätt. Därvid märks att det faktiska utrymmet för att en 

skadeståndsgrundande normavvikelse ska anses föreligga i vissa fall kan vara begränsat på grund av att 

bedömningsutrymmet av något skäl är stort.” 

 

Den huvudsakliga skillnaden mellan formuleringarna är att medan Herre pekar på att det 

faktiska utrymmet för att fel ska anses föreligga ”i vissa fall” ”kan” vara ”begränsat”, jämfört 

med JK som vidhåller att ”endast uppenbart oriktiga bedömningar […] anses utgöra fel […]”. 

På samma sätt som ovan anförts i fråga om (det kategoriska) uppenbarhetskravets 

kvardröjande bland (2y) beslut med utförligare uppenbarhetskrav kan det närmande av NJA 

2013 s. 842 som (2z) besluten med ”rimligt försvarbart sätt”-formulering inneburit i viss mån 

förtas av (det kategoriska) uppenbarhetskravets fortsatta ställning som nödvändig betingelse 

för skadestånd.  

 

Det kan noteras att av de 21 (2z) besluten med ”rimligt försvarbart sätt”-formulering är 17 

stycken från 2014, och 4 stycken från första kvartalet 2015. Formuleringen förekommer alltså 

sporadiskt under den första tiden efter att dom meddelades i NJA 2013 s. 842, för att sedan 

helt upphöra. 

 

4.3.3.6 Vissa andra tillägg till uppenbarhetskravet 

 

För att tillgodose ett av studiens syften – alltså att undersöka den genomslagskraft NJA 2013 

s. 842 haft (eller inte haft) – har det varit tillräckligt att kategorisera (2) besluten med 

beskrivning och uppenbarhetskrav i de tre ovanstående underkategorierna (2x), (2y) och (2z). 

I några beslut inom dessa tre underkategorier förekommer emellertid alltså vissa andra tillägg 

till det uttryckliga uppenbarhetskravet; ovan beskrivna som tillägg (c)–(f).324  

 

I totalt 5 beslut gör JK ett tillägg (c) som låter påskina att det enda alternativet till ett krav 

                                                
324 Se avsnitt 4.3.3.1 ovan. 
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på uppenbarhet är ett strikt ansvar.325 JK menar, i dessa beslut: 

 

”Skadeståndsansvar för oriktig rättstillämpning förutsätter […] att en uppenbart oriktig bedömning har 

gjorts för att oaktsamhet ska anses föreligga. En annan ordning skulle i princip innebära att varje avgörande 

som ändras efter omprövning eller överprövning i högre instans skulle detta innebära ett strikt ansvar vilket 

skadeståndslagen inte bygger på.”  

 

Denna skrivning känns igen från vissa förarbetsuttalanden som gjordes om det allmännas 

skadeståndsansvar på 1990-talet.326 Även om tillägget är mycket sällsynt är det värt att 

notera, eftersom det skulle kunna förklara JK:s syn på uppenbarhetskravet. Om JK faktiskt 

anser att ett avståndstagande från uppenbarhetskravet i princip skulle medföra ett strikt 

ansvar – alltså att det över huvud taget inte skulle finnas något krav på oaktsamhet för att 

skadeståndsansvar skulle föreligga – måste ett sådant avståndstagande framstå som mycket 

radikalt och helt i strid med lagens uppbyggnad och motiv.327 Därmed skulle det också vara 

helt och hållet rimligt att låta uppenbarhetskravet kvarstå. Men att med stöd i NJA 2013 s. 

842 mena att inte endast uppenbart oriktiga bedömningar kan vara culpösa är, enligt min 

mening, inte samma sak som att säga att det ska råda strikt ansvar och att varje ändrat 

avgörande eller beslut som sådant ska medföra skadeståndsansvar. NJA 2013 s. 842 öppnar 

upp för att skadeståndsansvar kan föreligga även utan en uppenbart oriktig bedömning. En 

tveklös ekvivalens mellan ett uppluckrat uppenbarhetskrav och ett strikt ansvar behöver 

knappast uppställas.328 Antalet beslut där JK ändå uttryckligen gör så är litet, men ett sådant 

tankesätt skulle kunna förklara oviljan att släppa taget om (det kategoriska) 

uppenbarhetskravet.  

 

Bland övriga tillägg inom kategorin märks ett som förekommer i totalt 18 beslut, som gör 

gällande (d) att bedömningen ska ske utifrån hur ”en myndighet borde ha handlat med hänsyn 

till de kunskaper [och] den noggrannhet som man från allmänhetens synpunkt får kräva vid 

                                                
325 JK dnr 6717-13-40, beslutsdatum 5 november 2013; JK dnr 1553-14-30, beslutsdatum 13 mars 2014; JK dnr 

3552-13-40, beslutdatum 15 april 2014; JK dnr 4600-13-40, beslutsdatum 3 oktober 2014; och JK dnr 1611-

13-40, beslutsdatum 24 oktober 2014. 
326 Se SOU 1993:55 s. 152 f. Där tar uttrycket sikte på mer utpräglat skönsmässiga bedömningar. 
327 Jfr prop. 1972:5 s. 496 f. 
328 Jfr dock Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 690, där en sådan ekvivalens antyds. 
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myndighetsutövning i den speciella situationen.” Formuleringen känns t.ex. igen från 

Bengtsson,329 och förekommer i beslutspraxis redan från 1990-talet.330  

 

I totalt 25 beslut förtydligas (e) ”att en domstol ändrar eller upphäver ett överklagat beslut 

innebär alltså inte i sig att något skadeståndsgrundande fel har begåtts”, vilket förstås är 

riktigt i och med att strikt ansvar, med eller utan uppenbarhetskrav, inte föreligger.331 I totalt 

52 beslut kommenteras uppenbarhetskravet (f): 

 

”Vid rättstillämpning finns det nämligen inte sällan utrymme för olika bedömningar eller beslut vilka var 

för sig kan framstå som riktiga i den meningen att det inte kan sägas att det ena eller andra ställningstagandet 

innefattar fel eller försummelse.”   

 

Även ett sådant tillägg ter sig föga kontroversiellt. Inom ramen för denna studie är dessa 

tillägg, som saknar direkt koppling till NJA 2013 s. 842, mindre intressanta. Att ta fasta även 

på dem har dock visat sig ge en möjlig delförklaring till uppenbarhetskravets fortlevnad, även 

om jag är obenägen att dra några växlar av detta sett till dessa tilläggs sporadiska förekomst. 

 

4.3.3.7 Sammanställning av olika (2) beslut med uppenbarhetskrav 

 

Som framgått ovan är (2x) beslut med uppenbarhetskrav utan koppling till NJA 2013 s. 842 

utbredda 2013 och i princip hela 2014, för att successivt fasas ut till förmån för (2y) det 

utförliga uppenbarhetskravet som från och med det andra kvartalet 2015 är så gott som helt 

dominerande. Beslut där det (2z) i linje med NJA 2013 s. 842 talas om huruvida domstolen 

eller myndigheten resonerat på ett ”rimligt försvarbart sätt” förekommer mycket sparsamt 

och högst sporadiskt fram till och med första kvartalet 2015. Därefter upphör formuleringen 

helt. Utvecklingen redovisas i nedanstående tabell. 

 

  

 

                                                
329 Se Bengtsson, Det allmännas ansvar s. 71 f. 
330 Se JK 1997 C 9 och JK 1997 C 14. Jfr även SOU 1993:55 s. 151 och NJA 2013 s. 842 p. 32. 
331 Jfr NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 12. 
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 Antal Andel (i %) 

 (2x) (2y) (2z) Totalt (2x) (2y) (2z) 

Q4 2013 86 0 0 86 100,0 0,0 0,0 

Q1 2014 96 2 0 98 98,0 2,0 0,0 

Q2 2014 52 3 5 60 86,7 5,0 8,3 

Q3 2014 52 1 6 59 88,1 1,7 10,2 

Q4 2014 96 0 6 102 94,1 0,0 5,9 

Q1 2015 46 30 4 80 57,5 37,5 5,0 

Q2 2015 10 90 0 100 10,0 90,0 0,0 

Q3 2015 8 55 0 63 12,7 87,3 0,0 

Q4 2015 1 98 0 99 1,0 99,0 0,0 

Q1 2016 1 86 0 87 1,1 98,9 0,0 

Q2 2016 1 80 0 81 1,2 98,8 0,0 

Q3 2016 2 49 0 51 3,9 96,1 0,0 

Q4 2016 2 89 0 91 2,2 97,8 0,0 

Q1 2017 2 45 0 47 4,3 95,7 0,0 

Totalt 455 628 21 1104 41,2 56,9 1,9 

 

Tabell 3. Antal och andel (2) beslut med beskrivning och uppenbarhetskrav tillhörande 

underkategorierna: (2x) beslut med uppenbarhetskrav utan koppling till NJA 2013 s. 842; 

(2y) beslut med utförligare uppenbarhetskrav; och (2z) beslut med ”rimligt försvarbart 

sätt”-formulering. 

 

4.3.4 (3) Beslut med beskrivning utan uppenbarhetskrav 

 

Som framgått ovan förekommer sex stycken beslut där JK visserligen uttalar sig om hur 

bedömningen av fel eller försummelse ska göras, men då inte hänvisar till ett kategoriskt 

uppenbarhetskrav.  
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Tre av besluten är egentligen hänförliga till kategorin (1) beslut utan ansvarsbeskrivning,332 

i det att de i stort sett bara upprepar 3 kap. 2 § 1 st. skadeståndslagen.  I dessa tre görs dock 

samma tillägg (d) som görs i litet ett antal (2) beslut med beskrivning och uppenbarhetskrav, 

nämligen att bedömningen ska ske utifrån hur ”en myndighet borde ha handlat med hänsyn 

till de kunskaper [och] den noggrannhet som man från allmänhetens synpunkt får kräva vid 

myndighetsutövning i den speciella situationen.”333 Denna formulering tillför visserligen 

något mer än den som görs i (1) besluten utan ansvarsbeskrivning, men att JK använder den 

antyder egentligen inget närmande av NJA 2013 s. 842; tvärtom förekommer detta särskilda 

tillägg annars alltid i kombination med (2) uppenbarhetskravet.  

 

Mer intressanta är de tre beslut där JK antyder att ett uppenbarhetskrav inte gäller 

undantagslöst. I två beslut, från 4 april och 30 maj 2016, uttalar JK:334 

 

”I regel anses endast rena förbiseenden eller uppenbart oriktiga bedömningar utgöra fel eller försummelse i 

den mening som avses i [3 kap. 2 § skadeståndslagen].” 

 

Även om JK även här gör gällande ett generellt uppenbarhetskrav, skulle ”i regel” kunna 

utgöra en påminnelse om att ett sådant krav inte gäller absolut. Med lite god vilja kan 

formuleringen ses som ett erkännande av att det inte är enbart vid uppenbar oriktighet som 

fel eller försummelse kan anses föreligga och att uppenbar oriktighet inte är en nödvändig 

betingelse för att konstatera ansvar. 

 

I ett beslut,335 från 22 januari 2015, gjorde JK ett ännu tydligare avsteg från 

uppenbarhetskravet. JK gjorde då följande beskrivning av förutsättningarna för skadestånd 

enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen: 

 

”Vid bedömningen av om fel eller försummelse i bestämmelsens mening har förekommit är det av betydelse 

vilka krav som kan ställas på myndigheten med hänsyn till arten och ändamålet med verksamheten. Högre 

                                                
332 JK dnr 5509-12-40, beslutsdatum 11 november 2013; JK dnr 6411-12-40, beslutsdatum 6 december 2013; 

och JK dnr 6410-15-40, beslutsdatum 28 september 2016.  
333 Jfr ovan, avsnitt 4.3.3.6. 
334 JK dnr 761-16-40 respektive JK dnr 3321-16-40. 
335 JK dnr 7802-13-40. 
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krav på aktsamhet bör kunna ställas vid frågor som är en central del av myndighetens verksamhet. I 

situationer där myndigheten har att göra en skönsmässig bedömning krävs i normalfallet mer för att ett 

åsidosättande av de krav som bör kunna ställas på verksamheten ska anses oaktsamt.”   

 

Att särskilt notera i denna formulering är att JK talar om att det ”i normalfallet” krävs ”mer” 

– alltså inte att det ”endast” kan föreligga ansvar vid en ”uppenbart oriktig bedömning”. 

Formuleringen är ordagrant tagen från NJA 2013 s. 1210, alltså det enda avgörandet från HD 

efter NJA 2013 s. 842 där närmare uttalanden om fel eller försummelse enligt 3 kap. 2 § 1 st. 

skadeståndslagen görs. Fallet har beskrivits ovan,336 men därom tål att påminnas även här. I 

det förslag till dom som framgår av föredragandes betänkande lyder formuleringen:  

 

”I situationer där myndigheten har rätt att göra en skönsmässig bedömning eller har tolkat en rättsregel 

felaktigt krävs det i normalfallet att felbedömningen är uppenbar.”  

 

Även föredragande talade alltså om ”i normalfallet”, men höll fast vid ”uppenbar”. HD valde 

dock alltså den formulering som JK senare ordagrant använt sig av; ”mer”. Att istället för att 

tala om uppenbarhet säga att det krävs ”mer” öppnar upp för en mer flexibel och nyanserad 

bedömning av huruvida fel eller försummelse föreligger. Brasklappen ”i normalfallet” ger 

också intrycket av ett avståndstagande från det mer kategoriska ”endast uppenbart oriktiga 

bedömningar”. JK antyder alltså i sitt beslut ett liknande avståndstagande.  

 

Hela formuleringen i NJA 2013 s. 1210 sker dessutom i HD:s slutliga domskäl med direkt 

hänvisning till NJA 2013 s. 842 p. 32-39 samt tillägget av samtliga ledamöter.337 Även om 

JK inte själv hänvisar explicit till vare sig NJA 2013 s. 1210 eller NJA 2013 s. 842 i det 

aktuella beslutet får alltså detta enda JK-beslut ses som det tydligaste närmandet av NJA 

2013 s. 842 vad avser avståndstagandet från ett (kategoriskt) uppenbarhetskrav (som styrande 

rekvisit).   

 

Det kan noteras att det aktuella JK-beslutet rörde Försäkringskassans (påstådda) 

underlåtenhet. NJA 2013 s. 1210, varifrån ”i normalfallet mer”-formuleringen hämtades, 

                                                
336 Avsnitt 3.4. 
337 NJA 2013 s. 1210 p. 16. 
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handlade också om detta. Det ligger nära tills hands att anta att JK därför haft anledning att i 

detta ärende titta närmre på NJA 2013 s. 1210. Det avspeglas också i beslutet. Som framgått 

ovan innehåller dock inga andra beslut en sådan formulering. 

 

4.3.5 Andra spår av NJA 2013 s. 842 – Skatteverket i framkanten? 

 

Det finns ett (1) beslut från 2015 där det också finns tydligare spår av NJA 2013 s. 842,338 

dock inte i JK:s beskrivning av förutsättningarna för skadestånd. Ibland innehåller besluten 

yttranden från den påstått felande myndigheten, med eller utan en allmän beskrivning av 

förutsättningarna för skadestånd. Vissa gånger instämmer JK helt enkelt i myndighetens 

yttrande, medan JK andra gånger gör en egen beskrivning av förutsättningarna. I beslutet från 

13 april 2015 har Skatteverket i sitt eget yttrande formulerat sig i tydlig linje med NJA 2013 

s. 842. JK valde dock inte att instämma i Skatteverkets beskrivning av förutsättningarna för 

skadestånd. 

 

I ärendet gjorde ett bolag i likvidation anspråk på ersättning för ombudskostnader som 

bolaget haft på grund av (påstått) felaktiga beskattningsbeslut. Skatteverket inkom med ett 

eget yttrande. Efter att först ha framfört ett uppenbarhetskrav,339 uttryckte verket följande: 

 

”Fel eller försummelse i den mening som avses i 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen kan dock föreligga även 

utan att rättstillämpningen isolerat sett framstår som uppenbart oriktig. En helhetsbedömning ska göras. (Se 

NJA 2013 s. 842).” 

 

Här syns ett tydligt hänsynstagande till NJA 2013 s. 842 och skiftet i beskrivandet av 

uppenbar oriktighet som (i regel) tillräckligt snarare än nödvändigt rekvisit.340 JK valde dock 

att göra en egen beskrivning av de rättsliga förutsättningarna för skadeståndsansvar, och 

vidhöll då – utan Skatteverkets klargörande – att endast rena förbiseenden av en bestämmelse 

eller uppenbart oriktiga bedömningar anses utgöra fel eller försummelse. Något tillägg 

                                                
338 JK dnr 2468-15-40, beslutsdatum 13 april 2015. 
339 Det vill säga att ”[e]ndast rena förbiseenden av en bestämmelse eller uppenbart oriktiga bedömningar anses 

utgöra fel eller försummelse.” 
340 Jfr NJA 2013 s. 842 p. 34. 
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motsvarande Skatteverkets gjordes inte. Beslutet stärker alltså intrycket av att JK håller fast 

vid ett kategoriskt uppenbarhetskrav.  

 

Anspråket avslogs för att Skatteverkets beslut inte innefattat någon ”sådan” uppenbart oriktig 

bedömning som ”krävs” för skadeståndsansvar.341  

 

4.4 Praxis i beslut med beskrivning av ansvarsförutsättningar 

 

I syfte att utröna vilket genomslag NJA 2013 s. 842 haft har jag också undersökt i vilken 

utsträckning JK uttryckligen hänvisar till avgörandet. Givetvis är JK:s skrivsätt, redovisat 

ovan, en bättre indikator på genomslagskraften. Det är dock av intresse att även komplettera 

den granskningen med en som avser huruvida JK uttryckligen hänvisar NJA 2013 s. 842.  

För att utröna detta behövs en jämförelse med annan praxis. Om JK mycket sällan hänvisar 

till någon praxis går det knappast att påstå att NJA 2013 s. 842 skulle vara särskilt negligerat 

eller dylikt.  

 

De beslut som granskats närmre i detta avseende är de där JK gör en närmare beskrivning av 

förutsättningarna för skadestånd, alltså (2) beslut med standardformulering och (3) beslut 

med annan beskrivning än standardformulering. Som framgår ovan omfattar detta 1110 

beslut (varav 1104 med standardformulering).  

 

JK utelämnar direkt hänvisning till praxis i endast 48 av dessa beslut (4,3 %) I regel sker 

alltså hänvisning. Det visar sig att det framför allt är sex rättsfall till vilka hänvisning sker: 

NJA 1994 s. 194, NJA 1994 s. 654, NJA 2003 s. 285, NJA 2007 s. 862, NJA 2013 s. 842 och 

NJA 2013 s. 1210.342 En sammanställning över de olika rättsfallens förekomst i de undersökta 

besluten följer nedan. 

 

                                                
341 Se vidare om olika avslagsmotiveringar i avsnitt 4.5.1 nedan. 
342 I ett beslut, JK dnr 6799-13-40 med beslutsdatum 13 december 2013, sker dock hänvisning till NJA 2010 s. 

112. I ett beslut, JK dnr 1374-13-40 med beslutsdatum 13 mars 2014, sker hänvisning till NJA 2007 N 19.  
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 Antal Andel (i %) 

NJA 1994 s. 194 629 56,7 

NJA 1994 s. 654 1061 95,6 

NJA 2003 s. 285 1054 95,0 

NJA 2007 s. 862 1028 92,6 

NJA 2013 s. 842 585 52,7 

NJA 2013 s. 1210 633 52,3 

 

Tabell 4. Antal och andel beslut med beskrivning av förutsättningarna för skadestånd vari 

hänvisning sker till NJA 1994 s. 194, NJA 1994 s. 654, NJA 2003 s. 285, NJA 2007 s. 

862, NJA 2013 s. 842 respektive NJA 2013 s. 1210. 

 

Av sammanställningen framgår JK hänvisar till de tre rättsfall där HD uttalar ett kategoriskt 

uppenbarhetskrav betydligt oftare än till NJA 2013 s. 842. Undersöks närmare hur hänvisning 

sker just till NJA 2013 s. 842 visar det sig dock att hänvisning till detta avgörande inte sker 

i jämn utsträckning över hela den undersökta perioden (18 oktober 2013–31 mars 2017). 

Första gången hänvisning sker är i oktober 2014, alltså ett helt år efter att dom meddelades i 

NJA 2013 s. 842. JK hänvisar då i tre olika beslut till fallet.343 Därefter förekommer enstaka 

beslut med direkt hänvisning till NJA 2013 s. 842 i november och december 2014 och i 

januari, februari och mars 2015. Från och med april 2015 tar hänvisningarna fart, och från 

och med juli 2015 hänvisar JK i så gott som alla beslut till NJA 2013 s. 842. Utvecklingen 

följer tätt utvecklingen av (2y) det utförligare uppenbarhetskravet, beskriven ovan.344 I den 

absoluta merparten av (2y) beslut med den utförligare standardformuleringen sker hänvisning 

till alla sex ovan nämnda rättsfall. I samband med att den utförligare standardformuleringen 

vunnit mark hänvisar alltså JK i allt större utsträckning till NJA 2013 s. 842.  

 

Förekomsten av direkt hänvisning till NJA 2013 s. 842 redovisas i tabellen nedan. För att 

illustrera sambandet med (2y) det utförligare uppenbarhetskravet redovisas förekomsten av 

denna parallellt. 

                                                
343 JK dnr 4503-14-40, beslutsdatum 15 oktober 2014; JK dnr 6930-14-40, beslutsdatum 15 oktober 2014; och 

JK dnr 8208-14-40, beslutsdatum 21 oktober 2014 (vari fallet visserligen fått heta ”NJA 2013 s. 872”).  
344 Se avsnitt 4.3.3.4 ovan. 
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 NJA 2013 s. 842  (2y) Utförligare 

uppenbarhetskrav 

 Antal Andel Antal Andel 

Q4 2013 0 0,0 0 0,0 

Q1 2014 0 0,0 2 2,0 

Q2 2014 0 0,0 3 5,0 

Q3 2014 0 0,0 1 1,7 

Q4 2014 7 6,9 0 0,0 

Q1 2015 10 12,3 30 37,5 

Q2 2015 74 74,0 90 90,0 

Q3 2015 53 84,1 55 87,3 

Q4 2015 94 94,9 98 99,0 

Q1 2016 86 98,9 86 98,9 

Q2 2016 80 96,4 80 98,8 

Q3 2016 47 90,4 49 96,1 

Q4 2016 91 100,0 89 97,8 

Q1 2017 47 100,0 45 95,7 

Totalt 585 52,7 628 56,9 

 

Tabell 5. Andel och antal beslut med beskrivning av förutsättningarna för skadestånd med 

direkt hänvisning till NJA 2013 s. 842, per kvartal, samt antal och andel (2y) beslut med 

utförligare uppenbarhetskrav, kvartalsvis. 

 

Sammanfattningsvis får alltså NJA 2013 s. 842 sedan åtminstone andra kvartalet 2015 anses 

ha blivit helt etablerat som ett av de rättsfall JK hänvisar till, även om man inte gör det alls 

innan oktober 2014 (ett år efter att avgörandet kom). Det går således inte att hävda att JK 

bortsett från fallet, vilket som framgår ovan också blivit tydligt i och med formuleringarna i 

(2y) besluten med utförligare uppenbarhetskrav och (2z) ”rimligt försvarbart sätt”-

formulering. Genomslaget är dock begränsad i så måtto att det kategoriska 

uppenbarhetskravet fortfarande kommer till uttryck i alla dessa beslut. 
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4.5 Culpabedömningens relevans i avslagsbeslut 

4.5.1 Allmänt 

 

Att i varje enskilt fall göra en egen bedömning av om JK med hänvisning till 

uppenbarhetskravet avslagit skadestånd när det i själva verket borde (eller åtminstone kunde) 

ha utgått låter sig inte göras inom ramen för denna studie. Detta har redan tydliggjorts ovan 

men kan gott framhållas på nytt.345 Det är mycket möjligt – kanske till och med troligt – att 

formuleringen i många fall slunkit med utan att egentligen ha en avgörande betydelse i det 

enskilda fallet. I syfte att besvara frågeställningen (iv) om vilken betydelse det har hur JK 

beskriver ansvarsförutsättningarna har dock avslagsmotiveringarna granskats särskilt. 

 

Det skulle kunna visa sig att merparten av alla avslag grundar sig i att t.ex. skada inte visats, 

att det inte föreligger något adekvat orsakssamband, att preskription inträtt eller dylikt. Kort 

sagt: bedömningen av huruvida fel eller försummelse föreligger skulle i praktiken kunna 

sakna betydelse, därför att det ändå inte är det som blir avgörande i besluten. Av det skälet 

undersöks alla avslagsbeslut där JK gör en närmare beskrivning av förutsättningarna för 

skadestånd, alltså avslagsbeslut i kategori (2) och (3) beskrivna ovan.346  

 

Totalt omfattar detta 888 avslagsbeslut. Granskningen visar att JK i 810 av dessa beslut (91,2 

%) avslår skadeståndsanspråket för att fel eller försummelse inte förelegat. Endast i 78 beslut 

avslås anspråk utan att fel eller försummelse förelegat eller utan att det varit föremål för 

prövning. Bedömningen av huruvida fel eller försummelse föreligger är alltså i allra högsta 

grad relevant.  

 

I 343 av besluten (38,6 %) uttalas dessutom uttryckligen att avslaget motiveras med att det 

inte förelegat en uppenbart oriktig bedömning. Det innebär visserligen inte att JK 

nödvändigtvis uttalar att det i och för sig förekommit en oriktig bedömning och att det är just 

                                                
345 Se vidare avsnitt 1.2 ovan.  
346 Avsnitt 4.3.3 och 4.3.4. 
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själva uppenbarheten i oriktigheten som blir avgörande.347 I de andra 467 besluten där fel 

eller försummelse haft betydelse avslås anspråken t.ex. för att det inte förekommit en ”sådan” 

oriktig bedömning som kan grunda skadeståndsansvar eller för att bedömningen inte varit 

”felaktig på det sätt som krävs”. Även när det enbart konstateras att det inte förekommit ”fel”, 

”skadeståndsgrundande fel” eller ”fel i skadeståndslagens mening” kan förstås den enskilde 

få intrycket av att avslaget motiverats med att ingen uppenbart oriktig bedömning gjorts. Att 

först beskriva att fel förutsätter en uppenbart oriktig bedömning och sedan avslå anspråket 

för att det inte förelegat (ett skadeståndsgrundande) fel (enligt skadeståndslagen) kan givetvis 

mycket väl läsas som att det inte förekommit en uppenbart oriktig bedömning och att avslaget 

därför avslås.  

 

Hur det än förhåller sig med den saken, kan det åtminstone konstateras att culpabedömningen 

är av stor faktisk och praktisk betydelse. I ljuset av den betydelsen kan, även om studien 

alltså egentligen inte syftar till att kommentera enskilda fall, ett beslut som belyser (den 

eventuella) problematiken lyftas fram.  

 

4.5.2 Ett belysande beslut 

 

Ärendet rörde påstådda fel som gjorts av Skatteverket i beslut och handläggning i ett ärende 

om punktskatt av cigaretter.348 Skatteverkets beslut från 2008 fick till följden att ett 

importföretag i Göteborg felaktigt ålades att betala närmare 50 miljoner i skatt. Eftersom 

bolaget inte betalat skatten tidigare dömdes två företrädare för bolaget till flera års fängelse 

för skatte- och bokföringsbrott. Bolaget försattes i likvidation. Taxeringsbeslutet omprövades 

år 2013, sedan det efter en förtydligande regeländring 2010 stod klart att det i själva verket 

var de utländska leverantörerna som skulle ha beskattats. Åtminstone en av företrädarna för 

bolaget beviljades resning av Högsta domstolen med anledning av detta.349 Bolaget begärde, 

genom dess likvidator, ersättning för diverse ekonomiska skador orsakade av Skatteverkets 

                                                
347 Jfr Bengtsson, Det allmännas ansvar s. 68, i fråga om obenägenheten att vid avslag konstatera oriktighet i 

och för sig, där dock andra förutsättningar. 
348 JK dnr 2645-14-40, beslutsdatum 30 januari 2015.  
349 Se Högsta domstolen mål nr Ö 4273/13. 
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beslut och efterföljande underlåtenhet att ompröva beslutet. Skatteverket anförde följande: 

 

”Skatteverkets beslut rörde betydande belopp. Med hänsyn till vikten av att betungande beslut som det 

aktuella är riktiga kan långtgående krav ställas på att Skatteverket behärskar den tillämpliga lagstiftningen 

och att besluten övervägs omsorgsfullt. Rättstillämpning kan emellertid endast i undantagsfall anses så 

oriktig att man kan tala om fel eller försummelse från myndighetens sida (se NJA 1994 s. 194). Endast 

uppenbara felbedömningar kan grunda skadeståndsskyldighet för staten (se NJA 1994 s. 654). 

 

I detta ärende måste skadeståndsfrågan prövas mot bakgrund av att den lagstiftning som Skatteverket hade 

att tillämpa var komplicerad och svårtillgänglig. Ett av syftena med de ändringar som trädde i kraft den 1 

april 2010 var också att göra regelverket mer lättillgängligt (se prop. 2009/10:40 s. 122). Vidare var den 

uppkomna situationen, dvs. avvikelsen från uppskovsförfarandet, i sig ovanlig. 

 

Om uppgiften att tillämpa lagar och föreskrifter är komplicerad, som här, bör utrymmet för felbedömningar 

anses vara större än annars. Det bör enligt Skatteverkets bedömning finnas en marginal för misstag vid 

myndigheternas rättstillämpning i sådana fall. Enligt Skatteverkets bedömning utgjorde Skatteverkets beslut 

den 31 juli 2008 inte skadeståndsgrundande fel eller försummelse.” 

 

JK höll med Skatteverket, och anförde följande som avslagsmotivering: 

 

”Även om Skatteverkets bedömning […] var felaktig kan den, med hänsyn främst till regelverkets 

komplexitet, svårtillgänglighet och bristande tydlighet, inte anses vara uppenbart oriktig på sätt som krävs 

för att skadeståndsskyldighet ska föreligga för staten.” 

 

Möjligtvis går det här att säga att Skatteverket och JK gjorde en ansats till en 

helhetsbedömning, men då endast tar hänsyn till regelns komplexitet (varvid de landar i att 

den enskilde bär risken för att staten inte förstår de regler den själv skapat). Att hänsyn ska 

tas till vilken typ av regel det rör sig om antyddes av Skatteverket (se de två första meningarna 

i utdraget) men att det rör sig om en (mycket) betungande regel verkar helt ha förlorat sin 

betydelse eftersom felbedömningen inte var uppenbar. Hänsyn till t.ex. riskerna med en 

felaktig rättstillämpning – vilka i det här fallet onekligen var mycket stora – verkar inte ha 

tagits. Sammantaget hade fallet varit ett utmärkt tillfälle för JK att utveckla sin syn på den 

bedömning som ska göras enligt NJA 2013 s. 842 och på om det verkligen bör gå att tala om 

ett (kategoriskt) uppenbarhetskrav som styrande rekvisit. I praktiken tycks – med en ordentlig 
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reservation för att jag bara läst JK:s beslut och inte satt mig in i alla omständigheter – 

uppenbarhetskravet bli utslagsgivande och en fullständig helhetsbedömning utebli. 

 

5 Slutsatser och avslutande diskussion 

5.1 Åter till syfte och frågeställningar 

 

Studiens övergripande syfte, att undersöka vilken innebörd och vilket genomslag NJA 2013 

s. 842 haft vad gäller det allmännas ansvar, konkretiserades genom fyra frågeställningar:350 

 

(i) Vad innebär NJA 2013 s. 842? 

(ii) Hur beskriver JK ansvarsförutsättningarna? 

(iii) Hur har NJA 2013 s. 842 påverkat ansvarsbeskrivningarna? 

(iv) Vad spelar det för roll? 

 

Även om frågeställningarna (förhoppningsvis) besvarats i mer detalj i framställningen som 

hittills har gjorts, kan det vara lämpligt att mer explicit sammanfatta studiens resultat i detta 

avslutande avsnitt. 

 

5.2 (i) Innebörden av NJA 2013 s. 842 

 

Gällande frågeställning (i) har NJA 2013 s. 842 tolkats som en omsvängning och ett 

avståndstagande i relation till tidigare praxis, där HD ofta uttalat ett (kategoriskt) 

uppenbarhetskrav.351 I NJA 2013 s. 842 förtydligade HD att en nyanserad helhetsbedömning 

ska göras, och uttalade i fråga om nämnda uppenbarhetskrav att det inte är att se som ett 

styrande rekvisit utan blott markerar ett konstaterande om hur det i regel faktiskt förhåller 

sig. Uppenbar oriktighet är därmed att se som en (i regel) tillräcklig förutsättning för 

                                                
350 Se ovan, avsnitt 1.3. 
351 För en mer utförlig diskussion hänvisas till avsnitt 3.6 ovan. 
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skadeståndsansvar, snarare än en nödvändig sådan. Rekvisitmarkören ”endast” ger dock ett 

annat intryck, varför det är förståeligt att HD:s resonemang i denna del vållat viss osäkerhet 

om rättsläget. Andersson, som är den som tydligast argumenterat för uppenbarhetskravets 

fortsatta vara,352 har för sin del utan större entusiasm accepterat uttrycket sedan det ”nu satt 

sig i diskursen”.353 Dess plats i det skadeståndsrättsliga systemet torde därmed inte vara en 

gång för alla given.  

 

5.3 (ii-iii) JK och NJA 2013 s. 842 

 

En formulering innehållande ett explicit uppenbarhetskrav används i JK:s beslutspraxis i 

relativt konstant utsträckning och tycks inte på väg bort.354 Med Bengtssons ord har varje 

justitiekansler ”satt sin särskilda prägel på skaderegleringen, även om man velat upprätthålla 

kontinuiteten i bedömningarna.”355 Uttryckssätt kan dock skifta över tid, och i den mån NJA 

2013 s. 842 inneburit en förändring, eller åtminstone ett möjliggörande att lämna en mindre 

lämplig formulering,356 går värdet av kontinuitet i denna del att ifrågasätta. 

 

Vad som framkommit i granskningen är att JK i allt högre grad ”landat” i en viss beskrivning, 

nämligen den som ovan benämns som det utförligare uppenbarhetskravet.357 Fram till och 

med det första kvartalet 2015 var (2x) besluten med uppenbarhetskrav utan koppling till NJA 

2013 s. 842 i klar majoritet, för att sedan alltmer ha bytts ut mot (2y) beslut med det 

utförligare uppenbarhetskravet. Från och med andra kvartalet 2015 var dessa beslut helt 

dominerande, och år 2016 förekom (2x) beslut med uppenbarhetskrav utan koppling till NJA 

                                                
352 Se ovan, avsnitt 3.5.1. 
353 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 378. 
354 Se tabell 2 ovan. 
355 Bengtsson, Det allmännas ansvar s. 67 not 26. 
356 Jfr avsnitt 3.6.2 ovan. 
357 Se avsnitt 4.3.3.3 ovan. För tydlighetens skull tål det utförligare uppenbarhetskravet att upprepas här: 

”Endast rena förbiseenden av en bestämmelse eller uppenbart oriktiga bedömningar anses utgöra fel eller 

försummelse i den mening som avses i 3 kap. 2 § skadeståndslagen. Detta har på senare tid också uttryckts som 

att bedömningen av om en myndighet har varit oaktsam ska vara objektiv och att det vid den bedömningen är 

av stor vikt vad för slags regel, norm eller princip som har åsidosatts, vad dess normskydd omfattar och vilka 

risker felet eller försummelsen innebär.” 
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2013 s. 842 bara i några enstaka fall.  

 

I den absoluta merparten av alla beslut där JK gör en beskrivning av förutsättningarna för 

skadeståndsansvar sker hänvisning till upp till sex olika rättsfall. NJA 2013 s. 842 är ett av 

dessa, men hänvisning sker till detta avgörande i betydligt mindre utsträckning än till t.ex. 

NJA 1994 s. 654, NJA 2003 s. 285 och NJA 2007 s. 862. I dessa avgöranden ger HD uttryck 

för ett kategoriskt uppenbarhetskrav.  

 

Det dröjer ett helt år efter att dom meddelats i NJA 2013 s. 842 innan JK över huvud taget 

hänvisar till fallet. Tendensen är dock att JK sedan andra kvartalet 2015 hänvisar till alla sex 

rättsfall, och därmed även till NJA 2013 s. 842. En sådan hänvisning sker framför allt i 

samband med (2y) det utförligare uppenbarhetskravet.  

 

Granskningen visar att frågan om vad som utgör fel eller försummelse är högst relevant, 

eftersom avslag i mycket stor utsträckning motiveras just med att fel inte föreligger. Inte 

sällan menar då JK att ersättningsanspråket avslås för att det inte skett en sådan uppenbart 

oriktig bedömning som krävs för att det ska vara fråga om fel eller försummelse i 

skadeståndslagens mening. Hur JK beskriver förutsättningarna för fel eller försummelse är 

alltså av stor vikt. 

 

Som framgått ovan menade JK i 21 beslut att (2z) frågan om oaktsamhet snarast ska ta sikte 

på om domstolen eller myndigheten resonerat på ett ”rimligt försvarbart sätt”.358 Även om 

JK också där höll fast vid uppenbarhetskravet kan detta ändå ses som ett närmande av NJA 

2013 s. 842. Noterbart är dock att det senaste beslutet med en sådan formulering är från mars 

2015. Formuleringen om ”rimligt försvarbart sätt” tycks därefter helt ha övergivits.  

 

I ett enda beslut, med beslutsdatum 13 april 2015, har det över huvud taget nämnts att fel kan 

föreligga även om rättstillämpningen inte är uppenbart oriktig.359 Uttalandet gjordes i ett 

yttrande från Skatteverket. JK valde dock att själv redogöra för förutsättningarna för 

                                                
358 Se avsnitt 4.3.3.4 ovan för en mer ingående beskrivning och analys. 
359 Se avsnitt 4.3.5 ovan. 
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skadestånd och bortsåg då från Skatteverkets mer rättvisande beskrivning av rättsläget. 

 

Även om (2y) det utförligare uppenbarhetskravet kan ses som ett närmande av NJA 2013 s. 

842,360 och även om det förekommer åtminstone ett beslut där JK istället för 

uppenbarhetskravet uttalat att det ”i normalfallet” krävs ”mer” för att fel ska föreligga vid 

rättstillämpning,361 går det sammantaget inte att se någon tendens till ett ”avståndstagande”362 

från uppenbarhetskravet i JK:s beslutspraxis. Däremot har det sedan NJA 2013 s. 842 

förtydligats att en helhetsbedömning ska göras och att uppenbarhetskravet åtminstone inte 

ska ta sikte på en förhöjd culpanivå. Även om detta inte kom som någon större nyhet i och 

med NJA 2013 s. 842,363 tycks JK först 2015 på allvar uttrycka detta i sina beskrivningar av 

ansvarsförutsättningar. Det kan noteras att JK inte i ett enda fall tycks hänvisa till NJA 2011 

s. 411, alltså det rättsfall som innan NJA 2013 s. 842 gav närmast vid handen att en 

helhetsbedömning ska göras. Här tycks NJA 2013 s. 842 alltså ha varit mer avgörande för 

hur JK kommit att uttrycka sig. 

 

5.4 (iv) Så, vad spelar det för roll? 

 

JK har betydelse. Dess beslut blir i någon mån rättsbildande, och är av stor betydelse för 

enskilda. Särskilt frågan hur JK drar gränsen för det allmännas ansvar blir av stor vikt, 

eftersom det allt som oftast är i denna del förutsättningarna för skadestånd brister.  

 

I JK:s beslutspraxis har det visat sig att uppenbarhetskravet har en fortsatt ohotad ställning, 

men sedan diskursen öppnats av HD kan man sätta i fråga om inte JK bör se över 

uttryckssättet. Det är lätt hänt att uppenbarhetskravet ”leder tankarna fel”.364 Det har i NJA 

2013 s. 842 föreslagits andra, mer nyanserade och mindre kategoriska uttryckssätt, för att 

                                                
360 Jfr dock avsnitt 4.3.3.3 ovan. 
361 Se avsnitt 4.3.4 ovan. 
362 Se Bengtsson/Strömbäck s. 117 not 88. 
363 Se avsnitt 3.2, 3.5.1 och 3.6.1 ovan. 
364 Jfr Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 378. 
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markera att det i rättstillämpning inte sällan finns ett stort bedömningsutrymme.365 Att överge 

uppenbarhetskravet skulle ändå knappast leda till några revolutionerande förändringar i fråga 

om hur statens ansvar bedöms vid fel i rättstillämpning.366 Det skulle dock vara av 

pedagogiskt värde och utgöra en starkare påminnelse om vikten av en nyanserad 

helhetsbedömning, varvid frånvaron av en (till synes) uppenbart oriktig bedömning inte blir 

ett omedelbart skäl att avslå anspråk som borde ha getts en mer genomgående prövning. 

 

Att hänvisa till uppenbarhetskravet är knappast ”fel” – uppfattningarna om uttryckets 

lämplighet som en rättvisande beskrivning går (uppenbarligen) isär, och det finns i NJA 2013 

s. 842 signaler om att uttrycket godtas om än med en innebörd (frekvens snarare än styrande 

rekvisit) som inte omedelbart förstås från dess (kategoriska) ordalydelse. JK:s beskrivningar 

har visat på en hög grad av konsekvens och kontinuitet, i fråga om användandet av 

uppenbarhetskravet. Just i fråga om detta kan det dock alltså finnas goda skäl att uttrycka sig 

med större försiktighet.367 Ett alternativ vore att helt enkelt undvika att försöka sammanfatta 

helhetsbedömningen i en (potentiellt missvisande) formel, och istället utnyttja den 

substantiella beskrivning av denna som återfinns i NJA 2013 s. 842. Vill man betona att det 

i rättstillämpning inte sällan finns utrymme för olika bedömningar – vilket onekligen är fallet 

– går det att göra på ett mindre kategoriskt sätt. NJA 2013 s. 842 kan gott tjäna som riktmärke 

även i det avseendet.368 

 

För att åter citera Brasse, när han till slut presenterat den lösning han anser vara den 

lämpligaste: ”Är inte det det fiffigaste? Är inte det det fiffigaste?”369   

                                                
365 ”Frågan blir om domstolen har resonerat på ett rimligt försvarbart sätt. Därvid märks att det faktiska 

utrymmet för att en skadeståndsgrundande normavvikelse ska anses föreligga i vissa fall kan vara begränsat på 

grund av bedömningsutrymmet av något skäl är stort”, se NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 13. 
366 Jfr Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 353. Andersson konstaterar att varken ”borttagna 

begränsningar eller införda ansvarsregler behöver medföra så oerhört stora förändringar; däremot fungerar båda 

som symboliska uttryck för att den äldre rättens privilegiering av det allmännas överhöghetsposition är bruten.” 
367 Visserligen har JK att handskas med ett icke obetydligt antal s.k. rättshaverister (se Lambertz, En mångfärgad 

bild – om Justitiekanslern åren 2001-2009 s. 270), mot vilka det kan finnas anledning att tydligt (övertydligt?) 

markera ansvarets undantagskaraktär. Jfr dock a.a. s. 271 f., och Lambertz, Förtroendet för rättsväsendet s. 395 

ff., som tyder på att andra lösningar vore mer effektiva. 
368 Se NJA 2013 s. 842, särskilda yttrandet p. 13. 
369 Jfr dock Magnus och Eva: ”Tycker han ja.” 
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