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Förord 

Så fick också detta ett slut. 

Även om det först såg ut att sluta mycket tidigare 

och sedan kanske inte sluta alls. 

 

Tack till min handledare Håkan Andersson; 

till alla som läst och lämnat synpunkter på texten; 

till den alltid behjälpliga personalen på Juridiska biblioteket i Uppsala. 
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1 Inledning 

Principer om obehörig vinst och regler om att sådan ska återgå går att spåra tillbaka till 

den romerska rätten.1 Ur detta har sedan rättsvetenskapsmän utvecklat ett juridiskt institut 

eller till och med ett helt rättsområde.2 I många europeiska länder är institutet allmänt 

accepterat, antingen kodifierat eller som oskriven lag. Huvudregeln har formulerats i tysk 

rätt i § 812 BGB enligt följande: 

 
“Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas 

ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. Diese Verpflichtung 

besteht auch dann, wenn der rechtliche Grund später wegfällt oder der mit einer Leistung 

nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eintritt“.3 

 
I DCFR uttrycks:  

 
”A person who obtains an unjustified enrichment which is attributable to another’s 

disadvantage is obliged to that other to reverse the enrichment.”4 

 
I Skandinavien har principen haft svårare att vinna mark.5 I Danmark riktade Julius 

Lassen kritik emot ett användande, men institutet kom aldrig att förkastas helt, mycket 

tack vare en prominent försvarare av detsamma i Henry Ussing.6  

I Sverige förde dock Vilhelm Lundstedt obehörig vinst inunder kategorin 

”meningslösheter” och uttalade vidare att användandet av begreppet visade ”att 

jurisprudensen då och då har garderobsorg”.7 Obehörig vinst avfärdades även av Philips 

Hult vilken − om än ej lika avogt inställd som Lundstedt − anförde att begreppet 

”obehörig” åtminstone kunde tjäna som ”en sammanfattande karakteristik” av de skäl 

som de facto motiverar en regel.8 Dessa båda får antas ha haft ett betydande inflytande på 

den syn som sedermera presenterades av Jan Hellner i dennes doktorsavhandling från 

1950;9 Hellner fann obehörig vinst-institutet otjänligt för svensk rätt och förordade istället 

                                                 
1 Se t.ex. Zweigert/Kötz, An introduction to comparative law, 3 uppl. 1998 s. 539 f. 
2 Jfr Zweigert/Kötz, a.a. s. 538 ff. 
3 § 812 BGB st. 1. Min kursivering p.g.a. annat språk. 
4 Bok VII. − 1:101. Min kursivering. 
5 Se t.ex. von Bar/Clive, DCFR vol. 4, 2009 s. 4023. 
6 Se Munukka, Är obehörig vinst en svensk rättsprincip? Ny Juridik 3:09 s. 26 – 34 på s. 27 och Karlgren 
Obehörig vinst och värdeersättning, 1982 s. 11 med hänvisning i not 1. 
7 Lundstedt, Obligationsbegreppet I, 1929 s. 168 särskilt not 2. 
8 Hult, Om kommissionärsavtalet I, 1936 s. 45 not 2. 
9 Hellner, Om obehörig vinst – Särskilt utanför kontraktsförhållanden, 1950, se förordet. 
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andra lösningar för fall då vinstkrav görs gällande.10 Samma år utkom en avhandling av 

Sven Bramsjö i vilken obehörig vinst såsom lösningsförslag vid avtals återgång 

förkastades.11 Samtidigt i Danmark utkom Anders Vinding Kruse med en avhandling vari 

obehörig vinst-läran kritiserades som utgörande rena cirkelresonemang.12 Framförallt 

Hellners verk har ansetts vara ”epokgörande” för svensk rätt,13 samt omnämnts som 

”magnifik[t]”,14 även av mer obehörig vinst-vänliga författare.  

Med detta syntes obehörig vinst-institutets saga all i de skandinaviska rättssystemen. 

Likväl utgavs ett postumt arbete av Hjalmar Karlgren 1982 som var mer positivt inställt 

till obehörig vinst som rättskonstruktion.15 På senare tid har Jori Munukka argumenterat 

för att svensk rätt kommit att inta en mer accepterande syn på obehörig vinst.16 Kritik mot 

den tidigare synen framförs också av Ulf Bernitz som instämmer med Munukka 

beträffande tendenserna om en mer positiv syn på obehörig vinst-principen.17 Mårten 

Schultz har anfört att obehörig vinst-institutet har återupplivats inom den svenska rätten,18 

samt även argumenterat för att andra rättsregler kan motiveras med obehörig vinst.19 

Till stöd för detta obehörig vinst-institutets ökade betydelse, har åberopats ett antal 

HD-avgöranden från 1990-talet och framåt i vilka HD ska ha använt obehörig vinst som 

rättsgrund för att lösa fallen. 

Motargument till denna utvecklingsbeskrivning står att finna hos Jan Kleineman som 

tagit Hellners slutsatser i försvar och ifrågasätter det rättsliga behovet av en allmän 

obehörig vinst-grundsats.20 

 

 

                                                 
10 Hellner, a.a. se särskilt s. 392 ff.  
11 Bramsjö, Om avtals återgång, 1950. 
12 Se von Bar/Clive, a.a. s. 4023, Munukka, a.a. s. 27 och Karlgren, a.a. s. 11 med hänvisning i not 2. 
13 Se Schultz, Obehörig vinst-motiveringar, SvJT 2012 s. 372 – 383 på s. 372. 
14 Karlgren, a.a. s. 11. 
15 Karlgren, a.a. 
16 Munukka, a.a. 
17 Bernitz, Om rätt till ersättning för obehörig vinst – särskilt i europarättsligt och immaterialrättsligt 
perspektiv i Festskrift till Gertrud Lennander s. 14 − 25, 2010 på s. 14 f. 
18 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, Obehörig vinst rediviva, SvJT 2009 s. 946 – 
959.  
19 Schultz, Obehörig vinst-motiveringar, SvJT 2012 s. 372 – 383. 
20 Kleineman, Obehörig vinst och frågan om vårt behov av rättsliga tvångströjor, TfR 2013 s. 531 – 549. 
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2 Om uppsatsen 

2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka det juridiska institutet ”obehörig vinst” och ett 

eventuellt användande av detsamma som rättsgrund. Kan ersättning utdömas på sådan 

grund? På vilka sätt kan det i sådana fall gå till? I vilka situationer? Hur motiveras 

tillämpningen? Är förfarandet användbart? Lämpligt? Obehörig vinst-institutet har, vilket 

berördes i inledningen ovan, traditionellt betraktats med skepsis inom svensk rätt. 

Eftersom det på sina håll i den juridiska litteraturen på senare tid gjorts gällande att 

institutet obehörig vinst intagit,21 eller i vart fall framöver kan komma att inta,22 en mer 

betydelsefull ställning inom den svenska rätten finns anledning att närmare granska hur 

detta förhåller sig, samt huruvida detta vore en önskvärd utveckling. 

 

2.2 Disposition och avgränsningar 

Jag har avgränsat uppsatsen till att i huvudsak behandla två typfall som anknyter till 

obehörig vinst och institutets eventuella användande som rättsgrund: Obehöriga 

förfoganden över annans egendom i kapitel fyra och misstagsbetalningar enligt läran om 

condictio indebiti i kapitel fem. Detta eftersom det är i sådana fall som det i litteraturen 

har gjorts gällande att obehörig vinst har haft betydelse för utgången i en del rättsfall från 

senare tid. Därutöver följer i kapitel sex mindre omfattande avsnitt om de föreslaget 

obehörig vinst-anknytande rättsprinciperna negotiorum gestio och compensatio lucri cum 

damno. Uppsatsen avslutas i kapitel sju med en reflekterande diskussion kring obehörig 

vinst efter vad som framkommit i de tidigare kapitlen. Allra närmast efter detta kapitel 

följer dock kapitel tre i vilket det rättsliga institutet obehörig vinst närmare beskrivs.  

 

2.3 Metod och material 

Ehuru den okomplicerade vägen beträffande metodval vore att kalla tillvägagångssättet 

”rättsdogmatiskt”, utan att närmare definiera begreppet och sedan gå vidare, är detta inte 

vad jag ämnar göra. Visserligen torde metoden till stora delar kunna kvalificera sig som 

rättsdogmatisk, åtminstone till de som avser fastställa gällande rätt.  

                                                 
21 Schultz, a.a. och Munukka, a.a. 
22 Ramberg/Ramberg, Allmän avtalsrätt, 10 uppl. 2016 s. 270 och Bernitz, a.a. s. 14. 
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Nils Jareborg uttrycker att ”[d]en kortaste beskrivningen av rättsdogmatik är att den 

består i rekonstruktion av rättssystem”, Jareborg anför vidare att metoden skulle vara 

vetenskaplig.23 Dock tycks Jareborg mena att beaktandet av konsekvenser för 

verkligheten av ett (re)konstruerat rättssystem faller utanför rättsdogmatikens domäner 

och istället hör rättssociologin till.24 Därmed gör avsaknaden av empiri att metodens 

vetenskaplighet kan ifrågasättas. Tillfogas prefixet ”rätts-” till ordet vetenskaplig kunde 

påståendet lättare accepteras,25 tillika att delar av rättssociologin därtill fogas. Frågan kan 

förvisso ställas huruvida rättsvetenskapen ska begränsas till att omfatta endast 

rättsdogmatiken.26 Men då kunde man invända att det senare begreppet istället kan vidgas 

ad hoc, urskiljandet ter sig resultatlöst. Mer om detta ska dock inte dryftas utan jag 

övergår istället till en beskrivning av metoden utan att göra anspråk på ett passande 

begreppsepitet för den.  

Framställningen bär till viss del diskursanalysens prägel. Detta genom att jag redogör 

för olika författares infallsvinklar avseende de rättsliga problem och situationer som i det 

följande kommer att beröras. På detta sätt tydliggörs att det i samtliga avseenden är någon 

som argumenterar för något. Att fastställa en rättslig ”sanning” i epistemologisk mening 

görs inget anspråk på, däremot att vissa tolkningar och tillvägagångssätt, av praktiska 

skäl, vore att föredra framför andra. Således tillfogar jag egna argument när sådana ter sig 

befogade varpå metoden näppeligen kvalificerar sig som genuint diskursanalytisk.  

Metoden kan också ses som ”idéhistorisk” i brist på ett bättre ord. Ett sökande efter 

kronologiska kopplingar mellan resonemang i doktrinen där en ytterligare dimension blir 

när i tiden ett tankespår inleddes. På så vis kan utrönas vilka tankar som tillkommit på 

grund av att de bygger vidare på tidigare resonemang, samt att förslag som tidigare utretts 

men förkastats framträder. En ytterligare aspekt är att när regler väl etablerats och med 

tiden återgivits i allt mer förenklad form, detta kan innebära att en skugga faller över det 

bakomliggande resonemanget; gradvis eroderar det argumentationsfundament som från 

början motiverade regeln. Därmed kan en återblick över äldre doktrin och upplagor vara 

till nytta. Detta tillvägagångssätt framträder tydligast i kapitel fyra.  

Slutligen innefattar framställningen också komparativa inslag. Främst jämförs den 

svenska rätten med den tyska eftersom (de förhållandevis moderna) obehörig vinst-

                                                 
23 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 1 – 10 på s. 4.  
24 Jareborg, a.a. s. 9. 
25 Men då som en egen kategori och inte som en underkategori till vetenskapen.  
26 Jfr Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, 2001 s. 22 ff. 
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resonemangen initialt härrör därifrån. Jag har också i relevanta delar valt att göra 

jämförelser med fransk rätt. 

Som huvudsakligt material till denna uppsats – varför det ånyo presenteras fullt 

utskrivet i nästföljande noter − räknar jag de arbeten om obehörig vinst som biståtts av 

Hellner27 och Karlgren28. Hit hör också den senaste tidens artiklar om ämnet av Schultz29, 

Munukka30 och Kleineman31, samt stora delar av den rättspraxis de omtalar. Eftersom 

obehörig vinst-problematik aktualiseras på flertalet civilrättsliga områden har jag även 

fått konsultera till berörda rättsområden hörande praxis och doktrin. Dessa arbeten 

presenteras i aktuellt kapitel. Till de komparativa inslagen används i huvudsak en 

framställning av de tyska rättsvetenskapsmännen Konrad Zweigert och Hein Kötz 

(översatt till engelska av Tony Weir).32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Hellner, Om obehörig vinst, 1950. 
28 Karlgren, Obehörig vinst och värdeersättning, 1982. Eftersom Karlgrens arbete är postumt utgivet går 
det inte med säkerhet att säga hur den slutliga versionen hade sett ut om Karlgren själv fått fullborda sitt 
verk. Se anmälan av arbetet av Hellner, JFT 1982 s. 483 – 487 och av Håstad, SvJT 1984 s. 216 – 219. 
29 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, Obehörig vinst rediviva, SvJT 2009 s. 946 – 959 
och Obehörig vinst-motiveringar, SvJT 2012 s. 372 – 383.  
30 Munukka, Är obehörig vinst en svensk rättsprincip? Ny Juridik 3:09 s. 26 – 34. 
31 Kleineman, Obehörig vinst och frågan om vårt behov av rättsliga tvångströjor, TfR 2013 s. 531 – 549. 
32 Zweigert/Kötz, An introduction to comparative law, 3 uppl. 1998. 
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3 Om obehörig vinst 

3.1 Skepnader 

Obehörig vinst kan sägas inta flera potentiella skepnader inom ett rättssystem, under 

denna rubrik görs en ansats att redogöra för och sortera dessa beträffande det svenska. 

 

3.1.1 Lagstadganden och andra regler 

Obehörig vinst-tanken kan spåras till den allra äldsta svenska lagstiftningen ännu i bruk. 

En kvarleva från 1734 års lag återfinns i 18 kap. 3 § HB andra meningen. Lagrummet 

bekräftades som alltjämt gällande vid tillkomsten av AvtL genom dess 27 §. Situationen 

som träffas av regeln är i sysslomannaförhållanden då en mellanman överskridit sin 

behörighet. Huvudmannen blir då inte bunden av mellanmannens rättshandlande och 

åläggs inga förpliktelser ”utom det vises, det honom till nytta använt är.” Har 

huvudmannen alltså haft nytta av mellanmannens rättshandlande blir denne, trots 

obundenheten, ersättningsskyldig beräknat efter sagda nytta.33 

Det lagstadgande som i svensk rätt tydligast uttrycker obehörig vinst-tanken torde vara 

74 § VxL.34 En preskriberad (eller prekluderad) växel kan i vissa fall göras gällande mot 

växelgäldenären, nämligen upp till den vinst denne skulle göra på bekostnad av 

fordringsägaren på grund av preskriptionen.35 Hur regeln ska förstås har utretts ingående 

av Anders Agell.36 I NJA 1988 s. 598 prövade HD tillämpning av 74 § VxL och fann, i 

motsats till det svar Agells teori skulle ha givit, att ingen obehörig vinst förelåg i den 

aktuella situationen. Referenten i målet, justitierådet Johan Munck – som även bidragit 

med ett utförligt tillägg till domen − har senare kommenterat fallet i ett tryckt tal; 

prejudikatet skulle numera vara att anse som obsolet eftersom växlar knappt brukas 

längre.37 Att analogisera utifrån växelrätten, eller använda praxis och doktrin kring 74 § 

VxL till stöd för tillämpning av en allmän obehörig vinst-regel synes således inte vara att 

rekommendera. 

                                                 
33 Jfr Håstad, Tjänster utan uppdrag, 1973 s. 35 f. Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, 
Obehörig vinst rediviva, SvJT 2009 s. 950 och Mellqvist/Persson, Fordran & Skuld, 10 uppl. 2015 s. 43.  
34 Då VxL är grundad på internationella konventioner är detta inte särskilt uppseendeväckande eftersom 
obehörig vinst-konstruktioner är vanliga i många utländska rättssystem. 
35 Med regeln utformad på detta sätt krävs, för att preskriptionsverkan överhuvudtaget ska kunna inträda på 
en växel, att somliga vinster likväl måste falla utanför regelns tillämpningsområde d.v.s. ses som behöriga. 
Som regeln formulerats är den dock föga behjälplig vad gäller dessa distinktioner.  
36 Agell, Växel, check och materiell fordran, 1971 s. 110 ff. och 154 ff. 
37 Munck, JP 2009, s. 167 – 172 på s. 171 f. Här framkommer att Agell anslöt sig till HD:s uppfattning efter 
att ha tagit del av domen. 
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Reglerna om avtals ogiltighet i 3 kap. AvtL och dessas eventuella koppling till 

obehörig vinst diskuteras av Torbjörn Ingvarsson.38 Ersättning utgår som huvudregel om 

ett avtal ogiltigförklaras enligt det negativa kontraktsintresset 39, detta kan ju innefatta 

ersättningsskyldighet också för rena förluster och handlar således inte exklusivt om att 

omfördela vinster.40 Ingvarsson menar att det är ogiltigheten i sig som utgör grund för 

rättsföljden.41 Att en följd av ogiltigheten också blir att det inte går att göra vinst på sådana 

avtal är endast någonting som kan konstateras i efterhand.42 I dessa fall blir alltså obehörig 

vinst en rättsföljd och aldrig en rättsgrund. 

9 kap. 7 § FB behandlar avtals ogiltighet på grund av omyndigs bristande 

rättshandlingsförmåga. Rättsföljden – då ett återställande inte är möjligt − skiljer sig från 

ogiltighetsreglerna i AvtL på så sätt att den omyndiges ersättningsskyldighet begränsar 

sig till den nytta denne haft av ”avtalet”.43 Enligt Bramsjö innebär dock den valda 

regleringen en förbättring mot tysk abstrakt obehörig vinst-metodologi.44 Det skulle alltså 

finnas en skillnad mellan den obehörig vinst-inspirerade svenska specialregleringen i 

detta fall och den tyska, på obehörig vinst grundade, avtalsåtergångsregleringen i 

allmänna fall. Ingvarsson vill skilja på begreppen vinst och nytta och på så vis underkänna 

läran om obehörig vinst som motivering även till 9 kap. 7 § FB.45 

Inom rent sakrättsliga domäner har surrogationsprincipen föreslagits såsom varande 

en obehörig vinst-regel av Gösta Walin. Principen skulle enligt Walin delvis ha 

funktionen att hindra någons borgenärer från att göra en obehörig vinst på den till 

surrogatet förmånsberättigades och dennes borgenärers bekostnad, men någon allmän 

rättsregel om obehörig vinst erkände Walin inte.46 Karlgren tycktes finna detta 

resonemang uppseendeväckande utan att tillföra någon närmare motivering därtill.47 

Eftersom surrogations-principen gäller så måste Walins påstående ses som riktigt. Men 

under antagandet att den inte gällde så skulle påståendet, givet denna premiss, inte kunna 

ses som riktigt. I en sådan rättsordning vore samma sorts vinst istället behörig. 

                                                 
38 Ingvarsson, Ogiltighet och rättsföljd, 2012 s. 103 ff. 
39 Se om negativt kontraktsintresse Hellner m. fl. Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt – 2 häftet. Allmänna 
ämnen, 6 uppl. 2016 s. 227 f. 
40 Ingvarsson, a.a. s. 106. 
41 Ingvarsson, a.a. s. 105. 
42 Ingvarsson, a.a. s. 107. 
43 Se t.ex. Adlercreutz m.fl. Avtalsrätt I, 14 uppl. 2016 s. 265 f. 
44 Bramsjö, a.a. s. 277 f. 
45 Ingvarsson, a.a. s. 104. 
46 Walin, Separationsrätt, 1975 s. 163. 
47 Karlgren, a.a. s. 48. Jfr dock densammes resonemang kring compensatio lucri cum damno nedan 6.1. 
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Följaktligen kan obehörig vinst inte användas för att motivera surrogationsprincipens 

berättigande i rättsordningen, det motiveras istället av andra skäl. Detta är ett första 

exempel på det cirkelresonemang som behäftar läran om obehörig vinst.48 

Ytterligare lagrum, jämte rättspraxis, som föreslås kunna sorteras under kategorin 

vinstregler finns uppräknade av Munukka.49 

Av dessa exempel på föreslagna vinstregler kan urskiljas en grupp man skulle kunna 

benämna egentliga vinstregler. Nämligen de som bestämmer – begränsar − ersättningen 

till vinsten för den ersättningsskyldiga. De tydligaste exemplen är ovan behandlade 18 

kap. 3 § HB, 74 § VxL och kanske även 9 kap. 7 § FB.50 Går det att ur dessa regler uttolka 

några kriterier för vinsters obehörighet i oreglerade fall? Nej, gemensamt för dessa regler 

är just att ersättningsbestämningen anpassats till den uppkomna vinsten. Rättsgrunden är 

regeln i sig som beskriver på vilket sätt vinsten erhåller kvalifikationen ”obehörig”. 

Anledningarna härtill kan utgöras av en uppsjö olika varianter som inte låter sig 

sammanfattas under någon annan minsta gemensam nämnare än just själva rättsföljden. 

Således kan vinstreglerna endast tjäna som modell för ersättningsberäkning men inte som 

rättsgrundande faktum i oreglerade fall. I sådana fall måste, för att ett vinstanspråk ska 

gillas, en ny vinstregel formuleras om det inte erkännes en allmän obehörig vinst-regel av 

nedan − under 3.1.3 − beskrivet slag. I ett äldre pleniavgörande, NJA 1925 s. 184, synes 

något av alternativen ha använts av HD: 

 
En fastighet såldes med förbehåll om att säljaren skulle bibehålla rätt till skogsavverkning 
på fastigheten. Innan säljaren hunnit utnyttja rättigheten lagstiftades om avverknings-
förbud gällande vissa av träden. Säljaren begärde då ersättning för den vinst köparen gjort 
genom att träden kvarblev oavverkade på fastigheten. Detta yrkande bifölls av HD:s 
majoritet om tio justitieråd enär avtalet inte utgjorde någon rättsgrund för köparen att 
tillgodogöra sig träden. Ersättningen bestämdes till trädens, av HD uppskattade, värde för 
köparen. 
 

Betydelsen av prejudikatet, samt hur den särskilda frågan om outnyttjad skogs-

avverkningsrätt som dragits in på grund av lagfäst avverkningsförbud har behandlats i 

övrig praxis, redogjorde Hellner för i en exkurs till avhandlingen om obehörig vinst.51 

Med hänsyn till fallets ålder och den begränsade situation det täcker, kan det inte isolerat 

                                                 
48 Jfr Lundstedt, a.a. s. 170 not 2 från s. 168. Se vidare nedan 3.1.2. 
49 Munukka, EG-domstolen om omleverans. Konsument ska inte betala nyttoersättning för utbytt vara, JT 
2008/09 s. 320 not 24. Listan ska enligt dess tillverkare ej vara uttömmande. 
50 Tillämpning av övriga regler kan i vissa fall leda till att ersättningen motsvarar vinsten men reglerna 
medger också att i andra fall gå därutöver. Effekten blir dock onekligen att det är omöjligt att göra vinst 
genom att överträda dessa regler, men vinstregler i egentlig mening kan de inte klassas som. 
51 Hellner, a.a. s. 399 ff. 
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ses som legitimerande för en mer vidsträckt allmän obehörig vinst-regel. Skulle det visa 

sig att fler rättsfall stärker sistnämnda regels förekomst kan dock NJA 1925 s. 184 också 

ses som ett supplement härtill.52 Tänkbart är förvisso att skogsavverkningssituationen, 

med dagens lagstiftning, löses bättre genom jämkning enligt 36 § AvtL. 

 

3.1.2 Motiveringen 

I och med den så kallade skandinaviska realismens framväxt kom obehörig vinst att 

utsättas för skarp kritik. Ett tydligt exempel är Lundstedt såsom denne citerats ovan 

(under 1). Lundstedt anförde vidare att obehörig vinst, för den som sökte, stod att finna i 

alla obligationsrättsliga anspråk. Fråga kunde då ställas varför universallösningen 

obehörig vinst inte användes även i andra fall som redan löstes på andra sätt. Kunde det 

vara så att ”detta förträffliga Columbiägg hittats för sent”? Svaret var enligt Lundstedt att 

obehörig vinst, av institutets förfäktare, endast tillgreps i nödfall då ”rättsskolastiken i 

övrigt” inte räckte till.53 

Lundstedt sökte sedan förklara fenomenet att obehörig vinst användes som förklaring 

och motivering till reglers berättigande. Vad Lundstedt tycks åsyfta är förmodligen 

regelns normativa effekt. Vetskapen om att en regel gäller och till synes alltid har gällt 

skapar en illusion. Nämligen att om regeln inte gällde eller om motsatt regel gällde, så 

skulle obehöriga vinster uppstå. I själva verket vore detta något den anser som rättat sin 

moraliska kompass utefter regeln, emedan det egentligen är andra bakomliggande 

överväganden som från början motiverat densamma.54 

Hellner instämde i kritiken, i vart fall beträffande obehörig vinst som motivering till 

uppställandet av en regel. Detta kunde jämföras med andra naturrättsliga satser som enligt 

Hellner är cirkulära, intetsägande och oanvändbara. Vinsten måste kvalificeras för att 

resonemanget inte ska bli cirkulärt. Detsamma gäller för obehörigheten. Med två möjliga 

utfall i en process blir vardera utfall en vinst för någon av processens parter. Först efter 

avgörandet kan konstateras vilket av alternativen som var en ”obehörig vinst”. 

Motiveringen ger således ingen ledning för att lösa fallet. Den är istället ”en ren 

tautologi”. 55 

                                                 
52 Jfr dock Hellner, a.a. s. 186. 
53 Lundstedt, a.a. s. 168 f. not 2. 
54 Jfr Lundstedt, a.a. s. 170 forts. från a. not. 
55 Hellner, a.a. s. 140 f. 
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Obehörig vinst-motiveringen har dock kommit att försvaras av Schultz. Cirkel-

argumentet emot ett användande av obehörig vinst-institutet skulle enligt Schultz vara ett 

av de ”metodimperialistiska skenargument” som anhängare till den realistiska skolan 

ägnat sig åt. Schultz menar häremot att: 

 
”Det är naturligtvis inte cirkulärt att påstå att rättsordningen tillhandahåller en rätt till 

ersättning för vinst under förutsättningen att en förmögenhetstransaktion eller en vinst 

uppstått med grund i den potentiella gäldenärens rättighet obehörigen.”56 

 
Det uttalade får hållas för sant. Men uttalandet framstår endast som en omskrivning av 

vinstmotiveringen. Något svar på kritiken, som består i att motiveringen inte ger någon 

ledning vid bedömningen om en vinst föreligger och om densamma är obehörig, kan inte 

utläsas. 

Schultz har dock utvecklat sitt resonemang kring vinstmotiveringar, särskilt vad gäller 

principerna condictio indebiti och compensatio lucri cum damno.57 (Specifikt om dessa 

situationer följer nedan under 5 och 6.1.) I allmänhet rörande obehörig vinst-motiveringar 

anför Schultz att de är att betrakta som rättspolitiska argument.58 Vidare menar Schultz 

att obehörig vinst-principen i rättsregelskepnad ligger närmare regelns djupare 

värderingsmässiga grund än i de flesta andra fall; en nära samklang med moralen antyds, 

vilket skulle förklara den rättsrealistiska aversionen emot obehörig vinst.59 

Slutligen gör Schultz en ansats att tyda och bemöta Lundstedts kritik. Den senares 

ålderdomliga uttryck ”garderobsorg” nagelfars − via SAOB presenterar Schultz 

definitionen: ”förhållandet att en person nödgas gå särskilt fint klädd (i sht svartklädd) av 

brist på andra användbara kläder” − och Schultz landar i att Lundstedt måste ha avsett att 

obehörig vinst används som etikett i brist på bättre alternativ.60  

Tänkbart är att Lundstedt utöver detta åsyftade att begreppet obehörig vinst är alldeles 

för allmänt. Metaforen rymmer detta − särskilt i den, jämfört med idag, betydligt mer 

ecklesiastiska samtidskontext den myntades – då de särskilt fina kläderna, i form av 

begravningsutstyrsel, troligen förväntades återfinnas i var mans garderob. Även hos den 

som just ingenting annat hade däri. Härtill kan jämföras med mer moderna exempel; 

                                                 
56 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, Obehörig vinst rediviva, SvJT 2009 s. 949 
särskilt not 10. 
57 Schultz, Obehörig vinst-motiveringar, SvJT 2012 s. 372 – 383.  
58 Schultz, a.a. s. 372. 
59 Schultz, a.a. s. 373. 
60 Schultz, a.a. s. 380 f. 
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Ingvarsson skriver att det går att ”klä alla möjliga rättsliga företeelser i obehörig vinst-

termer”, men att det inte betyder ”att det är vare sig hjälpsamt eller ens från svensk rätts 

synpunkt riktigt.”61 

Schultz ger Lundstedt delvis rätt i att obehörig vinst-motiveringarna är argument i brist 

på annat, men finner dessa befogade att ta till när ”det finns en kvardröjande känsla av att 

det är något som fattas” i analysen.62 Förklaringen härtill är att Schultz inte anser 

obehörigheten vare sig tom eller cirkulär eftersom exempelvis en förmögenhets-

överföring som grundar sig i kriminellt handlande kan sägas ha gjorts obehörig genom 

kriminaliseringen.63  

Men samtidigt är det just detta meningsmotståndarna avser med att obehörigheten är 

tom och cirkulär. Först efter kriminaliseringen går det att uttyda att sagda vinst är 

obehörig. Hade handlandet inte bestämts vara kriminellt hade vinsten heller inte varit 

obehörig. Obehörigheten var tom fram till dess kriminaliteten lades däri. Därmed fyller 

obehörigheten ingen funktion heller med Schultz synsätt, den utgör blott en beskrivning. 

Reglerna som utgör rättsgrund i ett sådant fall är brottsparagrafen vilken den nu må vara 

i kombination med 2 kap. 1 och 2 §§ SkL som medger brottsoffret skadestånd till följd 

av brottet. 

 

3.1.3 Rättsgrundsatsen 

Som ett mer bärkraftigt alternativ till den allmänna motiveringen kan istället en grundsats 

om obehörig vinst formuleras.64 Skillnaden mot motiveringen är enligt Hellner att en 

allmän rättsgrundsats bärs upp av att praxis och doktrin fyller begreppen med innehåll. 

Den som vill avfärda en sådan grundsats måste motivera varför den inte på ett 

tillfredsställande sätt sammanfattar de regler den kan upplösas uti eller att dessa regler 

inte tjänar sina syften.65 

Ovan (under 3.1.1) konstaterades att en rättsgrundsats inte kunde deduceras allenast ur 

de befintliga obehörig vinst-regler som rättsordningen tillhandahåller. Frågan är om 

nödvändiga kompletteringar härtill kan motiveras och tillföras för att uppnå eftersträvad 

stadga. 

                                                 
61 Ingvarsson, Condictio indebiti, 2016 s. 29. 
62 Schultz, a.a. s. 383. 
63 Schultz, a.a. 382. 
64 Se Hellner, a.a. s. 148 ff. för en utförlig behandling av rättsgrundsatsen och dess beståndsdelar. 
65 Hellner, a.a. s. 148. 
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3.1.3.1 Rekvisiten  

Förslagen till rekvisit i en eventuell allmän obehörig vinst-grundsats från senare tid är i 

stort sett samstämmiga var de än återges. Rekvisiten är allmänt hållna och har formulerats 

enligt följande:  Det ska ha förekommit ett berikande; någon ska ha gjort en vinst. Vidare 

ska detta ha varit obehörigt, alltså i avsaknad av rättslig grund. Det hela ska också ha 

skett på någon annans bekostnad. Till detta kan läggas att en befogad ansvarsfrihetsgrund 

hos den berikade innebär att denne skulle få behålla vinsten.66 

 Angående berikanderekvisitet kan detta problematiseras på sätt som Hellner visat: 

Exemplet rör konsumtion av annans vin. Om någon i god tro druckit upp annans vin har 

denne gjort en vinst i ekonomisk mening endast om denne i normalfallet dricker vin och 

kunnat göra sig en besparing genom att inte behöva köpa eget. Den som inte har för vana 

att dricka vin skulle således inte ha gjort någon vinst genom samma sorts konsumtion.67 

Detta exempel bör ses som teoretisk för att visa på problematik med vinstbegreppet. 

Applicerar man istället culparegeln på samma typ av fall så synes det ju som om en icke-

vindrickare svårligen undkommer skadeståndsansvar för konsumtionen, medan en 

vindrickare i vissa fall kunde tänkas undkomma. (Exempelvis om denne förvarar eget vin 

i samma källare som vinets ägare och däri funnit det konsumerade vinet.)  

Hellner framförde också kritik mot förlust- eller bekostnadskriteriet såsom icke 

självständigt. En förlust sågs istället som självklart medföljande i samtliga fall när ett 

vinstanspråk på grund av konstaterad vinst kan göras gällande.68 På så sätt bibehålls 

cirkelresonemanget ifrån vinstmotiveringen och grundsatsen får inte den nödvändiga 

stadga den behöver för att kunna sägas vara användbar. 

Beträffande obehörigheten – rättsgrundsrekvisitet − ter sig också den cirkulär även 

inom grundsatsen. Enligt Hellner har man varken inom tysk eller fransk rätt lyckats 

sammanfatta rekvisitet i en formel.69 Något annat måste kvalificera obehörigheten. Gör 

sig här inte samma skäl gällande som vid obehörig vinst-motiveringen? Dessutom kan 

man fråga sig om inte den befogade ansvarsfrihetsgrunden förhåller sig till obehörigheten 

på samma sätt som förlustrekvisitet förhåller sig till vinstrekvisitet. Om obehörighet väl 

konstaterats så innebär konstaterandet i sig självt att ingen ansvarsfrihetsgrund finns och 

kan man hitta en ansvarsfrihetsgrund innebär det i sin tur att vinsten vore behörig. 

                                                 
66 Se t.ex. Ramberg/Ramberg, a.a. s. 271 och Schultz, Condictio indebiti och obehörig vinst vid felaktiga 
antaganden om momssatser, Svensk Skattetidning 2012 s. 576 – 594 på s. 590. 
67 Hellner, a.a. s. 160. 
68 Hellner, a.a. s. 170 f. 
69 Hellner, a.a. s. 175. 
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Innebörden av obehörigheten är att vinsten ska sakna rättsgrund. En befogad ansvars-

frihetsgrund är just en sådan rättsgrund. Dessa rekvisit kan alltså inte sägas vara 

självständiga ifrån varandra utan utgör egentligen ett och samma. 

Således befinner man sig åter på ruta ett, fyra rekvisit har blivit två och vad som återstår 

är en ”vinst” som ska vara ”obehörig”. Möjligen kunde grundsatsen istället betraktas som 

en blankettregel, en slags bemyndiganderegel att medelst andra regler obehörigförklara 

vissa vinster; Karlgren diskuterade detta men förordade den mer resoluta grundsatsen.70 

Karlgrens sätt att ta sig runt cirkelresonemanget var att peka på den förmögenhets-

förskjutning som ger upphov till en vinst, om den förra skulle befinnas sakna rättsgrund 

så vore den senare obehörig.71 

 

3.1.3.2 Subsidiariteten 

Obehörig vinst-institutet kan sägas vara subsidiärt på två sätt. Dels är vinstersättningen 

subsidiär till skadestånd som är en mer fördelaktig ersättningsform för den som lidit 

skada,72 dels kan obehörig vinst-grundsatsen sägas vara subsidiär till andra rättsregler på 

grund av obehörighetsrekvisitet.  

Det senare tarvar närmare motiveras: Vid tillkomsten av en rättsregel eller ett regel-

komplex har rättspolitiska överväganden och ställningstaganden funnits i bakgrunden. 

Således har man att presumera att tillämplig lag på ett uttömmande sätt fastslår om 

ersättning ska utgå eller inte. Om resultatet vid tillämpning blivit att ingen ersättning utgår 

så ter det sig mindre lämpligt att en alternativ rättsgrund, i form av obehörig vinst, ändrar 

det tidigare bedömningsutfallet. Det skulle i sådana fall underminera den andra 

regleringen. Vinstgrunden kan således endast aktualiseras om man finner att lagstiftaren 

inte alls övervägt situationen i fråga och att de principer den vilar på heller inte är till 

hjälp.73    

Viss försiktighet bör dock anmodas beträffande motsatsslut. Karlgren anförde att 

rättsordningen, ibland av rent praktiska skäl på ett tidigt stadium, kan erkänna en vinst 

för att i ett senare skede ta tillbaka densamma. Exempelvis en sakrättslig äganderätts-

övergång som senare resulterar i en obligationsrättslig utjämningsförpliktelse för den nye 

ägaren mot den förre.74 

                                                 
70 Karlgren, a.a. s. 20 f. 
71 Karlgren, a.a. s. 21 f. 
72 Se Hellner, a.a. s. 175. 
73 Jfr Hellner a.a. s. 181. 
74 Karlgren, a.a. s. 19. 
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3.1.3.3 Lösningsförslag 

För situationer som det inte går att hitta någon tillämplig rättsregel för att lösa, blir 

subsidiaritetsfunktionen svårare att använda för den som vill argumentera emot ett 

vinstresonemang. Dessa oreglerade fall skulle kunna tänkas lösas medelst en allmän 

vinstgrundsats, alternativt enskilda vinstregler för varje särskilt fall. 

  Som framgått redan i inledningen har obehörig vinst-resonemang givits visst stöd av 

Karlgren. I NJA 1947 s. 150 formulerade Karlgren, som skiljaktigt justitieråd, en på 

obehörig vinst grundad motivering för ett ersättningsåläggande till följd av vinst i 

anslutning till ett köpeavtal.75 

I sin senare behandling av obehörig vinst-institutet urskilde Karlgren tre typfall där 

vinstersättning ansågs komma i fråga: För det första obehöriga förfoganden över annans 

egendom.76 (Se nedan 4). För det andra situationen vid avtals återgång när naturaegendom 

(eller tjänst) som kontraktsrättsligt ska återgå, men återgången av någon anledning är 

omöjlig att genomföra.77(Jfr nedan 5.4.2). För det tredje när någon utan avtalsstöd för-

bättrat annans egendom och genom detta länt denne nytta.78 (Jfr nedan 6.2). Karlgren 

uttryckte att en vinstregel var tillämplig på dessa fall och att det fordrades ”viss 

enhetlighet på de områden där regeln gäller”.79 

Frågan kan dock ställas om en allmän regel ekvivalent med rättsgrundsatsen egentligen 

är vad som förespråkas. Utifrån rekvisiten till den rättsgrundsats som presenterades ovan, 

har de tre typfallen identifierats genom att Karlgren ”tillämpat” obehörighetsrekvisitet 

och uteslutit alla andra situationer än de i framställningen upptagna. Således innebär 

Karlgrens förment allmänna regel inget stöd för vinstersättning i andra situationer än de 

uppräknade.80 Med andra ord kan man betrakta Karlgrens framförda argument som 

förslag till att vinstersättning utdömes i de redovisade typfallen vilket innebär en (eller 

flera) till rättsordningen tillkommande vinstregel (eller -regler) istället för en allmän 

rättsgrundsats.81  

Det nyss sagda kan illustreras med den syn på obehörig vinst man möter hos Torgny 

Håstad som inte anser att svensk rätt tillhandahåller en allmän grundsats om återgång av 

                                                 
75 HD:s majoritet ansåg ersättningsskyldighet följa redan av avtalet. 
76 Karlgren, a.a. s. 14 f. 
77 Karlgren, a.a. s. 15 f. 
78 Karlgren, a.a. s. 16. 
79 Karlgren, a.a. s. 14. 
80 Istället snarast motsatsen. Karlgren skriver själv: ”Utanför dessa tre områden plägar i nordisk doktrin och 
rättspraxis tillämpning av vinstregeln icke komma ifråga.” a.a. s. 16.  
81 Jfr Munukka, Är obehörig vinst en svensk rättsprincip? Ny Juridik 3:09 s. 28.  
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obehörig vinst.82 Utan hinder av detta är ersättning beräknad efter den förpliktigades vinst 

någonting som kan föreslås i oreglerade situationer.83   

Frågan är om problemet inte är av semantisk art. Hellner uttryckte diplomatiskt:  

 
”De stora principfrågorna upplöser sig vid analysen i ett antal delfrågor, som måste 

angripas självständigt, och det blir till stor del en smaksak, hur man vill beteckna det 

slutgiltiga resultatet.”84 

 
Skulle Karlgrens framställning, delvis eller i sin helhet, komma att betraktas som 

gällande rätt skulle slutsatsen i all väsentlighet vara att någon allmän rättsgrundsats, vars 

träffyta täcker ytterligare fall än de som Karlgren redogjorde för, ej står rättstillämparen 

till buds att tillgripa.85 

 

3.2 I utländsk rätt 

Syftet med detta avsnitt är att ge en övergripande bild av vilken funktion obehörig vinst-

institutet fyller i dessa utländska rättssystem och DCFR. Detta underlättar för senare 

jämförelser med svensk rätt i den fortsatta framställningen. Zweigert och Kötz utgår i sitt 

arbete ifrån ett rättsområde som placeras emellan skadeståndsrätt och kontraktsrätt: law 

of unjustified enrichment − obehörig vinst-rätt.86 Det är av utrymmesskäl givetvis endast 

ett tunt lager av rättssystemens fernissa som i korthet kan återges här. Vilka situationer 

som löses inom obehörig vinst-rätten genom tillämpning av en allmän obehörig vinst-

regel eller mer specificerade sådana. Hur situationerna löses måste dock lämnas därhän. 

 

3.2.1 Tysk rätt 

I BGB ägnas §§ 812 – 822 åt obehörig vinst. Områdets portalparagraf − huvudregeln − 

citerades ovan under 1. En mängd olika situationer träffas av det mycket allmänt hållna 

lagrummet. Efterföljande §§ ämnar mer specifikt fastställa eller motivera undantag från 

huvudregeln. En första kategorisering är att skilja på fall då den förlorande parten själv 

stått för (o)rättshandlingen som orsakat förmögenhetsförskjutningen – leistungs-

                                                 
82 Håstad, a.a. s. 36 och densamme i SvJT 1984 s. 216. Jfr dock nedan 3.3. 
83 Håstad, Lagstiftnings- och forskningsbehov inom sakrätten, SvJT 1988 s. 224 – 261 på s. 238 not 26. 
84 Hellner, JFT 1982 s. 486. 
85 Jfr Munukka, a.a. s. 27. 
86 Zweigert/Kötz, a.a. s. 538 ff. 



  

24 
 

kondiktionen − och då den vinnande parten orsakat densamma genom ett ingrepp − 

eingriffskondiktionen.87 

Hellner redogör för den tyska lagstiftningens systematik vilken sägs ha präglats av en 

naturrättsfilosofernas faiblesse att söka efter minsta gemensamma nämnare till rättsliga 

fenomen. Förfarandet genomsyrar hela förmögenhetsrätten, däribland obehörig vinst-

rättens utformning vilken alltså kan ses som en konsekvens därav.88 

Den tyska regleringen har utarbetats ur de romerska rättskällornas behandling av så 

kallade prestationskondiktioner.89 I synnerhet tillmäts condictiones sine causa en fram-

trädande roll,90 närmast så att övriga kondiktioner anses sakna praktisk betydelse.91 

Konsekvensen härav blir att det inte spelar någon roll vad som orsakat en förmögenhets-

förskjutnings initiala ogiltighet, bristen på rättsgrund, vilken för övrigt bestäms utifrån 

andra rättsområden såsom avtalsrätten och dess ogiltighetsregler, blir central.92 

I svensk rätt har endast condictio indebiti vunnit genomslag, därmed har fokuserats på 

transaktioner i form av betalningar, men inte naturaprestationer och tjänster.93 Karlgren 

menade dock, när vinstregeltillämpning vid avtals återgång föreslogs, att romerska 

prestationskondiktioner skulle ligga till grund därtill.94  

En egenhet med det tyska obehörig vinst-institutet är dess inverkan på sakrätten. 

Exempelvis kan ett köpeavtal sägas brista i causa, (det vill säga vara ogiltigt eller 

overksamt), men varan hunnit levereras. I detta fall medger tysk rätt ”köparen” ett 

sakrättsligt giltigt äganderättsförvärv. ”Säljarens” återkrav blir således ett obligations-

rättsligt obehörig vinst-anspråk, men trots detta anspråkets karaktär, kan det ändå infrias 

in natura i form av det ursprungligt försålda.95 Denna sorts abstrakta avtalsreglering tog 

både Karlgren och Hellner avstånd ifrån och den senare förklarade dess uppkomst som 

delvis viljedogmatiskt.96 

Så långt om typfall under leistungskondiktionen. Vad beträffar eingriffskondiktionen 

så faller därinunder, fortfarande genom § 812 BGB, bland annat följande situationer: 

                                                 
87 Zweigert/Kötz, a.a. s. 540 ff. 
88 Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten, 1990 s. 35 ff. 
89 Hellner, a.a. s. 36 f. och Zweigert/Kötz, a.a. s. 539 där de uppräknas: ”condictio causa data causa non 
secuta, ob turpem vel iniustam causam, indebiti [och] sine causa”. 
90 Hellner, a.a. s. 37. 
91 Zweigert/Kötz, a.a. s. 541. 
92 Zweigert/Kötz, a.a. s. 541. 
93 Se nedan under 5, särskilt 5.4.2. 
94 Karlgren, a.a. s. 16. 
95 Zweigert/Kötz, a.a. s. 542 och Karlgren, a.a. s. 16 f. 
96 Karlgren, a.a. s. 17 och Hellner, JFT 1982 s. 484 f.  
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Obehörigt nyttjande av parkeringsplats utan att betala avgift (jfr nedan 4.2.3), intrång i 

immaterialrätt (jfr nedan not 161), samt försäljning av annans egendom till godtroende 

förvärvare. I det sista fallet synes vinst utöver egendomens marknadsvärde medges 

(försäljningsvärdet utgår), medan ersättning i immaterialrättsfallen utgår i form av skälig 

licensavgift.97 

Någonting om obehörig vinst-institutets funktion beträffande oreglerade situationer är 

svårt att utläsa ur Zweigert och Kötz beskrivning. Hellner uttryckte dock att obehörig 

vinst-regleringen, som slutprodukt i tysk rätt, utgör både en samlingsbeteckning för 

flertalet vitt skilda regler och en möjlighet att tillföra helt nya regler till rättssystemet.98 

 

3.2.2 Fransk rätt 

I den franska Code civil finns läran om obehörig vinst inte kodifierad. Detta beror enligt 

Zweigert och Kötz − vilka i sin beskrivning utgår ifrån det tyska obehörig vinst-

rättsområdet som mall − på att det från franskt rättsvetenskapshåll i hög grad fokuserades 

på condictio indebiti och negotiorum gestio när obehörig vinst-problematik gavs 

lösningar. Dessa institut har namngivits répétition de l’indu och gestion d’affaires och 

utgör kategorin quasi-contrats.99   

Beträffande kondiktionerna skiljer sig alltså fransk rätt från tysk på samma sätt som 

svensk rätt gör. Répétition de l’indu täcker dock mer än sin svenska motsvarighet då den 

även är direkt tillämplig på naturaprestationer av misstag. Dock ryms däri inte tjänster, 

vilket förvisso kunde tänkas täckas av gestion d’affaires, vid behov med tillägget 

anormale.100  

Denna lucka har täppts till genom en i praxis uppkommen obehörig vinst-princip; l’ 

action de in rem verso.101 Benämningen utgår ifrån en annan romersk princip, actio de in 

rem verso, med ursprunglig innebörd av ett sätt att föra talan för den som avtalat med en 

slav, mot slavens herre då prestationen utgiven till slaven uppgått i herrens 

förmögenhet.102  

På detta sätt har möjliggjorts att föra vinsttalan mot en insolvent medkontrahents 

medkontrahent om den senare berikats på ens bekostnad. Exempel på situationer då denna 

                                                 
97 Zweigert/Kötz, a.a. s. 544 f. 
98 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s. 70. 
99 Zweigert/Kötz, a.a. s. 545 f. 
100 Zweigert/Kötz, a.a. s. 547. 
101 Zweigert/Kötz, a.a. s. 547 f. 
102 Hellner, Om obehörig vinst s. 61. 
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regel tillämpats är då en arrendator köpt gödsel av en säljare och innan betalning erlagts, 

gödslat sitt arrenderade land och därefter på grund av insolvens, gjort upp med landägaren 

om att säga upp arrendeförhållandet. Landägaren har då ansetts gjort en ersättningspliktig 

vinst på gödselförsäljarens bekostnad. Ett annat fall är då en genealog upplyst en person 

om ett släktskapsförhållande som lett till att den senare kunnat göra anspråk på ett arv, 

arvtagaren betalade inte för upplysningen och därmed ansågs genealogen ha ett giltigt 

vinstersättningsanspråk motsvarande ”informationens värde”.103  

Denna form av obehörig vinst-talan, med möjlighet att ”hoppa över” ett led i 

obligationskedjan finns inte i tysk rätt.104 Likväl har det centrala begreppet även i fransk 

obehörig vinst-rätt kommit att bli definitionen av själva obehörigheten, ”sans cause 

légitime” − ”utan rättsgrund”.105 Vidare har i fransk rätt utvecklats ett tydligt subsi-

diaritetskrav; ett vinstkrav är uteslutet om situationen redan finns reglerad i annan 

tillämplig lag.106  

 

3.2.3 DCFR 

I det akademiska arbetet DCFR ägnas bok VII åt institutet obehörig vinst. Huvudregeln 

citerades ovan under 1. DCFR är förvisso tänkbar att i undantagsfall kunna användas som 

rättskälla till svensk rätt,107 men i huvudsak tjänar det häri som jämförelseunderlag och 

exempel på hur obehörig vinst föreslås kunna användas som rättsgrund. 

Den allmänt hållna huvudregeln följs av ytterligare sex kapitel i vilka undantag från 

huvudregeln likväl som undantag från dessa undantag formuleras. Denna konstruktion 

har kritiserats av Kleineman som beskriver obehörighetens kvalifikationsregler som ”ett 

stort antal abstrakta och svårtolkade underrekvisit varav inte så få framstår som rena 

cirkelresonemang”. Att införliva en liknande lagstiftning i svensk rätt framstår för 

Kleineman som ett ”obehaglig[t] framtidsscenario” och regleringen ”framstår mer som 

ett hinderlopp tillbaka till mer fristående rättspolitiska värderingar”.108 

                                                 
103 Se Zweigert/Kötz, a.a. s. 547 f. och Hellner, a.a. s. 74 f.  
104 Zweigert/Kötz, a.a. s. 543. 
105 Zweigert/Kötz, a.a. s. 548. 
106 Zweigert/Kötz, a.a. s. 551. 
107 Se Herre, DCFR och svensk rätt, SvJT 2012 s. 933 – 939 på s. 936 med hänvisningar till rättsfall då 
DCFR tillägnats någon form av uppmärksamhet från HD. Mest vikt i detta avseende kan fästas vid NJA 
2009 s. 672 i vilket HD lät kriterier i DCFR vara vägledande vid avtalsutfyllning beträffande skälig 
uppsägningstid.   
108 Kleineman, a.a. s. 545. 
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I en djuplodad analys av DCFR:s avtalsrättsliga implikationer uttrycker Joel 

Samuelsson om DCFR:s karaktär att den i grunden är tysk; den tyska rättskulturen har 

nedtecknats på det engelska språket.109 Obehörig vinst, ibland andra företeelser, beskrivs 

av Samuelsson som ett begrepp den svenska rättsordningen känner dåligt, att 

beskrivningen i DCFR därmed ”skär sig” med den svenska juridiska förståelsen, men 

samtidigt att svensk rätt även inrymmer obehörig vinst ”på ett eller annat sätt”.110   

Vid en läsning av DCFR bok VII bekräftas mycket av Kleinemans framförda kritik. 

Inom den tyska rätten framkom ovan (3.2.1) att ”obehörigheten” till stora delar 

kvalificeras genom andra rättsområden. I DCFR har dessa kvalifikationer till synes införts 

även direkt i obehörig vinst-hänseende och då i komprimerad form. Som ett exempel 

rymmer Artikel 2:101: 4 (a-c) hela förutsättningsläran.  

Regelverket ger intrycket att vara mer beskrivande än vägledande. Som Kleineman 

framhåller vore det behäftat med betydande svårigheter att medelst bok VII i DCFR lösa 

exempelvis problematiken i det rättsfall som refereras närmast nedan.111 

 

3.3 Obehörig vinst-institutet i svensk rätt utifrån ett omdebatterat notisfall 

Som katalysator till det nyväckta intresset i doktrinen för en rättsgrundsats om obehörig 

vinst även i det svenska rättssystemet, torde NJA 2009 N 40 kvalificera sig: 

 
En advokatbyrå (A) mottog ett belopp av en privatperson (B) att förvara på A:s 
klientmedelkonto hos en bank (N). I anslutning härtill rekommenderade A en 
kapitalförvaltare (F) som rådgivare till B. Rekommendationen hörsammades och B gav F i 
uppdrag att överföra beloppet från A:s klientmedelkonto till en kapitalförsäkring. F begärde 
ut B:s pengar från A:s konto av N och därefter försvann både F och pengarna. 
 Rättsförhållandet mellan A och B löstes genom förlikning. B som kunde tänkas kräva 
ersättning av A på grund av culpa in eligendo eller culpa in contractu erbjöds, emot att 
avstå sådant anspråk, överta den fordran A påstod sig ha gentemot N på grund av att N 
utgivit beloppet till F utan att denne ägde behörighet att rättshandla för kontoinnehavaren 
A:s räkning. 
 Att F rättshandlat behörigt på uppdrag av B och i enlighet med B:s vilja var ostridigt. 
Fråga i målet var dock om A, inte B, hade ett giltigt fordringsanspråk gentemot N. HD 
ansåg så vara fallet eftersom F saknade behörighet att rättshandla å A:s vägnar och A inte 
på något sätt kunde anses ha ratihaberat uttaget från kontot i efterhand. 
 Emellertid tillade HD efter ovanstående avgörande: ”En annan sak är att en skyldighet 
för [N] att på nytt betala ut beloppet skulle kunna tänkas bilda underlag för ett 
återgångskrav från [N] gentemot [B] eller [A] grundat på principen om obehörig vinst”. 
 Ett justitieråd var skiljaktigt och fann att A innehaft medlen med redovisnings-
skyldighet gentemot B och då varit tvungen att verkställa order härrörandes från B. 
 

                                                 
109 Samuelsson, Avtalstolkning på europeiska. Del I: Systemet, SvJT 2012 s. 962 – 985 på s. 964 f. 
110 Samuelsson, a.a. s. 967, särskilt not 28. 
111 Kleineman, a.a. s. 545. 
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HD:s tillägg om obehörig vinst har tolkats av Munukka och Schultz, om än med viss 

försiktighet, som en bekräftelse på att svensk rätt erkänner en allmän obehörig vinst-

grundsats.112 Schultz uttrycker också att målets utgång är orimlig eftersom B disponerat 

över samma belopp två gånger: Dels genom beordrandet av F att ta ut och placera 

beloppet i kapitalförsäkringen och dels genom att ånyo utfå beloppet av N efter HD:s 

domslut.113 

Till debatten anslöt sig även Teodor Leffler, B:s ombud i målet, bland annat med en 

förfrågan om ett utvecklande av resonemanget kring den obehörig vinsten och när den  

skulle ha uppstått för B.114 Det framkommer också att N, på grund av HD:s formulering 

i domskälen, senare återkrävde B grundat just på obehörig vinst; parterna förlikades varpå 

saken inte prövades i domstol.115 Leffler menar att formuleringen brister i klarhet då HD 

utryckt att N ålagts skyldighet att ”på nytt betala ut beloppet” till B. Någon utbetalning 

med befriande verkan hade enligt Leffler aldrig skett utan N ålades att uppfylla den 

utbetalningsskyldighet N haft och fortfarande hade gentemot A, allt sedan insättningen av 

medlen gjordes på kontot.116 

På detta replikerade Håstad som, till skillnad från samtliga andra rättsuttolkare, ansåg 

kommissionslagen117 direkt tillämplig på fallet.118 Beträffande den obehöriga vinsten så 

uppkom den för B, enligt Håstad, genom domen på den andra betalningen oavsett om den 

ses som riktad till B, eller till A med redovisningsskyldighet gentemot B. Håstad utvecklar 

också att obehörig vinst ”i vid mening” ligger bakom regleringen i kommissionslagen 

liksom även många anda regler.119 Men Håstad påpekar också ur ett processrättsligt 

perspektiv att detta inte borde ha kunnat åberopas i en ny process utan skulle ha anförts 

redan i den första.120 

Frågan är om Håstad här inte använder sig av vinstmotiveringen på det sätt som särskilt 

Lundstedt kritiserat.121 Håstad redogör tydligt för sin uppfattning att HD dömde felaktigt 

och således i strid med rättsordningen – kommissionslagen – vilket gör att en obehörig 

                                                 
112 Se Munukka, a.a. s. 27 och s. 33 och Schultz Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, Obehörig 
vinst rediviva, SvJT 2009 s. 954. 
113 Schultz, a.a. s. 954 not 28. 
114 Leffler, Ett obiter dictum rörande obehörig vinst, JT 2012/13 s. 976 – 983. 
115 Leffler, a.a. s. 980. 
116 Leffler, a.a. s. 980 not 4. 
117 Från 1914 som gällde vid transaktionen. 
118 Håstad, Svaret finns i lagboken, JT 2012/13 s. 972 − 975. Håstads slutsats blev att N inte skulle ha 
behövt utge beloppet. För utförlig kritik mot det kommissionsrättsliga spåret se Kleineman, a.a. s. 542 ff. 
119 Håstad, a.a. s. 975. 
120 Håstad, a.a. s. 974 f. 
121 Se ovan 3.1.2. 
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vinst i efterhand kan konstateras; om inte kommissionslagen gällde skulle det gå att göra 

obehöriga vinster (i vid mening). 

Kleineman synes instämma med HD i själva avgörandet men är kritisk till dess tillägg 

om obehörig vinst.122 Dessutom utdelas kritik emot referattekniken och förfarandet att 

inte referera rättsfallet när prövningstillståndet meddelades på prejudikatgrund.123 Vidare 

poängterar Kleineman hur svårlöst situationen hade varit med tillämpning av de abstrakta 

obehörig vinst-begreppen såsom de uttrycks i exempelvis DCFR.124 

Det sistnämnda kan inte ses som någon överdrift. Däremot ter det sig oundvikligt att 

inte diskutera eventuell vinst, eller kanske snarare förlust, för att lösa fallet.125 Beträffande 

den obehöriga vinsten, om en sådan anses finnas, så synes den ha uppkommit genom en 

mellanman som överskridit sin behörighet. Det belopp som mellanmannen F försvunnit 

med måste, för att en obehörig vinst ska kunna konstateras, betraktas som A:s eller B:s 

att kunna göra anspråk på. Frågan är då om inte 18 kap. 3 § HB eventuellt vore tillämplig 

istället för en allmän obehörig vinst-grundsats. Någon praktisk nytta av F:s innehav av 

medlen synes dock svår att visa för både A och B. Den obehöriga vinsten skulle i så fall 

uppgå till värdet på en fordran mot F. En fordringsrätt N tvivelsutan innehade redan med 

det utfall HD meddelade i 2009 års notisfall. Som notisfall blir också prejudikatvärdet 

ringa, vilket utöver att obehörig vinst endast diskuteras i ett obiter dictum, minskar stödet 

för vinstgrundsatsens erkännande.  

 

 

 

 

 

                                                 
122 Kleineman, a.a. s. 544. 
123 Kleineman, a.a. s. 539 f. Att fallet inte refererades antyder onekligen att någonting inte blev såsom det 
var tänkt.   
124 Kleineman, a.a. s. 545. 
125 Särskilt beträffande A, vars talan mot N ju fördes i målet. Något som verkar saknas i bedömningen är 
rättsförhållandet mellan A och B. Dessa förlikades, men på vilken grund kunde B kräva A? A:s talan emot 
N torde inte kunna avse annat än en regresstalan till följd av att A blivit ersättningsskyldig gentemot B. 
Annars fanns ju ingen skada för A att ersätta för N p.g.a. dess avtalsbrott. Om B själv eller genom en icke-
bedräglig F tagit ut pengarna och placerat dem i tänkta kapitalförsäkring så hade knappast A haft någon 
befogad grund att kräva N. Detta eftersom B, i sin tur vare sig kunnat, eller haft anledning att kräva A. A 
hade då inte gjort någon förlust. Detta rättsförhållande, A – B, måste alltså prövas före rättsförhållandet A 
– N. Att B övertagit A:s talan torde dock inte påverka alls. 
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4 Om obehöriga förfoganden över annans egendom 

4.1 Bakgrundsdiskursen    

Denna diskussion tar sin utgångspunkt i den tredje avdelningen av Hellners avhandling. 

Sedan den allmänna grundsatsen om obehörig vinst kritiserats och förkastats övergick 

Hellner till ”rättsliga problem av mera speciell och konkret karaktär”. Vinstreglerna, vilka 

alltså givits ett tydligt erkännande, sades komplettera andra regler, däribland skade-

stånd.126  

En av de situationer där Hellner ansåg detta inträffa var när någon obehörigen nyttjat 

annans egendom. I sådana fall befanns skadestånd utgå trots att ägaren inte gjort någon 

ekonomisk förlust.127 Till stöd anfördes en trio rättsfall: NJA 1896 s. 7128, NJA 1905 s. 

76129 och NJA 1946 s. 143. I sistnämnda fall, som ännu är av relevans eftersom HD 

hänvisat till det i modern praxis, var omständigheterna följande: 

 
Ett, efter genomförd hemmansklyvning år 1885, samägt område avsett för torgplats och 
spruthusplats för delägarnas behov, kom att upptas i stadsplan år 1891. Staden kom därefter 
att bruka området för sagda ändamål. Sedan detta pågått under flera decennier väckte 
delägarna talan mot staden om ekonomisk ersättning för nyttjandet av området för den 
senaste tioårsperioden. Som grund framhölls att ”[e]rsättningskravet grundade sig på 
allmänna rättsprinciper; den som nyttjade annans egendom utan avtal vore pliktig 
vidkännas skäliga ersättningsanspråk.” HD fann att staden inte ägde rätt att fritt nyttja 
området och utdömde därför skälig ersättning, dock endast räknat från den tid då talan 
väcktes. Grunden till detta var att området användes till vad det från början avsetts för samt 
”övriga omständigheter”.   
 

Anledningen till att inte utdöma ersättning för nyttjandet tiden före det att talan väcktes 

är höljd i HD:s dunkla formulering. Möjligen återfinns svaret i stadens bestridandegrund: 

 
 ”Områdena, som avsatts för gemensamt ändamål innan stadsplanen tillkommit, hade 
varken varit eller vore utarrenderade. Ej heller hade det någonsin varit fråga om att debitera 
någon avgift för nyttjandet av områdena, vilka staden tidigare med delägarnas tysta 
samtycke själv förvaltat.” 
 

Det är högst tänkbart att HD återgav dessa grunder och tillmätte dem ersättningsbefriande 

betydelse. Omständigheterna i övrigt, bland annat det tysta samtycket, kan alltså ha 

utgjort en befogad anledning för staden att tro sig äga rätt att nyttja området. Med andra 

                                                 
126 Hellner, Om obehörig vinst s. 225 ff. 
127 Hellner, a.a. s. 233. 
128 Nyttjare av annans skeppförtöjningsplats dömdes att betala skälig ersättning för nyttjandet. 
129 Förvaring av trävaror i tidigare ägt men sedermera försålt magasin, utan att varorna flyttats, medförde 
att förvararen fick betala ersättning motsvarande förvaringskostnad. Jfr RH 1991:56 i vilket ersättning för 
förvaringskostnad utdömdes grundat på principer om negotiorum gestio. 
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ord befann sig staden i god tro och följaktligen utgick ingen ersättning förrän den försattes 

i ond tro genom klandertalan. Detta antagande är viktigt att bära med sig i det följande, 

när skillnad görs på ond- och godtrosfall. 

I tidsmässig närhet till Hellners utredning behandlades ämnet av Ulf Persson.130 Denne 

tycks ha delat Hellners uppfattning att skadeståndsskyldighet utgjorde gällande rätt vid 

obehöriga förfoganden i de så kallade ”’vinstfallen’”.131 Dock problematiserade Persson 

själva skadebegreppet vid förlust av nyttjandemöjlighet och ville kvalificera den 

ansvarsutlösande handlingen; den skulle till viss del vara onormal och skadan antogs böra 

närma sig en ”reell” sådan.132 Persson såg nämligen förfarandet att hålla den oaktsamme  

skadeståndsansvarig i dessa fall som närliggande skadeståndets preventiva funktion och 

inte den reparativa, men med vinsten som tillkommande faktor kunde ”resultatet lättare 

accepteras”.133 Alternativt kunde avtalsrättsliga analogier appliceras på situationerna, 

vilka Persson placerade på en skala som sträckte sig mellan extraordinära till mer 

vardagliga fall och många situationer kunde sägas ligga utanför ”den egentliga 

skadeståndsrätten”.134  

Här urskiljs således ett par problem beträffande skadebegreppet när egendomen efter 

förfogandet återfinns hos ägaren i oförändrat skick. Dels det faktum att ägarens eventuella 

nyttjande när möjligheten därtill varit undandragen blir hypotetiskt, dels att saken rent 

fysiskt inte skadats. 

Förfogandesituationer och kopplingen till obehörig vinst och skadestånd har även 

behandlats av Karlgren. Denne har valt att formulera obehörig vinst-regelns betydelse i 

sammanhanget som ett skydd för den som godtroende förfogat över annans egendom. 

Fullt skadeståndsansvar vore alltför betungande medan äganderättsförvärv grundat den 

goda tron vore för generöst. Däremellan vore alternativet vinstersättning motsvarande den 

nytta det obehöriga förfogandet medfört lämpligare.135 

 Det var endast i godtrosfallen som Karlgren fann att ersättning för obehörig vinst 

kunde tjäna till någon nytta, sagda ersättning vore subsidiär till skadestånd och 

värdeersättning vid ond tro.136 

                                                 
130 Persson, Skada och värde, 1953 s. 495 ff. 
131 Persson, a.a. s. 495. 
132 Persson, a.a. s. 497. 
133 Persson, a.a. s. 497. ”[D]är skada icke skett medför ersättning icke reparation.” Beträffande skade-
ståndets funktioner se Hellner/Radetzki, Skadeståndsrätt, 9 uppl. 2014 s. 36 ff. 
134 Persson, a.a. s. 498. 
135 Karlgren, a.a. s. 100. 
136 Karlgren, a.a. s. 101. 
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Samma problem identifierades av Hellner som uttryckte att frånvaron av obehörig 

vinst i svensk rätt ibland kunde medföra en viss stelhet och kompromisslöshet i 

rättstillämpningen i dylika fall. Bristerna sågs dock inte som så allvarliga att fördelarna 

med obundenhet till obehörig vinst-lärans begreppssfär inte kunde sägas väga över.137 

Hellner hänvisade i senare arbeten till sin egen forskning kring ersättning för obehöriga 

förfoganden. I komprimerad form uttryckte Hellner situationen som närliggande sakrätten 

och ersättning för obehörig vinst. Ett exempel på fall då en ren förmögenhetsskada, istället 

för som i normalfallet för att skadestånd ska utgå ställer krav på brottslig handling, ersätts 

enligt culparegeln, kanske även oberoende av culpa. Som exempel från praxis togs fallet 

NJA 1947 s. 282 upp i vilket oaktsam men straffri medverkan till brottslig förskingring 

ledde till skadeståndsskyldighet.138 

Beträffande rättsfallet NJA 1947 s. 282 har Karlgren uttalat att det exemplifierade 

skiljelinjen mellan straffrättsligt och skadeståndsrättsligt ansvar; oaktsamt handlande 

utlöser skadeståndsskyldighet enligt culparegeln även om uppsåt för straffansvar 

saknas.139 Härigenom antyds underförstått att skadan, den förskingrade egendomen, bör 

behandlas som en sakskada. När egendomen gått förlorad synes detta inte märkligt alls 

och om det skulle röra sig om egendom som hade kunnat ge ägaren avkastning skulle 

ersättning för utebliven vinst 140 − om ägaren kan visa sådant inkomstbortfall − utgå enligt 

SkL 5 kap. 7 §. Redan detta talar i stark riktning för att låta ersättning för utebliven vinst 

utgå vid förlorad nyttjandemöjlighet, även om egendomen senare återfås oskadd. Varför 

göra skillnad på tidsperioden som saken inte gick att nyttja i skadeståndshänseende 

beroende på om återgång sker i form av att saken återfås istället för surrogat i form av 

skadestånd? I ersättningsstärkande riktning skulle det faktiska nyttjandet och i anslutning 

därtill (den obehöriga)141 vinsten som den nyttjande gjort kunna tillmätas just bevisverkan 

för ägarens uteblivna vinst. I tillägg kan just sakens inkomstbringande funktion sägas vara 

skadad när saken inte längre finns hos ägaren att nyttja fritt till detta ändamål. 

                                                 
137 Hellner, Om obehörig vinst s. 396 f. 
138 Hellner, Skadeståndsrätt, 3 uppl. 1976 s. 33. Immaterialrättsliga intrång togs också upp som närliggande 
situationen om vilka sades att icke straffbara sådana i vissa fall kan vara ersättningsförpliktigande.  I senare 
upplagor återfinns resonemanget kring förfogandesituationerna istället under ett kapitel som behandlar 
sakskador. Jfr nedan 4.2.1.2. 
139 Karlgren, Skadeståndsrätt, 5 uppl. 1972 s. 52. 
140 För distinktionen mellan utebliven vinst och obehörig vinst se Kleineman, a.a. s. 535 f. 
141 Tautologin gör sig påmind, vinsten blir ju endast obehörig om man godtar det i meningen föreslagna. 
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Dessa diskuterade situationer har vidare undersökts och systematiserats av Agell.142 

Agell inledde sin systematik med att skilja kontraktsförhållanden från utomobligatoriska 

sådana.143 En ytterligare distinktion Agell pekade på var den redan ovan berörda 

skillnaden mellan ond- och godtrosfall. Detta förtydligas genom att Agell visade att ett 

förfogande i god tro inte alltid leder till ett sakrättsligt giltigt äganderättsförvärv. Utöver 

god tro krävs att även andra rekvisit är uppfyllda samt att i särskilda situationer, (t.ex. 

universalfång) eller beträffande särskilda rättigheter (t.ex. nyttjanderätt till lös 

egendom)144, godtrosförvärv inte ens är möjliga.145 Den goda tron torde däremot i de 

flesta fall utesluta straffansvar, som i undantagsfall även kan utebli i ondtrosfall (t.ex. som 

i NJA 1993 s. 13 nedan).146  

Med detta framträder tydligt två områden som i skadeståndshänseende inte täcks av 

skadeståndsansvarsgrundande brottslighet. I den fortsatta framställningen är det dessa två 

områden som avses med ond- och godtrosfall.147 I ondtrosfallen torde med stor säkerhet 

det allmänna kravet på culpaansvar vara uppfyllt,148 men problem kan på sätt som 

beskrivits ovan uppstå vad gäller att visa på uppkommen (sak)skada. I godtrosfallen 

tillkommer även att den som förfogat över egendomen inte ens når upp till culpatröskeln. 

Handlandet kunde istället med Karlgrens ord ses som ”mer eller mindre ursäktligt eller 

rent av aktningsvärt”.149 I dessa fall vore vinstersättning en tänkbar påföljd. 

I Agells framställning systematiseras vidare de olika ersättningsanspråk som kan bli 

aktuella i dylika situationer: För det första ersättningskrav för egendomens värde i fall 

den gått förlorad. För det andra ersättningskrav för värdet av själva nyttjandet. Agell 

angav att även avkastning från egendomen kan bli aktuell och om sådan saknas att det till 

och med kan diskuteras om ersättning ska utgå för den avkastning som nyttjaren borde 

ha erhållit. För det tredje ett omvänt ersättningskrav från nyttjaren om denne lagt ned 

kostnader på att förbättra egendomen som ägaren sedermera vindicerat,150 samt för det 

                                                 
142 Agell, Skadeståndsansvaret vid obehöriga förfoganden över annans egendom i Festskrift till Jan Hellner 
s. 23 – 63, 1984. 
143 Agell, a.a. s. 25. Visserligen kan diskuteras huruvida ett obehörigt förfogande, på grund av ett 
kontraktsförhållande, men helt oreglerat i kontraktet, inte lika gärna skulle kunna betraktas som 
utomkontraktuellt eller i vart fall behandlas som om så vore utefter samma principer.  
144 Se Hessler, Allmän sakrätt, 1973 s. 142 
145 Agell, a.a. s. 25 f. 
146 Jfr t.ex. BrB 10 kap. 4 §. 
147 D.v.s. i ondtrosfallen inte tillräckligt för att nå upp till straffansvar och i godtrosfallen inte tillräckligt 
för att göra ett godtrosförvärv.  
148 Jfr Agell, a.a. s 27 f. 
149 Karlgren, Obehörig vinst och värdeersättning s. 13. 
150 Jfr nedan 6.2. 
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fjärde ”[ä]garens krav på ersättning för förluster av annat slag än som hänför sig till 

godset värde eller avkastning”. Till sistnämnda ersättningspost lade Agell ”inkomst-

förlust i rörelsen”.151 

När detta sedan applicerades på ond- och godtrosfallen konstaterade Agell att 

skadeståndsskyldighet inträder för ondtroende nyttjare. Denne har då att ersätta ägaren 

för liden skada. Dock kan skadan i vissa fall sägas vara ringa eller ingen. I sådana fall kan 

vinsten som uppstod för den som olovligen förfogade över egendomen få ”utgöra måttet 

på vad förfogaren skall betala till ägaren på grund av sin principiella ersättnings-

skyldighet”.152 

I godtrosfallen är den nyttjande enligt Agell inte skadeståndsansvarig och full 

ersättningsskyldighet för skadan föreligger således inte, men i likhet med Karlgren 

föreslog Agell att vinstersättning kunde bli aktuellt.153 Huruvida Agell ansåg att 

vinstersättning utöver skadan skulle utgå, såsom föreslogs i ondtrosfallen, framgår dock 

inte. Enligt Karlgren var detta uteslutet; förlusten utgör enligt dennes modell ett tak för 

ersättningen.154 Hellner synes ha förespråkat värdeersättning155 i godtrosfallen, 

åtminstone som huvudregel, vilket torde innebära skälig ersättning för nyttjandet, dock 

med möjlighet till nedsättning i vissa fall.156 Detta blir ju också fallet i ondtrosfallen när 

några följdskador ej aktualiseras eller görs gällande. 

Slutligen problematiserade Agell skadebegreppet och utredde huruvida skadan skulle 

ses som en sakskada eller en ren förmögenhetsskada.157 Agell tycks ha landat i att det kan 

variera beroende på vilken närliggande brottssituation som är för handen.158 Distinktionen 

ter sig dock som mindre viktig om redan ett culpaansvar för skadeståndsskyldighet väl 

har fastställts.159 

 Jag vill avsluta detta avsnitt med några ytterligare reflektioner kring den ovan 

redovisade diskussionen. Som jag varit inne på tidigare kan man se vinsten som nyttjaren 

                                                 
151 Agell, a.a. s. 26 f. 
152 Agell, a.a. s. 28. Min kursivering. Här tycks Agell ha menat att ersättning för vinst utgår i princip 
eftersom ingen skada finns. Man kunde också se det som att vinsten visar att det faktiskt finns en skada i 
form av att ägaren egentligen skulle ha gjort samma vinst som ”förfogaren” gjort. Skadan uppgår i sådana 
fall som minst till värdet av nyttjandet. 
153 Agell, a.a. s. 28. 
154 Karlgren, a.a. s. 41. 
155 För en beskrivning av begreppet värdeersättning och dess förhållande till skadestånd hänvisas till Rodhe, 
Obligationsrätt, 1956 s. 550 ff. 
156 Hellner, Om obehörig vinst s. 273 och i JFT 1982 s. 487. 
157 Agell, a.a. s. 34 ff. 
158 Agell, a.a. s. 44. 
159 Jfr Hellner/Radetzki, Skadeståndsrätt, 9 uppl. 2014 s. 390 då situationen upptas under ett sakskade-
kapitel.  
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gör som ett bevisfaktum i riktningen att ägaren skulle ha gjort motsvarande vinst om 

denne fått ha kvar egendomen. Ser man den tillfälliga nyttjandemöjlighetsförlusten som 

en sakskada, eller som en skada som i vart fall ska behandlas som en sakskada, är detta 

en godtagbar ersättningspost. Men detta bör nog endast ses som en huvudregel med 

undantag då varje enskilt fall kan uppvisa säregna omständigheter; ibland kunde det 

framstå som helt visst att ägaren inte skulle ha gjort någon vinst även om denne hade haft 

kvar egendomen.160  

Situationen betraktad på detta sätt innebär att det torde te sig felaktigt att tala om 

ersättning utöver skadan eftersom denna uteblivna vinst bör sägas ingå i den totala 

skadan.161 Att Agell ville medge ersättning även om den nyttjande inte gjort någon vinst 

utan endast bort så tyder på att det är just skadan, i form av utebliven vinst, som egentligen 

ses som ersättningsgrundande. Agell tycks också i sin fjärde ersättningspost ha avsett 

ytterligare annan utebliven vinst som inte har med den obehörigt nyttjade egendomen att 

göra. Vad är dessvärre oklart, men förutsatt att allmänna krav på adekvans är uppfyllda 

så är synsättet fullt rimligt. 

Beträffande godtrosfallen kan också anmärkas att skyddsmotiveringen för den 

godtroende nyttjaren delvis utgör en chimär. Framställer man alternativen som 

skadeståndsskyldig eller vinstersättningsskyldig föredrar godtroende nyttjare givetvis det 

senare. Om valet istället står mellan alternativen vinstersättningsskyldig eller inte 

ersättningsskyldig alls, ställs saken dock i annan dager.162 Här kan måhända erinras om 

det obligationsrättsliga grundtillståndet: inga förpliktelser. 

 

                                                 
160 Jfr dock Hellner, Om obehörig vinst s. 234. Här uttrycks att även om nyttjaren kan visa att ägaren inte 
skulle ha gjort motsvarande vinst, den förre oaktat detta blir ersättningsskyldig. 
161 Situationen anknyter till immaterialrättsliga spörsmål med vilka en jämförelse är till gagn. I ett belysande 
rättsfall, NJA 2005 s. 180, kom HD att behandla frågan om ersättning för uppsåtligt intrång i mönster-
skyddsrätt. (Se särskilt s. 203.) Ersättningens storlek fastställs i dessa fall enligt 36 § ML vars lydelse enligt 
HD ger intrycket av att ersättning kan utgå utöver den rent ekonomiska skadan, (d.v.s. för någon form av 
ideell skada till följd av själva intrånget). Hänsyn ska enligt 36 § ML bl.a. tas till både utebliven vinst (p.1) 
och ”obehörig vinst” (p.2). Dessutom anges att ”hänsyn skall tas även till mönsterhavarens intresse av att 
mönsterintrång inte begås och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.” Genom 
konsultation av förarbetena till ML och även till liknande immaterialrättsliga ersättningsberäkningsregler 
konstaterade HD att utgångspunkten ska ses som att ersättning utgår för skadan men inte mer. Lagrummen 
bör därför ses som stöd för hur ersättningsberäkningen ska gå till. Den vinst som intrångsgöraren har gjort 
kan alltså inte utgöra självständig grund för ersättningsskyldighet utan istället användas som 
beräkningsunderlag. I övrigt torde mer fallspecifika omständigheter avgöra om skadeståndet blir större 
eller mindre än den skadeståndsskyldiges vinst. HD uttalade dock på s. 201 att om rättighetsinnehavaren 
inte lidit skada ersättning motsvarande ”skälig licensavgift” får utgå. Jfr i anslutning till denna diskussion 
Bernitz, a.a. samt se vidare nedan under 7. 
162 Jfr Persson, a.a. s. 496 f. 
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4.2 Praxis  

4.2.1 Obehörigt nyttjande av hyreslokal 

Två rättsfall som på senare tid i delar av litteraturen har föreslagits vara mer eller mindre 

grundade på obehörig vinst är NJA 1993 s. 13 och NJA 2007 s. 519. Obehörig vinst-

kopplingen blir särskilt tydlig om fallen läses sammantagna. 

 

4.2.1.1 Referat och tolkningar 

I NJA 1993 s. 13 begärde en fastighetsägare skadestånd av ett företag som obehörigen 
nyttjat dennes lokaler. Fastighetsägaren hade hyrt ut lokalen till ett annat företag vilket 
överlåtit hyresrätten till svaranden. Fastighetsägaren sade därför upp hyresavtalet med den 
ursprungliga hyresgästen som senare försattes i konkurs. Svaranden kvarblev i lokalen och 
menade att dess närvaro i lokalen varit välkänd sedan långt innan uppsägningen och att den 
därmed hade fått intrycket av att fastighetsägaren hade godkänt överlåtelsen. Fastighets-
ägaren menade att kvarstannandet utgjorde ett brott och yrkade ersättning för ren 
förmögenhetsskada enligt dåvarande 2 kap. 4 § SkL.163 

Tingsrätten ogillade käromålet eftersom den inte fann att något brott hade begåtts. 
Hovrätten fann det motsatta och beviljade skadestånd för ren förmögenhetsskada. 

HD:s majoritet fann i likhet med tingsrätten att förfogandet inte utgjorde en brottslig 
handling. Därefter ställde sig HD frågan, i enlighet med principen jura novit curia, om 
skadeståndsskyldighet på grund av de angivna sakomständigheterna kunde åläggas 
svaranden trots att något brott inte hade begåtts. HD uttalade sedan följande: 

”[Svaranden] har utan stöd i något avtal med [käranden] nyttjat dennes lokaler. 
[Svaranden] har därmed ådragit sig skyldighet att ersätta [käranden] motsvarande skälig 
hyra för lokalerna (jfr Hellner, Skadeståndsrätt, 4 uppl s 316 med hänvisningar till bl a NJA 
1946 s 143 samt Agell i Festskrift till Jan Hellner s 23 ff).” 

Två justitieråd var skiljaktiga beträffande motiveringen. De ansåg att någon 
bedömning huruvida handlandet var brottsligt inte behövdes. De biföll därför talan utan 
sådan bedömning men på samma grund som majoriteten. 

HD återvände till 1993 års fall i NJA 2007 s. 519 och fällde följande yttrande: 
”I [NJA 1993 s. 13] slog HD fast att den som använde en lokal utan avtalsstöd skulle 

utge ersättning motsvarande skälig hyra för nyttjandet. Utgången får antas närmast ha 
grundats på allmänna förmögenhetsrättsliga principer om obehörig vinst (jfr Hellner-
Radetzki, Skadeståndsrätt, 7 uppl. s. 421).” 

2007 års fall rörde ett konkursbo som kvarblivit och bedrivit verksamhet i en lokal 
som hyrts av konkursgäldenären. Detta efter att hyresvärden sagt upp hyresavtalet i vilket 
konkursboet förklarat sig inte vilja inträda i konkursgäldenärens ställe. Hyresvärden 
begärde ersättning motsvarande kostnad för hyra inklusive mervärdesskatt. I första hand 
för ren förmögenhetsskada orsakad genom brott enligt 2 kap. 2 § SkL, i andra hand på 
grund av det obehöriga nyttjandet utan avtalsstöd enligt allmänna skadeståndsrättsliga 
principer. 

Tingsrätten ogillade talan. Den fann inte att något brott hade begåtts och bedömde att 
ett konkursbo hade rätt att kvarstanna i skälig tid för att bedriva eller avveckla 
konkursgäldenärens verksamhet oberoende av om den senares hyresavtal sagts upp efter 
konkursutbrottet. Hovrätten bedömde den sistnämnda frågan annorlunda och fann 
nyttjandet utan stöd i avtal som skadeståndsgrundande motsvarande kostnaden för hyra. 
Eftersom betalningsskyldigheten utgjordes av skadestånd skulle mervärdesskatt på be-
loppet inte utgå. 

                                                 
163 Nu 2 kap. 2 § SkL. 
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HD fastställde hovrättens domslut. Efter att ha jämfört situationen med 1993 års fall, 
som citerat ovan, gjorde HD följande bedömning: 

”Genom att nyttja lokalen efter det att hyresrätten upphört har konkursboet 
undandragit [hyresvärden] möjligheten att själv använda lokalen. Ersättningsskyldighet i 
ett sådant fall uppkommer oberoende av avtalsförpliktelse och förutsätter inte heller att 
skadan har vållats genom brott.” 

 
Fallen har tolkats på olika sätt beträffande rättsgrunden för att tillerkänna fastighets-

ägarna ersättning. Munukka menar att fallen visar att obehörig vinst behövs i rätts-

systemet som en reservgrund då varken kontrakt eller utomobligatoriskt skadestånd 

räcker till.164  

Tolkningen får stöd av Schultz som dessutom anser att HD:s uttalande, om NJA 1993 

s. 13 i NJA 2007 s. 519, visar ”att obehörig vinst är en autonom rättsprincip i svensk rätt”. 

I fallen av obehörigt nyttjande menar Schultz således att HD använt obehörig vinst som 

grund för att döma ut skadestånd. Schultz betonar särskilt att HD:s dom i 2007 års fall var 

enhällig.165 

HD har gjort ytterligare uttalanden om fallen i NJA 2009 s. 41 som rörde tillämpning 

av 12 kap. 31 § 5 st. JB,166 vari domskälen angavs att regeln som kom till uttryck i NJA 

2007 s. 519 behandlar situationen då ett konkursbo utnyttjat konkursgäldenärens hyresrätt 

efter medkontrahentens hävning. HD resonerade inte kring obehörig vinst i anslutning till 

detta. I justitierådet Stefan Lindskogs skiljaktiga motivering nämndes däremot både 1993 

och 2007 års fall. Utgången i 1993 års fall sades följa av allmänna rättsprinciper om 

obehörig vinst vilket vidare sades få betydelsen att även ett konkursbo som nyttjar en 

                                                 
164 Munukka, a.a. s. 29. 
165 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, Obehörig vinst rediviva, SvJT 2009 s. 953. Se 
också densamme, Full ersättning för sakens värde, JT 2009/10 s. 846 – 864 på s. 849 f. särskilt not 10. Att 
HD använder uttrycket skadestånd skulle vara en missvisande etikett då det enligt Schultz istället rör sig 
om vinstersättning eftersom ”normstödet” för ersättningsutdömandet var allmänna principer om obehörig 
vinst. Orsaken till denna förtäckta terminologi sägs vara Uppsalaskolans obehörig vinst-negligerande 
inflytande över svensk civilrätt, i synnerhet Hellners avhandling från 1950 om obehörig vinst.  
166 Lag (2003:530), vari regleras i vilken mån ett konkursbo kan bli bundet av konkursgäldenärens alltjämt 
löpande hyreskontrakt och således massaansvarigt gentemot hyresvärden. Under tiden stadgandet bereddes 
var ett sådant fall i NJA 1999 s. 617 föremål för prövning. I målet redogjordes för en uppfattning hos 
konkursförvaltarkollegiernas förening att dess medlemmar rekommenderades ersätta hyresvärdarna för 
faktiskt nyttjande av lokaler när konkursboen drev konkursgäldenärernas verksamheter vidare. 
Ställningstagandet grundade sig bl.a. på ”allmänna förmögenhetsrättsliga principer om obehörig vinst”. HD 
fann dock i 1999 års fall det ”mindre lämpligt att nu föregripa lagstiftarens överväganden genom att ålägga 
konkursboet en betalningsskyldighet för hyra eller däremot svarande skadestånd som endast med svårighet 
låter sig förena med gällande lag och lagförarbeten.” För rättsläget kring då gällande 12 kap. 31 § JB och i 
övrigt kring konkursbons nyttjanden av hyreslokaler enligt allmänna förmögenhetsrättsliga principer 
hänvisas till Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, 6:e uppl. 1996 s. 419 f. Se även densammes tillägg för 
egen del i NJA 2009 s. 41 beträffande 12 kap. 31 § 5 st. JB. 
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lokal utan fastighetsägarens tillåtelse ska betala ersättning. Jämförande hänvisning 

gjordes till 2007 års fall. 

Enligt Kleineman visar NJA 1993 s. 13 på svårigheter i metodologi beträffande 

obehörig vinst. Fallet sägs visa att den som obehörigen nyttjar fast egendom får utge 

ersättning för obehörig vinst. Dock utan att HD använde sig av ”lokutionen obehörig 

vinst”. Istället framhåller Kleineman att HD:s lösningar i båda fallen överensstämmer 

med Hellners utredning från 1950. Något resonemang om att vinsten skulle vara obehörig 

fördes inte av HD utan det obehöriga nyttjandet sågs som ansvarsgrundande i sig. Således 

ger fallet inte uttryck för att det skulle finnas en rättsregel med innebörden att obehörig 

vinst ska ersättas.167  

 Argument emot detta resonemang finner visst stöd hos Karlgren. Den obehörig vinst-

regel som förespråkades av Karlgren innebär att det avgörande för om vinst-ersättning 

ska utgå är om förmögenhetsförskjutningen bedöms sakna rättsgrund.168 Därmed kan man 

fråga sig om det gör någon skillnad om vinsten i sig bedöms som obehörig eller om den 

erhåller denna kvalifikation genom en bedömning av hur rättsordningen förhåller sig till 

den aktuella förmögenhetsförskjutningen. Nyttjandena i 1993 och 2007 år fall saknade 

rättsgrund i form av kontrakt. Följaktligen ska vinsten, nyttan av nyttjandet, betraktas som 

obehörig. Men vinstersättning är enligt Karlgrens rättsliga modell subsidiär till både 

värdeersättning och skadestånd. Här inträder således den bedömning beträffande 

obehörig vinstregelns tillämpning som Karlgren fann vålla störst bekymmer, nämligen 

om någon av de andra ersättningsformerna istället skulle utgå.169 I ondtrosfallen 

konstaterade Karlgren dock som nämnts ovan att skadestånd skulle utgå. Obehörig vinst 

skulle därför heller inte enligt Karlgrens lösningsmodell ha legat till grund för ansvar i de 

diskuterade fallen.  

Beträffande värdeersättning och skadestånd i fall av obehöriga nyttjanden i god tro 

resonerade Karlgren kring alternativet att domstolarna, efter att de konstaterat 

ersättningsansvar, skulle kunna ges en vidgad möjlighet att reducera ersättnings-

skyldigheten. På så sätt skulle samma effekt gå att uppnå som genom tillämpning av 

obehörig vinst-regeln, men dithörande komplikationer skulle kunna kringgås. Karlgren 

                                                 
167 Kleineman, a.a. s. 536 ff. 
168 Karlgren, a.a. s. 21. 
169 Karlgren, a.a. s. 26 f. 
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fann dock denna metod ”i allmänhet icke att anbefalla” men den kunde användas i reserv 

som en utväg i atypiska situationer.170 

 

4.2.1.2 Återkoppling till bakgrundsdiskursen 

Ovanstående resonemang kring rättsfallen har hittills förts utan beaktande av de 

hänvisningar som HD använde för att motivera sina ställningstaganden. I anslutning till 

den formulering – i NJA 2007 s. 519 om NJA 1993 s. 13 − som enligt Schultz fastställer 

förekomsten av en autonom obehörig vinst-princip i svensk rätt,171 hänvisade HD till 

Hellner och Marcus Radetzki i vilkas skadeståndsrättsliga framställning står att läsa: 

 
”När den som undandragit ägaren möjligheten att utnyttja egendomen gjort detta 

genom att själv nyttja den, får ägaren regelbundet ersättning. Detta ligger nära ersättning 

för ’obehörig vinst’.”172 

 
Det citerade uppvisar stora likheter med HD:s ansvarsgrundande motivering i NJA 

2007 s. 519, nederst i rättsfallsreferatet under rubriken närmast ovan. Så pass stora att det 

i det närmaste är fråga om ett återgivande. Hellners negativa hållning beträffande en 

allmän obehörig vinst-regel har tydligt framgått ovan. Beträffande Radetzki tycks denne 

ställa sig försiktigt positiv till möjligheten att det i vissa fall ska gå att utdöma ersättning 

enligt allmänna principer om obehörig vinst även om detta beskrivs som ”utomordentligt 

oklart”.173 För tolkningen av de diskuterade rättsfallen kan HD:s begagnande av regeln 

som uttrycks i det citerade stycket därmed knappast sägas innebära att en allmän obehörig 

vinst-regel lagts till grund för ersättningsskyldighet. Tvärtemot får detta snarast ses som 

uteslutet. 

I NJA 1993 s. 13 hänvisade HD till en än tidigare upplaga av Hellners 

”Skadeståndsrätt”, vari samma regel (med större försiktighet) uttrycktes med hänvisning 

till densammes avhandling, samma rättspraxis som däri motiverade förslaget till regel 

samt Perssons och Karlgrens ovan diskuterade skrifter.174 HD nämnde också i domskälen 

                                                 
170 Karlgren, a.a. s. 62. Jfr 3 kap. 6 § SkL. 
171 Att utgången i NJA 1993 s. 13 ”får närmast antas ha grundats på allmänna förmögenhetsrättsliga 
principer om obehörig vinst.” 
172 Hellner/Radetzki, Skadeståndsrätt, 7 uppl. 2006 s. 421. Min kursivering. Samma textstycke återfinns 
oförändrat i 9 uppl. 2014 s. 390. 
173 Se Radetzki, Beräkning av skadestånd avseende träd som avverkats olovligen, JT 2015/16 s. 927 − 933 
på s. 933. 
174 Hellner, Skadeståndsrätt, 4 uppl. 1985 s. 315 f. Från och med denna upplaga tas situationen upp under 
kapitlet som berör ersättning för sakskada. Själva skadeproblematiken rör svårigheten att bevisa om ägaren 
i en hypotetisk situation skulle ha nyttjat egendomen given möjligheten därtill. I fall av undandragen 
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explicit NJA 1946 s. 143 och tillika hänvisades till Agell i Festskrift till Hellner. Det är 

alltså den ovan beskrivna bakgrundsdiskursen som tagits i beaktande vid avgörandena. 

Den rimliga följdfrågan, i ett resonemang de lege lata, blir därför vilka delar därur som 

genom domarna har bekräftats som en del av rätten. 

Hittills har fokuserats på likheterna mellan domskälen och doktrinen. Ser man istället 

till skillnader så betonade HD i 2007 års fall att ersättningsskyldighet inträder oberoende 

av brott. Som antytts ovan har det i litteraturen även föreslagits ansvar oberoende av 

culpa. Detta HD:s ordval kunde tänkas markera att endast det förra gäller; att krav på 

oaktsamhet fortfarande föreligger för ersättningsskyldighet. Hänvisningen i 1993 års fall 

till 1946 års fall ger visst stöd härtill. Osäkerheten är dock alltför stor för att kunna hävda 

att ersättning i godtrosfall inte utgår. Mer visst är däremot att motsatsen − att ersättning 

utgår − inte har bekräftats såsom gjorts beträffande ondtrosfallen. Den regel som 

föreslagits gälla ondtrosfallen låter sig återfinnas hos Hellner formulerad enligt följande: 

 
”[D]en som obehörigen brukar annans egendom med kännedom om att egendomen 

tillhörde annan, blir skyldig utgiva ersättning med skäligt pris för nyttjandet, oavsett om 

han kan styrka att ägaren själv icke skulle ha kunnat eller velat nyttja eller hyra ut 

egendomen.”175  

 
Den mest rimliga tolkningen av NJA 1993 s. 13 blir därmed att HD använt åtminstone 

första momentet av ovanstående regel som rättsgrund och således bekräftat att regeln 

utgör gällande rätt. Samma regel har senare fått fälla avgörande även i NJA 2007 s. 519. 

Beträffande rättsliga konstruktioner skulle båda fallen låta sig insorteras under den 

vanliga culparegeln som ansvarsgrundande, med ersättning utgående för sakskada, eller i 

vart fall för en ren förmögenhetsskada som ska behandlas som om den vore en 

sakskada.176 Däremot är frågan om en godtroende nyttjare av annans egendom blir 

ersättningsskyldig ännu obesvarad. NJA 1946 s. 143 talar − som det uttolkats ovan − emot 

detta.177 Förvisso kan fallet ses som ålderstiget, men HD valde att hänvisa till det i 1993 

års avgörande. 

                                                 

nyttjandemöjlighet genom att någon annan själv nyttjat egendomen anges att ”synpunkter som kan 
inrangeras under ’obehörig vinst’” kan stärka ersättningskravet. 
175 Hellner, Om obehörig vinst s. 234. 
176 Jfr Kleineman, Ren förmögenhetsskada, 1987 s. 200. Omständigheterna kring varje enskild skada kan 
efter en rättspolitisk övervägning motivera att skadan (i undantagsfall) bör behandlas som vore den av annat 
konstruktionsslag.  
177 Se ovan 4.1. 
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HD har på detta sätt i ondtrosfallen dömt precis så som Hellner rekommenderade i sin 

avhandling.178 Inte tvärtemot såsom Schultz antyder.179 Med detta konstaterat förefaller 

det föga rimligt att tolka rättsfallen såsom om HD erkänt den allmänna grundsatsen om 

obehörig vinst som Hellner i samma avhandling förkastade. Då tillkommer att även under 

antagandet att regeln om godtroende nyttjares ersättningsansvar gäller och att den 

ersättningen bestäms utifrån nyttjarens vinst, så vare sig legitimerar eller påvisar detta 

användandet eller förekomsten av en allmän obehörig vinst-regel. Dels tyder mycket på 

att det primärt är den rätte ägarens förlust som är ansvarsgrundande och att 

vinstersättningen − om det är den som ska användas − endast inträder som ett 

ansvarslindrande skydd för den godtroende nyttjaren, dels vore regeln att betrakta som 

ännu en vinstregel inkapslad för att lösa den särskilda situationen. 

 

4.2.1.3 Ett hovrättsfall om avkastningsvinst genom obehörigt nyttjande 

Ersättningsproblematik för vinst utöver värdet av det obehöriga nyttjandet,180 låter sig 

illustreras av följande fall: 

 
Frågan om ersättning för obehörig vinst, i samband med obehörigt nyttjande av fastighet i 
form av en teleledning genom fastigheten, uppkom i ett i tiden närliggande hovrätts-
avgörande.181 Televerket hade år 1991 erhållit tillstånd att nyttja fastigheten för sagda 
ändamål men efter bolagisering av verket kom rätten senare att upphöra. Detta till trots 
nyttjade de efterträdande bolagen ledningen genom fastigheten. 
 Fastighetsägaren yrkade därför ersättning av bolagen motsvarande ett skäligt belopp 
– ca 10 miljoner kr − av bolagens obehöriga vinst p.g.a. det obehöriga nyttjandet. Bolagen 
bestred men medgav ersättningsskyldighet om 1000 kr enligt expropriationslagens 
bestämmelser. 
 Till stöd för sin talan åberopade fastighetsägaren rättsutlåtanden av Schultz och 
Munukka om att en allmän obehörig vinst-princip skulle tillämpas och stöd för dess 
giltighet i svensk rätt stod att finna i huvudsak i ovan refererade rättsfall från 1993 och 
2007. Mot detta åberopade bolagen i sin tur ett rättsutlåtande av Kleineman.182 
 Tingsrätten, vars dom fastställdes av hovrätten, tolkade inte rättsfallen som om HD 
erkänt en allmän princip om obehörig vinst utan dömt utefter besläktade resonemang. 
Skillnaden fallen emellan betonades; i 1993 och 2007 års fall hade möjligheten till 
nyttjande i form av uthyrning av fastigheten undandragits ägarna, i aktuellt fall hade ägaren 
ingen möjlighet att själv kunna göra någon vinst genom att på samma sätt som telebolagen 
nyttja ledningsrätten. 

                                                 
178 Jfr Kleineman, Obehörig vinst och frågan om vårt behov av rättsliga tvångströjor, TfR 2013 s. 537. 
179 Jfr not 165 ovan. Se dock Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, Obehörig vinst 
rediviva, SvJT 2009 s. 955. Obehörig vinst får även enligt Schultz ge vika om skadeståndsrättsliga normer 
skulle befinnas tillämpliga. Det nu presenterade tolkningsförslaget, att HD på sätt som redovisats, har 
tillämpat skadeståndsrättsliga normer i NJA 1993 s. 13 och NJA 2007 s. 519 behandlas dock inte av Schultz. 
180 Jfr ovan 4.1 och Agells andra typfall.  
181 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr T 2217-13 meddelad den 25 juni 2014. 
182 Således var det samma rättsfallstolkningar av 1993 och 2007 års fall som återgivits ovan under 4.2.1.1 
som domstolarna hade att ta ställning till. 
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 Ersättning skulle således utdömas enligt expropriationslagen och inte enligt principer 
om obehörig vinst. 
 

Domstolarnas ställningstagande i fallet – om än utan prejudicerande verkan − ansluter sig 

till den linje som ovan förespråkades. Det är skadan som ska ersättas och inte vinsten och 

kan någon skada utöver nyttjandet i sig inte påvisas så utgår ett skäligt belopp för 

nyttjanderättens värde som ett slags minimum eftersom denna skada i samtliga 

nyttjandefall torde vara påvisbar. Låt vara att det i detta fall fanns tillämplig lag för 

ersättningens utgående. Fråga kvarstår dock huruvida godtroende nyttjare ska behöva 

betala ersättning eller ej i oreglerade fall.   

 

4.2.2 Familjerättsliga fall 

I samband med bodelningar, då den ena parten i ett upplöst äktenskap eller 

samboförhållande tillerkänts rätt att bo kvar i den tidigare gemensamma bostaden fram 

till dess bodelning skett, kan det uppkomma nyttjandesituationer som liknar dem i de 

ovan diskuterade fallen.  

Munukka uppmärksammar NJA 2006 s. 206 i vilket obehörig vinst inte nämns explicit, 

men används som ämnesord av Rättsbanken:183  

 
Två sambor separerade och den ena erhöll, efter förordnande av tingsrätt, rätt att bo kvar i 
en av parterna samägd bostadsrätt.184 Den andre förde därefter talan med yrkandet att utfå 
ersättning för sagda nyttjande från en tidpunkt ca 1 år efter separationen. Någon bodelning 
hade flera år senare ännu inte genomförts. 
 HD biföll talan efter att först ha undersökt om 24 § lagen (1987:232) om sambors 
gemensamma hem utgjorde hinder för att bevilja ersättningsskyldighet. HD uttalade 
dessutom att lämpligheten i en rättstillämpning där ersättning för nyttjande inträdde först 
efter ett år kunde ifrågasättas. Härvidlag hänvisade HD till NJA 1968 s. 197 vilket rörde 
kvarsittningsrätt efter äktenskapsskillnad enligt då gällande GB. HD etablerade i 1968 års 
fall en regel om att nyttjandeersättning på grund av kvarsittningsrätt inte kunde medges för 
nyttjande inom ett år från beslutet. I 2006 års fall öppnades upp för en ändring av detta. 
Skäl kunde enligt HD anföras för att ersättning borde utgå redan vid förordnandet om 
nyttjanderätten eller i vart fall ett par månader därefter. Något ställningstagande i frågan 
behövde dock inte tas eftersom yrkandet inte omfattade den perioden. HD tillade att 
parterna i första hand kunde avtala om och hur ersättning skulle utgå.  
 

Med denna utgång i målet råder det ingen tvekan om att ”vinsten” – nyttjandet av en hel 

bostadsrätt till halva avgiften under tiden räknat från ett år efter förordnandet och framåt 

                                                 
183 Munukka, a.a. s. 29 f. Man kan dock ifrågasätta huruvida denna etikettering överhuvudtaget bör 
tillerkännas någon rättslig bäring. 
184 Frågan om ägandet var före avgörandet föremål för tvist. Att bostadsrätten innehades av båda med 
samäganderätt fastställdes av HD i NJA 2002 s. 3. 
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− för den kvarboende sambon var obehörig. Men det är enkom ett efterhands-

konstaterande i likhet med vad som diskuterats ovan.185  

En skillnad mot de utpräglat förmögenhetsrättsliga nyttjandefallen är hur 

förmögenhetsförskjutningen i respektive fall uppstod. I både NJA 1968 s. 197 och NJA 

2006 s. 206 finns minst tre orsaker att välja bland: Separationen, förordnandet om 

kvarsittningsrätt samt att bodelningen inte hunnit genomföras inom ett år efter 

förordnandet.186 Åtminstone de två förstnämnda kan helt säkert sägas vara förenliga med 

rättsordningen varpå någon förmögenhetsförskjutning utan rättsgrund svårligen låter sig 

påvisas. Nyttjandet i sig har ju också varit behörigt i och med faktiskt (sam)ägande och 

förordnandet om kvarsittningsrätt. Det är snarast regeln, sprungen ur NJA 1968 s. 197 

och konstaterad tillämplig även i fall av samboseparationer i NJA 2006 s. 206, som 

legitimerat utgången i målet. Att denna regel sedan kan kategoriseras som en vinstregel 

ifrågasätts inte, dock huruvida en dylik kategorisering är användbar.187 Om frågan skulle 

uppstå, nu när HD i 2006 års fall öppnat för att förkorta ettårsfristen, så behöver de ”skäl” 

som ”kan anföras” för att motivera detta utvecklas. Man kan då fråga sig om det vore 

behjälpligt att med obehörig vinst-terminologi söka efter en vinst kopplad till annans 

förlust, orsakad av en förmögenhetsförskjutning utan rättslig grund. Detta måste ju gälla 

− i efterhand − oavsett vid vilken tidpunkt regeln drar gränsen för ersättningsskyldighet. 

Snarare torde situationsspecifika skäl, med beaktande även av andra aspekter av 

familjerättens regelkomplex, istället göras gällande för att fastställa en skälig tidpunkt när 

ersättningsskyldighet inträder.188 

För att ett förhandenvarande nyttjande ska kunna sägas vara obehörigt torde krävas att 

något domstolsförordnande om kvarsittningsrätt saknas och att den kvarboende parten 

inte kan göra något äganderättsanspråk på bostaden. Men även i sådana fall kan 

invändningar ibland göras mot en obehörighetsklassificering.189  

                                                 
185 Se 3.1.1. 
186 På sätt och vis kan dessa faktorer tillsammans sägas ha orsakat ”förmögenhetsförskjutningen”. Härtill 
kan också kopplas en diskussion kring andra förmögenhetsrättsliga principer, främst casus mixtus cum 
culpa men även perpetuatio obligationis. Vem står risken för att bodelningen drar ut på tiden om det inte 
kan visas att detta ligger någon av parterna till last? Jfr Agell, a.a. s. 46 ff. 
187 Med ord lånade av Hellner: ”Samma regel antages skola ha gällt även om den icke kunnat infogas i en 
vinstkonstruktion.” Om obehörig vinst s. 204. 
188 Se Agell/Brattström, Äktenskap Samboende Partnerskap, 5 uppl. 2011 s. 183. Tidsgränsen för 
ersättningsskyldighet p.g.a. kvarsittningsrätt kan tänkas variera beroende på om det rör sig om ett upplöst 
äktenskap eller ett samboförhållande. Skulle dock de familjerättsliga skälen inte tala i någondera riktningen 
finns inget som förhindrar att allmänna förmögenhetsrättsliga principer inträder på detta område. Jfr 
justitierådet Lindskogs tillägg för egen del i NJA 2016 s. 1057 p. 15. 
189 Jfr Teleman, SvJT 2012 s. 181 – 188 på s. 187. 
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I RH 2015:52 behandlades en liknande situation. Den ena sambon i ett upplöst 
samboförhållande flyttade självmant från en gemensamt ägd bostadsrätt. Efter det betalade 
den kvarboende sambon alla kostnader för bostadsrätten till dess den såldes och begärde 
ersättning av den utflyttade för hälften av utgifterna. Den utflyttade sambon invände bl. a. 
att ett betalningsåläggande skulle innebära en obehörig vinst för den kvarboende. 
 Hovrätten hänvisade till den princip om ersättningsskyldighet för nyttjanden som 
etablerats i NJA 2006 s. 206 samt även 1993 och 2007 års fall om obehöriga nyttjanden av 
hyreslokaler. Om principen skulle tillämpas i detta fall så skulle den kvarboende ses som 
ensam betalningsansvarig. Hovrätten fann att den utflyttade sambons betalningsskyldighet 
kvarstod eftersom flytten ansågs ha skett på eget bevåg. Fall av tvång från den kvarboendes 
sida skulle dock enligt hovrätten ha lett till motsatt bedömning. 
 

Även denna situation och hovrättens resonemang kring den, stärker tendensen att det är 

ägarens förlust av nyttjandemöjligheten och inte den nyttjandes vinst som ger upphov till 

ersättningsskyldigheten. I detta hovrättsfall bedömdes nyttjandemöjligheten aldrig ha gått 

förlorad för den avflyttade sambon. Om så hade befunnits vara fallet hade hela 

betalningsansvaret åvilat den kvarboende (förutsatt att denne orsakat sagda förlust). 

   

4.2.3 Gränsen mot kontrakt 

En ytterligare situation värd ett omnämnande är nyttjandet av parkeringsplats utan 

erläggande av betalning. I tysk rätt motiveras ersättningsskyldighet i dessa fall av 

obehörig vinst-regeln i BGB § 812.190 I svensk rätt löses situationen istället avtalsrättsligt 

genom att uppställningen av fordonet kan ses som ett avtalsslutande realhandlande.191 

 
Konsekvenserna härav blir att rättsföljden varierar mer från fall till fall i svensk rätt. Om 
en obehörig vinst-regel läggs till grund så begränsas och fixeras ersättningen vid nyttan för 
den parkerande. Den avtalsrättsliga lösningen innebär bundenhet och då accept även av de 
sanktioner eller straffavgifter som följer av avtalsvillkoren vid utebliven betalning. Men 
lösningen medför också ett krav på parkeringsupplåtaren att tydliggöra dessa avtalsvillkor 
för att bundenhet ska uppstå.192 
 Det förefaller inte otänkbart, rent civilrättsligt193, att istället lösa även dessa fall av 
obehöriga förfoganden på samma sätt som ovan angivits av Hellner och Agell. Detta 
oavsett om man väljer att kategorisera ersättningen som skadestånd, värdeersättning eller 
vinstersättning.  

För att sluta cirkeln kunde förvisso omvänt ersättningsskyldigheten i fall av obehöriga 
förfoganden motiveras genom att behandla den nyttjande såsom om denne åtagit sig 
skyldigheten att betala ersättning till ägaren. På så sätt skulle någon bedömning av 
uppkommen skada inte behöva göras.194  

                                                 
190 Zweigert/Kötz, a.a. s. 544. 
191 Adlercreutz m. fl. a.a. s. 110. 
192 Jfr NJA 1981 s. 323. 
193 Offentligrättsliga aspekter torde ofta tillkomma vad gäller ”parkeringsfall” i Sverige. Jfr NJA 1958 s. 
177. 
194 Jfr Persson, a.a. s. 496 och Strahl, Om rekvisiten skada och vinning vid förmögenhetsbrotten, 1948 s. 
62. Det skulle i sådana fall gälla även andra nyttjanden t.ex. hyreslokaler. Konstruktionen låter sig dock 
endast med svårighet förenas med situationen i NJA 2007 s. 519 då konkursboet uttryckligen avböjt att 
inträda i ett avtalsförhållande med fastighetsägaren. HD tycks i ett äldre fall, NJA 1922 s. 267, ha använt 



  

45 
 

4.3 Sammanfattande anmärkningar 

Oavsett vilken rättskonstruktion som används för att förklara ersättningsskyldighetens 

uppkomst torde kunna fastslås att obehörig vinst-ersättning subsumeras under antingen 

skadestånd, värdeersättning eller undantagsvis (i parkeringsfallen) tillkomsten av ett 

kontrakt i fall av ond tro hos den nyttjande. Huruvida och i vilka situationer följdregler 

av endera skadeståndsrättslig eller avtalsrättslig karaktär sedan ska inträda är ett intressant 

tankespår som dock lämpar sig bättre att utreda mer ingående annorstädes. 

I fall av god tro hos den nyttjande får rättsläget ses som ännu ej klarlagt. Doktrinen ger 

emellertid, efter vad som framkommit i detta kapitel, ett överväldigande stöd för att 

ersättning bör utgå. Visst stöd i äldre praxis i form av NJA 1946 s. 143 finns dock för 

motsatsen. Frågan är i sådana fall om ersättningen, med hänsyn till den godtroende 

nyttjarens intresse, ska begränsas till att endast omfatta dennes vinst. Detta låter sig göras 

antingen genom att direkt begagna sig av en obehörig vinst-regel avsedd för just denna 

situation, eller genom att låta den goda tron ligga till grund för skadeståndssnedsättning 

från vad som hade utgått i fall av ond tro till vad som motsvarar den nyttjandes vinst. 

Intressekonflikten i doktrinen aktualiseras först när och om denna obehörig vinst-regel 

konstateras; kan den läggas till stöd för en allmän regel som sträcker sig bortom 

förfogandesituationerna?  

Det torde fortfarande i godtrosfallen främst vara ägarens intresse av att ersättas för 

intrånget som vore ersättningsgrundande och inte den uppkomna vinsten hos den 

nyttjande. Istället används vinstersättningen som ersättningsberäkningsmodell. Att NJA 

1993 s. 13 och NJA 2007 s. 519, tolkade som om även godtrosregeln vunnit HD:s 

erkännande, skulle medföra något stöd för att i andra situationer än i fall av obehöriga 

förfoganden utdöma ersättning grundat på en allmän obehörig vinst-regel, vore att tolka 

in synnerligen vidsträckta befogenheter ur en redan synnerligen vidsträckt rättsfalls-

tolkning. 

Beträffande familjerättsfallen vore det systematiskt motiverat att betrakta den i praxis 

utvecklade ”ettårsregeln” om avgiftsfri kvarsittningsrätt som ett behörighetsgrundande 

undantag från regeln om ersättningsskyldighet vid nyttjande. Detta motiveras 

huvudsakligen av skäl hänförliga till den familjerättsliga sfären. 

                                                 

denna ”kvasikontraktuella” lösning. Fallet rörde en tågresenär utan betald biljett som blev 
ersättningsskyldig gentemot Statens Järnvägar. 
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Något användande av obehörig vinst som självständig rättsgrund eller stöd i övrigt för 

ett sådant användande har jag inte funnit i undersökningen av de i kapitlet behandlade 

situationerna och rättsfallen. Ej heller synes det finnas något behov därtill då lösningar 

tillhandahålles medelst i doktrinen nogsamt utarbetade skadeståndsrättsliga normer.  
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5 Om misstagsbetalningar 

5.1 Grunddrag i läran om condictio indebiti 

Condictio indebiti – i korthet regeln om att betalningar som gjorts av misstag ska återgå. 

Principen om condictio indebiti saknar lagstadgat stöd i svensk rätt och har istället 

utarbetats i praxis. Härtill kommer vad som behandlats om condictio indebiti i litteraturen. 

Domstolarna brukar ännu hänvisa till en tidig redogörelse av Hult195 i sina avgöranden. 

Bidrag till doktrinen från senare tid har bland annat biståtts av Lars Gorton196, Gertrud 

Lennander197 och Ingvarsson198. Likväl saknas inte beskrivningar av institutet i allmänna 

fordringsrättsliga framställningar eller i redogörelser för avtalsrättsliga ogiltighets-

regler.199 

Inom ramen för denna framställning, som ju främst berör condictio indebiti i dess 

förhållande till obehörig vinst, saknas anledning (och utrymme) för närmare fördjupning 

i de bedömningar och gränsdragningssituationer som läran om condictio indebiti ger 

upphov till. Däremot måste de olika momenten i bedömningen beskrivas för förståelsen 

av praxis och var läran om obehörig vinst eventuellt kan tänkas överlappa, träda in eller 

användas som stödmotivering. 

Som nämnt ovan saknas lagstöd för condictio indebiti men principen sägs ha 

romerskrättsligt ursprung.200 På samma grund ska bland annat den tyska regeln om 

obehörig vinst i BGB § 812 ha uppstått.201 

Begreppet condictio indebiti står för återkravsrätt. En sådan återkravsrätt föreligger i 

princip när en så kallad solutio indebiti 202, felaktig utbetalning, har förekommit. Men det 

är inte säkert att varje fall av felaktig utbetalning leder till en återkravsrätt.203 Läran om 

condictio indebiti söker således hjälpa rättstillämparen att besvara huruvida återgång ska 

medgivas eller ej. 

                                                 
195 Hult, Condictio indebiti i Juridisk debatt s. 22 − 89, 1952. Ursprungligen publicerad i Festskrift till 
Vilhelm Lundstedt, 1947. 
196 Gorton, Condictio indebiti i nyare svensk praxis, JFT 2005 s. 452 – 470. 
197 Lennander, Misstagsbetalning och kvittning i konkurs i Festskrift till Torgny Håstad s. 427 – 446, 2010. 
198 Ingvarsson, Condictio indebiti, 2016. 
199 T. ex. Mellqvist/Persson, Fordran & Skuld, 10 uppl. 2015 s 37 ff. och Adlercreutz m. fl. a.a. s. 316 ff. 
200 Se Hult, a.a. s. 48 f. För en djuplodad analys av de romerska rötterna hänvisas till Ingvarsson, a.a. s. 9 
ff. 
201  Hult, a.a. s. 49, jfr Lennander, a.a. s. 436 not 15. Jfr även ovan 3.2.1 och Hellner, Om obehörig vinst s. 
9 ff. 
202 En i doktrinen sparsamt och i praxis närmast obefintligt förekommande term.  
203 Mellqvist/Persson, a.a. s. 37. 
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Skälen för att inte medge en återgång kan variera. Enligt Schultz står obehörig vinst-

resonemang ofta för att medge återgång medan exempelvis omsättningsintresset talar 

emot.204 En invändning mot ett sådant synsätt är dock att huruvida vinsten var obehörig 

eller ej är någonting som fastställts först efter det att bedömningen har gjorts.205 

Ibland har hänvisats till allmänna billighetsskäl för att motivera en återgång.206 Mot 

detta talar nämnda omsättningsintresse och samhällets behov av finansiell trygghet.207 

Sedan kan anföras att det även framstår som obilligt i vissa situationer att 

betalningsmottagaren skulle få en skuld utan att någonting själv ha gjort.208 

Med hänsyn till det sagda torde rimligen ett första bedömningssteg vara att fastställa 

om den situation som ligger för handen utgör en solutio indebiti för att därefter bedöma 

om den därigenom uppstådda återkravsrätten, med hänsyn till exempelvis god tro, ändå 

inte ska bestå.209 Någon fastslagen bedömningsordning synes dock inte vara helt 

etablerad.210 Likväl talar mycket för att tillämpa denna ordning vilket även underlättar 

systematiskt när sedan obehörig vinst-motiveringar ska relateras till condictio indebiti. 

Jag väljer därför att utgå från dessa två grovt utformade grundläggande steg formulerade 

som frågor:  

 
1. Föreligger en solutio indebiti? Om ja: 

2. Föreligger skäl som gör att återkravsrätten likväl ska gå förlorad? 

 
Den avvägning som ska göras enligt det andra steget är traditionellt sett huruvida 

betalningsmottagaren i god tro mottagit och därefter i fortsatt god tro förbrukat eller på 

annat sätt inrättat sig efter betalningen.211 En ytterligare bedömning, vilken kronologiskt 

föregår den nyss nämnda avvägningen är om betalningen framstår som en ”disposition”. 

Mottagaren kan ha givits uppfattningen att betalningen avsåg någonting annat än den av 

                                                 
204 Schultz, Condictio indebiti och obehörig vinst vid felaktiga antaganden om momssatser, Svensk 
Skattetidning 2012 s. 580. 
205 Den rättsrealistiska hållningen, se ovan 3.1.2. 
206 Se t.ex. justitierådet Alexandersons tillägg i NJA 1933 s. 25. 
207 Hult, a.a. s 60 ff. 
208 Mellqvist/Persson, a.a. s. 38. Nämligen i de situationer då mottagaren förbrukat eller på annat sätt inrättat 
sig efter betalningen i god tro. 
209 Detta förespråkas av Lennander, a.a. s. 441 f.  
210 Jfr nedan 5.3.1, NJA 1999 s. 575 där HD synes ha reducerat de två föreslagna stegen till endast ett. 
211 Hult, a.a. s. 76 f. Kravet på inrättande innebär att en tidsfaktor tillkommer bedömningen av den goda 
tron. Exempelvis anförde HD i NJA 2005 s. 142: ”Ju längre tid betalaren dröjer med återkrav, desto större 
skäl har mottagaren att tro att betalningen är definitiv.” 
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betalaren felaktigt antagna skulden; betalningen skulle ha genomförts oavsett om 

misstaget förelåg eller ej, exempelvis som en benefik åtgärd.212 

Vilken betydelse betalningens sammanhang ska ha får ses som oklart. Hellner har givit 

uttryck för att bedömningen bör skifta beroende på sammanhanget när det gäller felaktiga 

försäkringsutbetalningar. En för situationen särskild bedömning av den principiella åter-

kravsrätten bör initialt göras, först sedan ”kommer allmänna principer om condictio 

indebiti till användning.”213 Resonemanget ligger i linje med Hellners hållning 

beträffande obehörig vinst; Hellner ville undvika sökanden efter en minsta gemensam 

nämnare som riskerar att bli så pass allmän att den blir onyttig eller rentav ett hinder i 

rättstillämpningen. 

Gorton pekar på vissa bedömningsskillnader i de nordiska rättssystemen. Obehörig 

vinst-motiveringar används främst i det finska, dansk rätt utmärker sig genom att ge större 

utrymme för frågan om god tro med inslag av culpabedömningar, svensk och norsk rätt 

präglas av helhetsbedömningar i de enskilda fallen.214 

 

5.2 Förhållandet till obehörig vinst 

Med tanke på karaktären hos de situationer där läran om condictio indebiti tillämpas är 

steget inte långt till att blanda in obehörig vinst i diskussionen. Det är svårt att vid en 

första anblick inte betrakta det belopp som felaktigt utbetalats som en vinst för mottagaren 

och nästan lika svårt att inte betrakta denna vinst som obehörig. Emellertid kan hävdas 

att det är just frågan om obehörigheten som läran om condictio indebiti besvarar. Sedan 

kan man, åtminstone teoretiskt, föreställa sig situationer då den felaktiga betalningen 

faktiskt inte utgör en vinst för betalningsmottagaren men att återgång likväl ska medges.  

Hellner ansåg det mindre lämpligt att inom svensk rätt ”’rationalisera’” condictio 

indebiti-fall med obehörig vinst, det skulle endast ”framstå som en onödig 

spetsfundighet”.215 Således ger Hellner uttryck för att hålla obehörig vinst utanför 

diskussionen om condictio indebiti. Kleineman, som i likhet med Hellner är negativt 

inställd till en allmän obehörig vinst-regel, erkänner dock att obehörig vinst-principen 

                                                 
212 Mellqvist/Persson, a.a. s. 37. På detta sätt kan man nog säga att det skapas en rättsgrund närmast på 
grund av mottagarens befogade tillit enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Jfr Hult, a.a. s. 73 och 
Adlercreutz m. fl. a.a. s. 46 och s. 294, samt även Hellner, Om felaktiga utbetalningar och liknande misstag 
vid försäkring i Rättsvetenskapliga studier ägnade minnet av Philips Hult, s. 176 – 201, 1960 på s. 177. 
213 Hellner, a.a. s. 191 f. 
214 Gorton, a.a. s. 458. 
215 Hellner, Om obehörig vinst s. 205. 
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finns inuti rättsregeln condictio indebiti.216 Ingvarsson låter förstå att condictio indebiti 

och obehörig vinst existerar som två parallella rättsinstitut i svensk rätt men att det finns 

ett samband däremellan.217 Detta samband framhålls med emfas av Schultz som menar 

att misstagsbetalningar är ”paradigmexemplet på när obehörig vinst-motiveringen gör sig 

gällande”.218 Likväl kan obehörig vinst utöver detta, enligt Schultz, användas som 

självständig rättsregel,219 samt ses som en större lära vilken condictio indebiti kan sorteras 

inunder.220 Det sistnämnda påminner om den law of unjustified enrichment – obehörig 

vinst-rätt − som Zweigert och Kötz utgår ifrån i deras komparativrättsliga 

framställning.221   

Var ska då resonemangen om obehörig vinst placeras i den tvåstegsmodell som 

presenterades i föregående avsnitt? Som självständig princip rimligen redan under den 

första frågan. Såsom kommer framgå i det följande har det, beträffande obehörig vinst, 

betydelse hur rättsfrågan kommer till uttryck. Vari består ”felaktigheten”? Ska regeln ses 

som en misstagsregel? Eller bör man istället söka efter förmögenhetsöverföringar som 

saknar rättslig grund? Det senare uttryckssättet tar onekligen sikte på en mer obehörig 

vinst-inspirerad condictio indebiti-lära.222 

Lennander använder sig av uttrycket ”utan rättsgrund” vilket tydligt åsyftar själva 

betalningen.223 Ingvarsson menar å sin sida att formuleringen, när den användes av HD i 

NJA 2011 s. 739, var olycklig och tyder på att HD sammanblandat instituten condictio 

indebiti och obehörig vinst. Som utveckling härtill anförs att det är betalningsmottagarens 

innehav av medlen som saknar rättsgrund, inte misstagsbetalningen i sig.224  

Mikael Mellqvist och Ingemar Persson nöjer sig med termen ”felaktig utbetalning” 

under rubriken condictio indebiti.225 Att obehörig vinst, av samma författare behandlas 

separat och definieras som ”en av rättsordningen inte godkänd förmögenhets-

                                                 
216 Kleineman, a.a. s. 538. 
217 Ingvarsson, a.a. s. 26 f. 
218 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, Obehörig vinst rediviva, SvJT 2009 s. 950. 
219 Schultz, a.a. s. 952. 
220 Schultz, Condictio indebiti och obehörig vinst vid felaktiga antaganden om momssatser, Svensk 
Skattetidning 2012 s. 582. 
221 Zweigert/Kötz, a.a. s. 538 ff. 
222 Dock bör undvikas att uppställa dessa varianter i en dikotomi. Det skulle riskera medföra argumentation 
för att enbart avsaknaden av det ena talar för det andra. 
223 Lennander, a.a. s. 441. Men läran om obehörig vinst diskuteras överhuvudtaget inte (explicit) av 
Lennander utan condictio indebiti betraktas främst i förhållande till avtalslagens ogiltighetsregler samt 
förutsättningsläran. 
224 Ingvarsson, a.a. s. 26. Beträffande 2011 års fall se nedan 5.3.1. Den form av romersk obehörig vinst som 
Ingvarsson jämför med synes dock avse actio de in rem verso, se a.a. s. 27 f. not 47. Jfr ovan 3.2.  
225 Mellqvist/Persson, a.a. s. 37. 



  

51 
 

förskjutning”, samt inte anges vara en allmän självständig princip utan istället följa av 

vissa lagstadganden, bör dock ses som ett ställningstagande i frågan.226 Till denna 

diskussion har jag anledning att återkomma under och efter genomgången praxis. 

Även under det andra steget skulle obehörig vinst kunna tänkas få betydelse. Det beror 

på om man anser att obehörig vinst-motiveringar har någonting att tillföra den 

rättspolitiska argumentationen eller om den obehöriga vinsten istället ska ses som 

någonting som först i efterhand kan konstateras efter att den rättspolitiska avvägningen 

enligt läran om condictio indebiti gjorts.227 

Närmast nedan följer vad nyare svensk condictio indebiti-praxis har att erbjuda vad 

gäller just dessa spörsmål.  

 

5.3 Tendenser i praxis 

I nyare condictio indebiti-praxis har HD i domskälen använt formuleringar som antyder 

att läran om obehörig vinst kan ha haft betydelse för bedömningarna. Obehörig vinst har 

ibland även åberopats av kärandeparten som alternativ grund till condictio indebiti för att 

vinna bifall för sitt yrkande. Dessa domar och formuleringar ska granskas närmare i detta 

avsnitt. 

 

5.3.1 Rättsgrundbegreppet 

I NJA 1999 s. 575 hade en bank överfört ett belopp på uppdrag från en gäldenär till en 
borgenär i tron att det på gäldenärens konto fanns likvida medel som täckte beloppet. Denna 
villfarelse grundade sig i ett bedrägeri mot banken. Banken fick senare insikt om 
förhållandena, meddelade borgenären och begärde att betalningen skulle frysas. Detta 
inträffade först en timme efter betalningen vilken borgenären därmed mottagit i god tro om 
bankens villfarelse. Banken yrkade att beloppet skulle återgå. I första hand grundat på läran 
om condictio indebiti.228 
 HD hade därmed anledning att utreda rättsläget kring condictio indebiti. I domskälens 
tredje stycke, med hänvisning till avgörandet NJA 1912 s. 562,229 konstaterade HD att 
situationen enligt traditionell uppfattning inte var att betrakta som en sådan då en principiell 
återkravsrätt skulle inträda. Istället skulle betalaren i en dylik situation endast ha en rätt 
emot ursprungsgäldenären. I 1999 års fall menade HD att denna hållning skulle frångås och 
att avgörande för återkravsrätt istället var om liknande skäl förelåg i situationen för handen 
jämfört med en traditionell condictio indebiti-situation. 
 Därefter uttalade HD, beträffande den traditionella synen, att ett av huvudargumenten 
för en återkravsrätt är den förmögenhetsförskjutning utan rättsgrund som uppstår vid 

                                                 
226 Mellqvist/Persson, a.a. s. 42. 
227 Jfr ovan 3.2.1. 
228 I andra hand åberopades svek och återgång enligt 39 § 2 meningen AvtL och i tredje hand 
förutsättningsläran. 
229 1912 års fall rörde också ett komplicerat flerpartsförhållande som på vissa håll skiljde sig från 1999 års 
fall. För närmare detaljer och jämförelser fallen emellan hänvisas till Ingvarsson, a.a. s. 14 ff. 
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sådana tillfällen. Betalningsmottagaren gör en obehörig vinst. I målet hade dock någon 
obehörig vinst inte uppstått eftersom borgenären hade fått betalt för en i och för sig giltig 
fordran. Likväl övergick HD till att bedöma om betalningsmottagaren på grund av bättre 
möjlighet att överblicka förhållandena vid betalningen, trots god tro, kunde anses 
förpliktigad till återbetalning enligt condictio indebiti.230 Bedömningen fick negativt utfall 
och condictio indebiti ansågs inte grunda rätt för banken att återfå pengarna. 
 

Enligt HD i 1999 års avgörande skulle således obehörig vinst som motivering sedan länge 

ligga bakom den principiella återkravsrätten som uppstår om condictio indebiti bedöms 

tillämplig på situationen.231 Yttrandet och avgörandet i sin helhet kritiserades av Hellner 

i en kommentar till fallet.232 Hellner pekade på att något stöd för denna vinstmotivering 

inte angavs och ställde sig frågande till huruvida något sådant överhuvudtaget stod att 

finna i äldre rättspraxis eller litteratur.233 I Hults framställning nämns förvisso obehörig 

vinst i anslutning till condictio indebiti-lärans romerskrättsliga ursprung som ett sätt att 

begränsa vad betalaren hade rätt att återfå; mottagaren var endast skyldig att återge den 

del av beloppet som utgjorde en vinst för denne.234 

Vidare invände Hellner emot att condictio indebiti och obehörig vinst samman-

blandades av HD. Condictio indebiti ansågs av Hellner som en självständig princip med 

tydligt skönjbara (huvud)drag utarbetade i en rik rättspraxis. En passage som i senare 

behandlingar av ämnet blivit frekvent citerad lyder:  

 
”[Condictio indebiti] behöver inte stöd av vare sig läran om obehörig vinst eller 

förutsättningsläran, causaläran, ’kvasikontrakt’, implicerat villkor vid betalningen eller 

någon annan av de konstruktioner som förekommer. Sådana motiveringar har anförts men 

de har allmänt förkastats som onödiga och missledande”235 

 
Att motivera condictio indebiti utifrån obehörig vinst ansåg redan Hult vara en 

utdaterad metod. Istället syntes det som om förutsättningsläran motiverade en principiell 

återkravsrätt. Hult noterade dock en återgång mot obehörig vinst och därmed kom en 

riklig mängd situationer att anses som misstagsbetalningar enligt den inledande 

                                                 
230 Möjligen sökte HD här ett krav på objektiv god tro för situationen och resonemanget kan tolkas som att 
subjektiv god tro inte var nog.  
231 Likväl när någon obehörig vinst ej konstaterades, övergick HD till en överblickbarhetsbedömning för 
att pröva om en sådan gav skäl att medge återgång. Det tillvägagångssättet skiljer sig från gängse domar då 
sådan bedömning gjorts först när en principiell återkravsrätt konstaterats och fråga uppkommit om undantag 
därifrån. 
232 Hellner, Betalning av misstag, JT 1999/00 s. 409 – 415. 
233 Hellner, a.a. s. 413. 
234 Hult, a.a. s. 49. I anslutning härtill nämner Hult regler från kontinentala rättssystem vilka har samma 
ursprung. Däribland BGB § 812. 
235 Hellner, a.a. s. 413. 
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bedömningen vilket tillika medförde att ett stort antal undantag från återkravet behövde 

formuleras.236 

HD har i avgörandet gått emot Hellners slutsats från 1950, den avrådan att anamma 

obehörig vinst-motiveringar som gavs.237  Likväl har HD inte nöjt sig med det utan, enligt 

Hellner, även behandlat obehörig vinst som om det fanns en allmän lagregel i svensk rätt 

med samma innebörd som den tyska i BGB § 812. Detta genom formuleringen ”vinst på 

annans bekostnad utan rättslig grund.” Regeln, om den skulle anses gälla i svensk rätt, 

vore utan tvivel tillämplig på condictio indebiti-situationer;238 med modifikationen att 

ersättningen begränsas till den obehöriga vinst som kan fastställas när anspråket görs 

gällande.239 Skillnaden reglerna emellan skulle enligt Hellner vara att den svenska 

condictio indebiti-regeln, vilken sägs påminna mer om sin franska motsvarighet, 

konstruerats som en misstagsregel.240 Vidare kritik avsåg själva vinstbegreppet. Skulle 

stöd för att finna och tillämpa denna vinstregel i och för sig finnas, så bedöms inte frågan 

om uppkommen vinst enligt tysk obehörig vinst-rätt på det sätt som HD gjorde i detta 

avgörande.241  

Angående HD:s vinstbegrepp hade Hellner följande invändningar: Att erhålla full 

betalning från tredje man måste ses som mer fördelaktigt än att fortsatt ha en fordran mot 

en gäldenär med dubiös solvens. Dessutom att det juridiskt sett är ovanligt att, i condictio 

indebiti-situationer, beakta betalningsmottagarens relationer till tredje man.242 

Hellners helhetsbedömning utmynnade i en anklagelse mot HD att ha ägnat sig åt 

begreppsjurisprudens. Condictio indebiti ansågs inte tillämpligt på grund av att någon 

förmögenhetsförskjutning utan rättsgrund inte hittades. Med detta som avgörande 

rättsfaktum följde att det saknades rättspolitiska överväganden i domen.243 

Ovanstående invändningar emot HD:s resonemang har i sin tur kritiserats av Schultz 

som finner kritiken ”märklig” ”[u]r ett komparativrättsligt perspektiv”. HD:s 

                                                 
236 Hult, a.a. s. 59. Något som enligt Hellner i det citerade stycket senare måste ha kommit att förkastats. 
237 Jfr ovan 3.1.2. 
238 Hellner, a.a. s. 413. 
239 Gorton, a.a. s. 455. 
240 Hellner a.a. s. 413. not 18.  Jfr ovan 3.2.2 och Zweigert/Kötz, a.a. s. 546, som beskriver det franska 
”paiement/répétition de l’indu” som en självskriven del utav en outtalad obehörig vinst-rätt. Jfr även 
Hellner a.a. s. 411. not 4 i vilken görs gällande att kategoriseringen av condictio indebiti i Code civil under 
”Des-quasi-contrats” talar emot att regeln skulle ha något med obehörig vinst att göra. Dock framhöll 
Hellner, som citerats ovan, senare att även ”kvasikontrakt” ingår i den grupp rättsliga konstruktioner vilka 
inte skulle behövas för att motivera den hävdat fristående läran om condictio indebiti. 
241 Hellner a.a. s. 414. 
242 Hellner a.a. s. 411. Med tredje man avses här ursprungsgäldenären i rättsförhållandet mellan banken 
(betalaren) och borgenären (betalningsmottagaren). 
243 Något som enligt Hellner medföljde till bedömningen också av andrahandsgrunden. 
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vinstmotivering skulle i stället ligga helt i linje med vad som motiverar en återkravsrätt i 

västerländska rättsordningar. Obehörig vinst-motiveringen sägs utgöra ett hjälpmedel i 

rättspolitiska avvägningssituationer. Men utöver rättsfallet erbjuds inget närmare 

exempel på hur. Det viktigaste med 1999 års avgörande enligt Schultz skulle dock vara 

att det exemplifierar att HD kan använda obehörig vinst-motiveringar i ”paradigmatiska 

sammanhang”.244 

Men Hellners kritik ska nog ses som mer metodinriktad. Genom att använda denna 

kontinentalrättsinspirerade terminologi skapar HD ett problem i det uppställda kravet på 

att identifiera en vinst. Något som blir särskilt påtagligt i ett flerpartsförhållande såsom i 

fallet. I rättsförhållandet mellan banken och borgenären har borgenären, genom bankens 

betalning, ställts i en mer fördelaktig situation än om betalningen, vilken ju utgjorde ett 

misstag, aldrig hade genomförts. Som anförts ovan ansåg Hellner, inte utan fog, att HD 

missade detta. Problemet hade kunnat undvikas genom att konstatera att en betalning av 

misstag från bankens sida förelåg, vilket sedan lett till en rättspolitisk avvägning om 

återkravsrättens bestående baserad på sakomständigheterna i det enskilda fallet. 

Hur den avvägningen sedan hade utfallit är dock oklart. Hellner tycks ha ansett att en 

återgång borde ha medgivits.245 Mellqvist och Persson framför lakoniskt angående NJA 

1999 s. 575 att HD varit mycket sträng mot betalaren.246 

Munukka konstaterar i korthet att HD fann avsaknaden av obehörig vinst som ett starkt 

motvägande skäl att medge återkravsrätt i målet. Detta används som en av flera 

byggstenar i Munukkas ställningstagande för att en allmän obehörig vinst-princip 

figurerar i den svenska rätten. Vidare anförs att HD i ytterligare ett rättsfall, NJA 1999 s. 

793, använde sig av en obehörig vinst-motivering för att underkänna en misstags-

betalning.247  

 
Begreppet ”utan rättsgrund” återfinns i domskälen till NJA 2011 s. 739. Fallet rörde 
felaktigt angivande av OCR-nummer vid inbetalning av skatt. Betalaren E handlade på 
uppdrag av två företag R och V. R var satt på obestånd och genomgick företags-
rekonstruktion vilket innebar att det ej fick betala skulder hänförliga till senare än ett visst 
datum. Insolvensen innebar således att hela R:s skatteskuld inte kunde betalas. E:s uppdrag 

                                                 
244 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, Obehörig vinst rediviva, SvJT 2009 s. 952. 
245 Hellner, a.a. s. 415. 
246 Mellqvist/Persson, a.a. s. 38. 
247 Munukka, a.a. s. 30. I NJA 1999 s. 793 behandlades inte läran om condictio indebiti uttryckligen av HD 
utan istället ogiltighetsgrunden förklaringsmisstag enligt 32 § AvtL. Skiljaktigt justitieråd Håstad nämnde 
condictio indebiti i korthet som ej tillämplig på situationen (utan att motivera detta med att någon obehörig 
vinst inte gjorts). Således klargör fallet föga om lärornas relation till varandra. HD resonerade dock kring 
obehörig vinst isolerat och i sitt sammanhang liknar diskussionen mer den som förelåg i NJA 2009 N 40. 
Se ovan 3.3. 
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var att betala skatteskulder för båda företagen till skatteverket. Vid betalningstillfället 
angav dock E samma OCR-nummer, R:s, för båda betalningarna vilket gjorde att V:s 
betalning krediterades R:s konto. R försattes senare i konkurs och dess skattekontos saldo 
befanns vid kontroll vara lägre än motsvarande misstagsbetalningen sedan avräkningar 
gjorts för R:s momsskulder. V:s skatteskuld kvarstod som obetald och krävdes in av 
skatteverket.  

Efter att misstaget uppdagats medgav skatteverket endast återbetalning till V 
motsvarande saldot på R:s konto. V begärde då att E som stått för misstaget skulle stå för 
den obetalda skatteskulden till skatteverket. Så gjordes och E övertog V:s fordran mot 
skatteverket avseende misstagsbetalningen. Fråga var alltså om E hade rätt till hela det 
felaktigt betalade beloppet vilket yrkades. I första hand grundat på condictio indebiti, i 
andra hand på obehörig vinst och i tredje hand förklaringsmisstag enligt 32 § AvtL. 
Skatteverket bestred och menade att condictio indebiti inte kunde tillämpas, situationen 
skulle betraktas som ett förklaringsmisstag om vilket verket varit i god tro. 

Beträffande condictio indebiti uttalade HD att reglerna tar sikte på fall då någon 
betalat i den felaktiga tron att det funnits en skuld. Betalningen har skett av misstag det vill 
säga utan rättslig grund.248 Vidare anfördes att vari misstaget bestått, villfarelse eller 
felskrivning, om betalningen skett under uppdrag eller via förmedling spelar mindre roll.  
”Avgörande är istället om betalningen har skett utan rättsgrund […]”.249 Någon rättsgrund 
för betalningen till R:s skattekonto fanns inte enligt HD som därmed ansåg reglerna om 
condictio indebiti tillämpliga. Prövningen huruvida skatteverket inrättat sig efter 
betalningen i god tro utföll med nekande svar.250 Hela beloppet skulle därför återbetalas 
med condictio indebiti som rättsgrund. 
 

De bägge styckena i vilka begreppet ”utan rättsgrund” användes innehåller inte några 

hänvisningar till litteratur eller tidigare praxis. Det gör däremot det mellanliggande 

stycket i vilket HD redogjorde för huvudregeln om återkrav och motiverade undantagen 

därifrån. Bland annat hänvisades till NJA 1999 s. 575 och Lennander i Festskrift till 

Håstad. 

Lennander använder sig av uttrycket ”utan rättsgrund”, dock utan uttalat syfte att 

behandla obehörig vinst i anslutning till condictio indebiti. Snarare som en del av en 

diskussion avseende förklaringsmisstag, förutsättningsläran och condictio indebiti som 

ogiltighetsregel eller ej. Slutsatsen blir att oavsett vad som ligger till grund för misstaget, 

det hela mynnar ut i en bedömning av betalningsmottagarens goda tro.251 Möjligen är det 

istället detta som åsyftas med ”utan rättsgrund”, ett samlingsnamn på de misstag som kan 

tänkas föreligga. Resonemanget påminner dock i mindre skala om diskussionen kring den 

tyska obehörig vinst-regeln i BGB § 812.252 

                                                 
248 P. 6 i domen. 
249 P. 8 i domen. 
250 Se närmare beträffande denna HD:s inrättandebedömning nedan under 5.3.3. 
251 Lennander, a.a. s. 444. Jfr Ingvarsson, a.a. s. 25 f. 
252 Zweigert/Kötz, a.a. s. 541, ”Condictio sine causa”, ogiltighet, bristande förutsättningar eller omoraliskt 
handlande är av sekundär betydelse, det viktiga är avsaknaden av rättsgrund. Jfr ovan 3.2.1. 
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I 2011 års fall talas inte, såsom var fallet i NJA 1999 s. 575, om en förmögenhets-

förskjutning utan rättsgrund, utan begreppet nämns istället i samband med själva 

misstaget som föranledde betalningen, vilken på det viset ska sakna rättsgrund. 

Tankebanan från föregående stycke kan utvecklas beträffande 2011 års fall. 

Omständigheterna kring betalningen, vem som utfört den, vem som kan tänkas ses som 

mottagare och eventuellt var vinster kan ha uppstått ter sig tämligen komplicerade. 

Dessutom hade skatteverket, som argument emot en återgång, anfört att det hela var ett 

förklaringsmisstag. Kanske hade detta betydelse för att HD, istället för att nysta i dessa 

trådar för att utröna exakt på vilket sätt misstaget gått till, valde formuleringen ”utan 

rättslig grund” för att motivera condictio indebiti-lärans initiala tillämplighet? Vad som 

fick Hellner att reagera som om HD i 1999 års fall infört den tyska obehörig vinst-regeln 

var just hela formuleringen om en förmögenhetsförskjutning utan rättsgrund. Såsom HD 

formulerat sig i 2011 års fall åsyftas fortfarande den specifika rättshandlingen betalning 

och inte varje form av förmögenhetsförskjutning.253 

Schultz finner inte stöd för obehörig vinst vare sig som allmän regel eller som 

motivering i NJA 2011 s. 739, ej heller att vad som uppkommit beträffande obehörig vinst 

i NJA 1999 s. 575 kan sägas vederläggas i och med 2011 års avgörande och 

mellanliggande praxis. Bland annat nämns NJA 2001 s. 353 då HD helt avstod från 

obehörig vinst-resonemang för att motivera återgång enligt condictio indebiti. Slutsatsen 

synes vara att obehörig vinst-motiveringar kan, men inte alltid behöver, användas i 

anslutning till condictio indebiti-bedömningar. Schultz menar att obehörig vinst-tanken 

och condictio indebiti hänger ihop men att det inte råder ”någon identitet mellan 

tankespåren”. Likväl tar Schultz fasta på formuleringen ”utan rättsgrund” som ändå 

varande ett slags obehörig vinst-anknytande argument från HD:s sida.254 

Kleineman uppmanar till att se till pragmatismen i den intresseavvägning som HD 

gjorde i 2011 års fall. Även om läran om condictio indebiti kan sägas motiveras av 

”allmänna förmögenhetsrättsliga principer om obehörig vinst” så är det omständigheterna 

i fallet som vägts mot varandra. Obehörig vinst-problematik kan formuleras på så 

                                                 
253 Beträffande formuleringsvalet kan låta märkas att HD:s referent i NJA 2011 s. 739 var Persson. Dennes, 
tillsammans med Mellqvist, fordringsrättsliga framställning implicerar, vilket konstaterades ovan under 
5.1, att condictio indebiti och obehörig vinst är två olika läror och anger explicit att den senare ej 
förekommer som allmän princip i svensk rätt. Det sagda talar emot att ordvalen ”utan rättsgrund” syftade 
till att ge läran om obehörig vinst någon utvidgad betydelse i condictio indebiti-situationer. 
254 Schultz, Obehörig vinst-motiveringar, SvJT 2012 s. 378 ff. 
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olikartade områden vilket gör att en allmän vinstregel enligt Kleineman ”tenderar att bli 

abstrakt, vidlyftig, svårtolkad och ett betydande tolkningsproblem i sig.”255  

Som tidigare berörts anser Ingvarsson att uttrycket ”utan rättslig grund”, såsom det 

användes i NJA 2011 s. 739, ”vållar bekymmer”. Ingvarsson menar att betalarens, i 

villfarelse uppkomna, förväntningar på betalningens verkan, av HD sammanblandats med 

betalningsmottagarens rätt att inneha det betalade beloppet. Det senare skulle vara 

rättsföljden av den regel − läran om condictio indebiti − som motiverar en återkravsrätt, 

om avvägningen beträffande inrättande i god tro utfaller i en sådan.256 

Om blicken lyfts från HD:s valda formulering och istället vänds mot vad HD faktiskt 

gjorde i sin prövning så är Kleinemans påpekande om den pragmatiska 

intresseavvägningen värt att ta fasta på. Istället för att som i NJA 1999 s. 575 fastna vid 

att applicera det abstrakta begreppet ”förmögenhetsförskjutning utan rättsgrund” på 

situationen, användes ”utan rättsgrund” i 2011 års fall som en förenkling av den första 

bedömningsfrågan, vilket ledde till att den mer situationsspecifika rättspolitiska 

avvägningen under det andra steget kunde genomföras. Avsaknaden av detta andra steg 

var vad Hellner kritiserade HD för beträffande 1999 års avgörande. Det hela skulle kunna 

tyda på att Hellners kritik nått fram. Förvisso är det sannolikt att även Hellner skulle ha 

haft synpunkter på formuleringsvalet i 2011 års fall, men metodologiskt synes HD i fallet 

ha behandlat situationen på det sätt som Hellner förespråkade. Att det även i övrig, mellan 

fallen uppkommen, condictio indebiti-praxis enligt Schultz saknas vinstmotiveringar får 

nog, i motsats till vad Schultz härtill anför, anses begränsa värdet av 1999 års fall i den 

mån fallet berör obehörig vinst-institutets betydelse för läran om condictio indebiti.  

 

5.3.2 Rättsvillfarelse 

En särskild fråga kring läran om condictio indebiti har varit hur en betalning som 

föranletts av en rättsvillfarelse hos betalaren ska behandlas.257 Även beträffande obehörig 

vinst, främst i utländska rättssystem, kan detta sägas vara en omdebatterad fråga med 

                                                 
255 Kleineman, a.a. s. 538 f.  
256 Ingvarsson, a.a. s. 26. Jfr densammes resonemang i Ogiltighet och rättsföljd s. 107. 
257 Se Hult, a.a. s. 86. En rättsvillfarelse uppfattades traditionellt sett diskvalificera ett återkrav. Denna 
strikta syn vände sig Hult emot och frågade sig om den verkligen var välmotiverad. Förvisso kunde man 
bestämma rättsvillfarelsens ursäktlighet i den del av bedömningen som avser vilken av parterna som ska 
anses ha bäst möjlighet att överblicka situationen, d.v.s. rättsläget. Dock låter sig rättsläget inte alltid vara 
särskilt överblickbart, vilket strax ska exemplifieras i fallet NJA 2015. s. 1072. Att ovillkorligen avvisa 
återkrav grundade på rättsvillfarelser utan vidare bedömning förefaller därför vara i hårdaste laget. 



  

58 
 

olika lösningsförslag.258 En rättsvillfarelse är onekligen ett misstag och ska formuleringen 

”utan rättsgrund” anses gälla alla sorters misstag måste även rättsvillfarelser falla 

därunder. En solutio indebiti föreligger därmed enligt det första bedömningssteget och 

bedömning enligt det andra steget infaller således.259  

I NJA 2015 s. 1072 var fråga om återkravsrätt enligt läran om condictio indebiti, 

alternativt obehörig vinst, på grund av just rättsvillfarelse. Den i målet tämligen 

komplicerade situationen uppmanar således till ytterligare utredning om hur instituten 

förhåller sig till varandra och alternativ till HD:s lösning har diskuterats i litteraturen.260 

 
Villfarelsen rörde momssatser för tryckeritjänster vilka hade antagits vara högre (25 %) än 
de senare retroaktivt visade sig vara (6 %) efter ett avgörande i EU-domstolen (Graphic 
Procédé, C-88/09). Såväl tryckeriet som kunderna hade i sina mellanhavanden utgått ifrån 
den högre momssatsen och tryckeriet hade enligt denna uppfattning fakturerat kunderna 
som betalat därefter. Tryckeriet betalade sedermera motsvarande summa till skatteverket. 
Efter att skatteverket i enlighet med EU-avgörandet ändrat skattesatsen för tryckeritjänster 
till den lägre momssatsen begärde tryckeriet att mellanskillnaden skulle återgå. 
Skatteverket beslutade om att bifalla önskemålet och betalade tillbaka det begärda. Därefter 
beslutades från skatteverkets sida om att efterbeskatta tryckerikunderna, vilka i sin 
redovisning hade gjort avräkning för den tidigare för högt betalda skatten mot den lägre. 
Den ena kunden (som hade förvärvat den andra kundens fordringsanspråk) vände sig nu 
till tingsrätten med krav mot tryckeriet att återfå skillnaden mellan den momssats parterna 
trodde skulle ha gällt och den som faktiskt visade sig gälla. 
 Som alternativa grunder för sitt yrkande åberopade kunden: Avtalet, läran om 
condictio indebiti, läran om obehörig vinst, jämkning av avtalet enligt 36 § AvtL samt 
förutsättningsläran. Tingsrätten beslutade att hänskjuta målet till HD som valde att först 
pröva frågan enligt läran om condictio indebiti. 

I sin allmänprincipiella behandling av condictio indebiti uttalade HD: ”Huruvida en 
felaktig betalning har skett på grund av villfarelse eller ren felskrivning eller om en felaktig 
betalning har gjorts i samband med ett betalningsuppdrag eller en betalningsförmedling är 
av underordnad betydelse. Det avgörande är i stället om betalningen har skett utan 
rättsgrund […].” Härvidlag hänvisade HD till NJA 2011 s. 739 och uttalandet i den domens 
p. 8.261 Därefter använde HD uttrycket ”betalning utan rättsgrund” som närmast synonymt 
med condictio indebiti och uttalade att huvudregeln är återkravsrätt för betalaren.262 Med 
detta sagt övergick HD till att allmänt behandla undantagen från huvudregeln om återgång. 

                                                 
258 Jfr Zweigert/Kötz, a.a. s. 567 ff. 
259 Detta kan få betydelse för om obehörig vinst senare kan träda in som rättsgrund om ett återkrav ogillas. 
Särskilt med beaktande av subsidiariteten som behäftar sagda institut. Det ter sig mer motiverat, om en 
allmän vinstregel erkänns, att den i sådana fall inträder när läran om condictio indebiti inte befunnits 
tillämpligt överhuvudtaget än när en avvägning enligt sagda lära lett till att återkrav ej medgivits på grund 
av att ett inrättande i god tro har ansetts skett. 
260 Schultz diskuterar problemet i Condictio indebiti och obehörig vinst vid felaktiga antaganden om 
momssatser, Svensk Skattetidning 2012 s. 576 – 594. Märk att utlåtandet föregår HD-avgörandet. Även 
Ingvarsson, Condictio indebiti s. 61 ff. tar upp fallet och erbjuder ett alternativt lösningsförslag grundat på 
läran om obehörig vinst. 
261 P. 10 i domen. Denna upprepning synes kunna förstärka en tanke om att avsaknad av rättsgrund ersatt 
misstagskriteriet eller med en mer träffande beskrivning att det senare uppgått i det förra. Likväl är denna 
motivering även förenlig med alternativet att ”utan rättsgrund” syftar till ett samlingsbegrepp begränsat till 
olika misstag och att condictio indebiti fortfarande ska ses som en misstagslära. 
262 P. 11 i domen. 
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Bland annat fann HD angående godtroskravet att villfarelsens ursäktlighet vid en 
bedömning har betydelse. Av intresse är också att HD uttalade att även om en bedömning 
resulterat i att ett inrättande i god tro har skett, så ska en ytterligare intresseavvägning göras 
om det ändå är motiverat att betalningsmottagaren får behålla betalningen. Därefter utredde 
HD utförligt inrättandekravets betydelse vad gäller betalning av mervärdesskatt. Bland 
annat fann HD att tidsaspekten som i vanliga fall har betydelse, i dessa särskilda situationer 
är ovidkommande. För att ett inrättande ska anses ha skett menade HD att betalnings-
mottagaren måste visa att det för densamme inte skulle gå att återfå ett belopp motsvarande 
betalningen från skatteverket. Vidare uttalade HD att oavsett om kunden (betalaren) 
efterbeskattas eller inte, detta inte förändrar någonting beträffande återkravsrätten mot 
betalningsmottagaren. Även om kunden i sådana fall skulle göra en vinst på det allmännas 
bekostnad.263 

Den initiala bedömningen huruvida situationen i fallet var hänförlig till condictio 
indebiti redogjorde HD kort för i p. 21. Eftersom kunden erlagt en för högt fakturerad 
mervärdesskatt till tryckeriet saknades rättsgrund för betalningen.264 Att situationen rörde 
en rättsvillfarelse påverkade inte den första bedömningen utan rättsvillfarelsen fick istället 
betydelse i den efterföljande godtros- och inrättandebedömningen.265 Tryckeriet ansågs ha 
tagit emot betalningen i god tro, men ej inrättat sig efter betalningen under tiden fram till 
dess det försattes i ond tro, när den rätta momssatsen uppdagades. Således bifölls talan med 
condictio indebiti som grund. HD prövade därför aldrig fallet på grunden obehörig vinst.  
 

Fallet stärker tendensen att den principiella återkravsrätten inträder efter en betalning 

”utan rättsgrund”, så även vid rättsvillfarelse. Liksom i NJA 2011 s. 739 var HD:s 

rättstillämpning pragmatiskt och koncentrerad till den särskilda situationen i fallet, 

rättsvillfarelse vid erläggande av för hög mervärdesskatt. Inrättandebedömningen har fått 

sin egen speciella karaktär med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Det är 

enligt HD inte möjligt att räkna med att få behålla den typ av förmögenhetsförbättring 

som uppstod för tryckeriet i detta fall. Metodologiskt synes HD därmed ha gått till väga 

på det sätt som förespråkats av Kleineman och Hellner vilket beskrivits ovan. 

Vad beträffar obehörig vinst kan NJA 2015 s. 1072 ytterligare sägas stärka den trend 

som tidigare konstaterats; NJA 1999 s. 575 minskar i betydelse då även 2015 års fall kan 

sägas gå emot HD:s hållning i 1999 års fall.266 

Av ytterligare intresse är att jämföra HD:s dom med alternativa lösningsförslag: 

Föredraganden i NJA 2015 s. 1072 fann liksom HD att en principiell återkravsrätt förelåg 

                                                 
263 P.15 – 20 i domen. Således genomförde HD en ingående rättspolitisk övervägning av den specifika 
situationen felaktig betalning av mervärdesskatt. 
264 Med min valda terminologi ovan förelåg en solutio indebiti enligt steg 1 och steg 2 inträdde. 
265 Dock i bedömningen av betalningsmottagarens goda tro. Rättsvillfarelsen var ursäktlig så tryckeriets 
goda tro var befogad. Man hade kunnat tänka sig en bedömning också av betalaren. Rättsvillfarelsen i detta 
fall kan sägas vara ursäktlig även för denne, medan det i många andra fall kan tänkas att den som felaktigt 
betalar i rättsvillfarelse själv får stå för konsekvenserna av rättsvillfarelsen. Någon sådan bedömning 
gjordes dock inte explicit av HD i NJA 2015 s. 1072.  
266 Dels eftersom någon obehörig vinst-motivering för återkravsrätten inte anfördes i 2015 års fall, dels på 
grund av uttalandet att betalarens ekonomiska relation till tredje man – skatteverket − inte skulle ha någon 
betydelse för rättsförhållandet mellan betalaren och betalningsmottagaren.  



  

60 
 

på grund av att betalningen saknade rättsgrund. Däremot ansåg föredraganden att 

tryckeriet hade inrättat sig efter betalningen eftersom dess skattskyldighet uppstod 

omedelbart då tjänsten utfördes och lång tid hade förflutit till dess felet uppdagades så 

återkravsrätten kunde inte bestå.267 

Därmed fanns anledning att pröva obehörig vinst-grunden. Trots konstaterandet att 

någon allmän lagregel om obehörig vinst inte finns i svensk rätt legitimerades grunden, 

enligt föredraganden, med att principen kommer till uttryck i några rättsregler,268 samt att 

principen användes i NJA 1993 s. 13 och NJA 2007 s. 519.  En vinst för tryckeriet med 

koppling till kundernas förlust kunde konstateras, detta kunde härledas till betalningen, 

som – återigen – bedömdes sakna rättsgrund eftersom betalaren utgått från fel momssats. 

Således ansåg föredraganden att det förelåg en obehörig vinst som skulle återbetalas på 

grund av ”allmänna förmögenhetsrättsliga principer om obehörig vinst”.269 

Beträffande vinstresonemanget ter sig detta helt korrekt vad gäller fastställandet av 

vinst, förlust och sambandet däremellan. Vad som däremot ställer till bekymmer med 

detta synsätt är bedömningen av obehörigheten. Om obehörig vinst definieras som en 

vinst som inte godkänns av rättsordningen, kan då en vinst, som bedömts som godkänd 

enligt det av rättsordningen tillhandahållna institutet condictio indebiti, verkligen ses som 

obehörig? I obehörig vinst-bedömningen hänvisade föredraganden till Karlgren och 

dennes hållning att obehörighetsbedömningen tar sikte på om själva förmögenhets-

förskjutningen är obehörig och inte vinsten i sig.270 Karlgren skriver dock i anslutning till 

hur samma bedömning ska genomföras: 

 
”En tillämpning av vinstregeln är som sagt utesluten med mindre det kan påvisas att 

förmögenhetsförskjutningen är oförenlig med rättsordningen – oförenlig direkt eller 

indirekt – genom analogislut eller motsatsslut.”271 

 
I förevarande fall bedömde föredraganden att betalningen var en sådan som omfattades 

av läran om condictio indebiti, men att återkravsrätten likväl inte skulle bestå eftersom 

betalningsmottagaren inrättat sig efter betalningen i god tro. Detta måste också innebära 

att samma bedömning resulterat i att förmögenhetsöverföringen faktiskt måste ses som 

                                                 
267 NJA 2015 s. 1072, Justitiesekreterarens föredragning p. 26 – 36. 
268 18 kap. 3 § HB, 74 § VxL och 9 kap. 7 § FB. Jfr ovan 3.1.1. 
269 NJA 2015 s. 1072, Justitiesekreterarens föredragning p. 37 – 44. 
270 Karlgren, a.a. s. 21. Se ovan. 3.1.3.3. 
271 Karlgren, a.a. s. 22. 
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förenlig med rättsordningen. Således kan man ifrågasätta rimligheten i att låta obehörig 

vinst träda in som en alternativ grund.272 Det finns ju bakomliggande rättspolitiska skäl 

till varför inrättandekravet har uppställts i praxis. Frågan kan ställas huruvida ett 

kringgående av dessa skäl ska möjliggöras av en allmän obehörig vinst-grund som medför 

en ytterligare bedömning utefter samma omständigheter.273  

HD ställdes aldrig inför problemet eftersom den fann att inrättandekravet inte var 

uppfyllt. Därmed säger NJA 2015 s. 1072 ingenting explicit om rättsläget angående detta 

subsidiaritetsproblem. Man skulle med visst fog kunna hävda att HD indirekt, genom att 

föra in mervärdesskattesystemets karakteristik i inrättandebedömningen, på ett 

pragmatiskt sätt omdanat condictio indebiti-institutet till att täcka även denna situation. 

På så vis behöver ovanstående problematik inte uppstå. Samtidigt genomförs med HD:s 

vägval en rättspolitisk övervägning grundat på i första hand omständigheter hänförliga 

till det enskilda fallet. HD:s tillvägagångssätt skapar ett synnerligen begränsat prejudikat, 

i princip just till situationer av erläggande av för hög mervärdesskatt.274 

Även Ingvarsson vill lösa situationen i 2015 års fall med obehörig vinst som 

rättsgrund. Till skillnad mot föredraganden i NJA 2015 s. 1072 anser dock Ingvarsson att 

någon principiell återkravsrätt enligt läran om condictio indebiti aldrig infann sig. Detta 

eftersom något misstag inte förelåg utan felet istället berodde på en rättsvillfarelse. Kring 

rättsvillfarelser konstateras råda en osäkerhet, men en restriktiv hållning tycks skönjbar. 

Som huvudregel antas att rättsvillfarelser hålls utanför läran om condictio indebiti. 

Undantagen därifrån blir bedömningsfrågor och i detta fall anser Ingvarsson att 

betalningen faller utanför tillämpningsområdet.275 

Ingvarsson menar vidare att HD sammanblandat instituten obehörig vinst och 

condictio indebiti baserat på hur rättsgrundbegreppet införts och använts. Konsekvensen 

blir att HD går emot tidigare praxis i NJA 1999 s. 575. Såsom Ingvarsson tolkar det fallet 

                                                 
272 Jfr Hellner, Om obehörig vinst s. 172. 
273 Ett hovrättsfall, Göta Hovrätts dom i mål nr T 1466-14 meddelad den 4 april 2015, berörde samma 
subsidiaritetsproblem beträffande obehörig vinst. Situationen rörde inte en misstagsbetalning utan fråga om 
eventuellt preskriberad avkastningsränta på ett påstått saklöst innehav av ett förskottsbelopp utan 
erläggande av ränta. Eftersom denna situation löses genom regler i räntelagen och preskriptionslagen uteslöt 
hovrätten att obehörig vinst kunde grunda ersättning redan p.g.a. subsidiariteten.  
274 Antagandet att detta skulle ha gjorts delvis för att undvika en obehörig vinst-bedömning är måhända att 
gå för långt, men det visar att HD anser läran om condictio indebiti fullt tillräcklig för att lösa problematiken 
även i denna situation. Om HD fortsätter att begagna sig av denna metodologi medför det onekligen effekten 
att obehörig vinst får svårt att slå igenom som rättsgrund. 
275 Ingvarsson, a.a. s. 64 ff. En uppfattning som delas av Schultz, a.a. s. 588. 
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var det nämligen frånvaron av ett misstag vid betalningen som gjorde att condictio 

indebiti inte kunde tillämpas.276  

Ingvarsson konstaterar också beträffande HD:s inrättandebedömning att det knappast 

finns något prejudikatvärde utanför den aktuella situationen. Sammantaget är frånvaron 

av misstag och det faktum att kundens förlust grundar sig på efterbeskattningen och inte 

på betalningen, vad som får Ingvarsson att anse att obehörig vinst och inte condictio 

indebiti är tillämpligt.277  

Situationen skulle härmed vara hänförlig till ett av de av Karlgren uppställda 

typfallen.278 Med de objektiva förutsättningarna för en obehörig vinst därmed uppfyllda, 

en vinst kausal till annans förlust utan rättslig grund, skriver Ingvarsson: 

 
”Frågan om inrättande hos mottagaren blir då ointressant, eftersom bedömningen 

huruvida ett inrättande skett är en del av läran om misstagsbetalning, men inte av läran 

om obehörig vinst.”279 

  
Tillämpningstekniskt är Ingvarssons resonemang oklanderligt.280 Till skillnad mot 

föredragandens lösning innebär Ingvarssons inte några problem med subsidiariteten kring 

obehörighetsrekvisitet. Condictio indebiti ses överhuvudtaget inte som tillämpligt på 

situationen så något bedömningsutfall som gjort förmögenhetsförskjutningen förenlig 

med rättsordningen finns inte. 

Vad som däremot kan ifrågasättas är rimligheten i att behandla rättsvillfarelser på detta 

sätt. Att hålla rättsvillfarelser utanför läran om condictio indebiti har motiverats med att 

den som handlat i sådan villfarelse själv bör bära konsekvenserna därav.281 Den obehörig 

vinst-regel som Ingvarsson tillämpar innehåller vare sig någon bedömning av 

betalningsmottagarens goda tro och inrättande eller annan ansvarsfrihetsbedömning.282 

                                                 
276 Ingvarsson, a.a. s. 67 f. Se häremot ovan under 5.3.1 Hellners tolkning att orsaken istället var att HD 
inte fann någon ”förmögenhetsförskjutning utan rättsgrund”. 
277 Ingvarsson, a.a. s. 68. Beträffande förlustens uppkomst så uttalade HD i NJA 2015 s. 1072 i domskälens 
p. 20 att återkravsrättens vara eller inte gällde oavsett hur kundens mervärdesskattesituation skulle utveckla 
sig. En kundens eventuella vinst på det allmännas bekostnad påverkade alltså inte rättsförhållandet mellan 
kunden och tryckeriet. 
278 Ingvarsson, a.a. s. 67. Se ovan 3.1.3.3. Troligen avses här ett obehörigt förfogande över annans 
penningmedel. 
279 Ingvarsson, a.a. s. 68 f. 
280Alltjämt kvarstår dock ett icke obetydligt aber, nämligen huruvida det finns en allmän obehörig vinst-
regel att tillämpa. Någon motivering till att och varför så skulle vara fallet står emellertid inte att finna hos 
Ingvarsson. 
281 Jfr Adlercreutz m. fl. a.a. s. 318. 
282 Jfr ovan 3.1.3.1. 
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Med detta synsätt följer att den betalande i rättsvillfarelse skulle ges en bättre möjlighet 

att återfå betalningen än den rent misstagsbetalande. Den senare, till skillnad från den 

förre, mister sin återkravsrätt om betalningsmottagaren inrättat sig i god tro. Förvisso 

erhålls en mer välpolerad condictio indebiti-princip men effekten blir den motsatta mot 

vad man ville uppnå genom att hålla rättsvillfarelser därutanför. 

Schultz låter också pröva situationen mot grunden obehörig vinst. Den vinstregel 

Schultz använder sig av är inspirerad av den tyska i BGB § 812. Därmed bedömer Schultz 

obehörighetsrekvisitet utifrån om betalningarna av för höga momsbelopp saknade rättslig 

grund. Avgörande blir hur man väljer att betrakta den retroaktiva ändringen av 

skattesatserna. Å ena sidan kan betalningen sägas sakna rättsgrund med hänsyn till att 

momsen, med retroaktiviteten i beaktande, de facto var 6 %, å andra sidan framstod det 

för båda parter som om momsen var 25 % och denna uppfattning kan ses som 

rättsgrundande trots att den visade sig vara felaktig. Med viss tvekan väljer Schultz det 

senare alternativet, att låta förutsättningarna vid tiden för betalningserläggandet avgöra. 

Valet motiveras med hänsyn till omsättningsintresset och trygghet på marknaden, 

förmögenhetsförskjutningen saknade inte rättsgrund, vinsten var inte obehörig.283 

Schultz behandlade även obehörig vinst-grundsatsens övriga rekvisit men med 

svårighet då det ännu inte stod klart om tryckeriet hade rätt att återfå något från 

skatteverket eller om kunderna skulle efterbeskattas.284  

I och med det ska endast resonemanget kring obehörigheten diskuteras. Såsom Schultz 

väljer att tillämpa obehörig vinst-regeln så genomförs en avvägning av motstående 

intressen. Den av Hellner framförda kritiken mot obehörig vinst som allmän rättsregel, 

grundat avsaknaden av en dylik avvägning, faller därmed på den punkten.285 

Däremot kan frågan ställas om det inte är från doktrinen kring just condictio indebiti 

som Schultz har inhämtat beståndsdelarna till sin intresseavvägning. Samma intresse-

avvägning kan näppeligen användas i exempelvis de familjerättsliga nyttjandefallen som 

beskrevs ovan under avsnitt 4.2.3. I de fallen skulle andra intressen behöva göras gällande 

i en intresseavvägning enligt samma obehörig vinst-regel.286  

                                                 
283 Schultz, a.a. s. 592 f. 
284 Schultz, a.a. s. 590 f. 
285 Men beträffande förledet i bedömningen riskerar man med Schultz metod att fastna i de abstrakta vinst- 
och förlustbegreppen och därmed inte nå fram till själva avvägningen. 
286 Jfr Kleineman, a.a. s. 539. 
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Således kan man (återigen) fråga sig om en allmän vinstregel verkligen behövs. Varför 

inte istället, såsom HD också gjorde i NJA 2015 s. 1072, använda sig av en extensiv 

condictio indebiti-regel när rättsordningen nu tillhandahåller en sådan? 

2015 års fall följdes upp av NJA 2016 s. 799 då HD i en identisk situation tog ställning 

till om och hur avkastningsränta på det återgående beloppet skulle utgå. HD fann att ränta 

skulle utgå från tidpunkten då skatteverket beslutade om sänkt moms eller då kunden 

efterbeskattades. Detta menar Ingvarsson passar in på ett återgångsbeslut av betalningen 

grundat på obehörig vinst men inte grundat på en misstagsbetalning.287 

Ser man obehörig vinst-principen som inneboende i − bland annat − läran om condictio 

indebiti,288 eller condictio indebiti som en princip insorterad som del i en större obehörig 

vinst-rätt,289 torde detta ställningstagande beträffande räntan vara av ringa betydelse. 

 

5.3.3 Det senaste exemplet – ett orefererat fall  

Frågan som berördes ovan beträffande obehörig vinst-institutets subsidiära karaktär till 

läran om condictio indebiti har i viss mån prövats av HD i den ännu (och kanske också 

slutligen) oreferade domen: Mål nr T 309-16 av den 20 december 2016 (hädanefter 

decemberdomen). Dessutom utvecklade HD resonemanget kring rättsgrundbegreppet. 

 
En privatperson överförde, i syfte att betala sin skatt, en summa till skatteverket. Vid 
betalningstillfället angavs dock av misstag fel personnummer varpå en annan persons 
skattekonto kom att krediteras. Detta konto utmättes senare för betalning av innehavarens 
skulder. 
 Betalaren yrkade att det inbetalade beloppet skulle återbetalas av skatteverket enligt 
läran om condictio indebiti, alternativt grundat på obehörig vinst eller förklaringsmisstag.  
 Skatteverket kunde enligt HD ses som betalningsmottagare eftersom den som betalar 
in till skatteverket vid betalningstillfället får en fordran mot verket, fram till dess verket gör 
avräkningar från skattekontot mot skatteskulder. Denna fordran uppkommer oavsett om 
betalningen av misstag krediteras annans konto än betalarens. I och med detta ansåg HD 
att en principiell återkravsrätt förelåg.290 
 Efter detta konstaterande frågade sig HD om condictio indebiti var tillämpligt på 
betalningen. Föregående principiella återkravsrätt måste därmed ha konstaterats utanför 
detta instituts ramar. HD upprepade att läran behandlar ”betalning utan rättsgrund. Därefter 
anförde HD (p. 9): ”I detta fall står det klart att [käranden] har avsett att betala till 
skatteverket. […] Det rör sig följaktligen inte om en betalning utan rättsgrund utan om en 
åsyftad betalning som av misstag har förenats med felaktig information […]. Det låter sig 
i och för sig diskuteras om läran om condictio indebiti är tillämplig på en sådan betalning.” 

                                                 
287 Ingvarsson, a.a. s. 69 f. 
288 Jfr Kleineman, a.a. s. 538. 
289 Jfr Schultz, a.a. s. 582. 
290 P. 6 i domen. Med detta resonemang kan man dock fråga sig varför käranden i detta fall inte bara skulle 
kunna åberopa den fordran som han enligt HD hade mot skatteverket. HD måste för att logiken i domen 
ska gå ihop likställa denna ”fordran” med den principiella återkravsrätten enligt condictio indebiti. 
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Likväl liknade HD förevarande situation med den som förelåg i NJA 2011 s. 739 och 
condictio indebiti ansågs tillämplig i båda fallen.291 
 Decemberdomen skiljde sig dock från 2011 års fall genom att det felaktigt krediterade 
kontot hade utmätts istället för att skatteverket gjort avräkningar för skatteskulder. 
Avräkningarna skulle ses som ogiltiga i 2011 års fall, motfordringarna måste därmed ses 
som bestående och därför kunde HD inte motivera ett inrättande i det fallet. I 
decemberdomen kunde däremot verket sägas ha inrättat sig efter betalningen. I den 
efterföljande intresseavvägningen bedömdes betalaren ha haft bättre möjligheter att 
undvika misstaget än verket varpå någon återkravsrätt inte kunde medges.  
 I avslutande p. 25 konstaterade HD också: ” Vad [käranden] har anfört om bl.a. 
obehörig vinst […] föranleder inte heller till att återkravsrätten skulle bestå.”  
 

Det sistnämnda i referatet tyder på att HD inte ser obehörig vinst som en rättsgrund som 

kan träda in när en bedömning enligt condictio indebiti uteslutit en återkravsrätt. I samma 

riktning talar förstås den omständigheten att någon sådan bedömning inte gjordes. Såsom 

HD har formulerat sig − obehörig vinst tar sikte på återkravsrättens bestående − ges dock 

intrycket att meningen främst syftar till att någon obehörig vinst-motivering inom 

condictio indebiti inte har någon betydelse. Dock har HD i decemberdomen behandlat 

den principiella återkravsrätten annorlunda kronologiskt sett gentemot tidigare praxis. 

Den har konstaterats redan innan condictio indebiti-bedömningen tagit sin början, inte 

genom att fastställa en solutio indebiti utan genom att konstatera en faktisk fordran. 

Något ytterligare måste också sägas om begreppet ”utan rättsgrund” som utvecklades 

i decemberdomen. Både situationen i förevarande fall och den i NJA 2011 s. 739 beskrivs 

som avsiktliga betalningar till skatteverket. Det rörde sig således inte om 

misstagsbetalningar i egentlig mening men detta till trots tillämpades läran om condictio 

indebiti på fallen. På detta sätt bibehåller HD condictio indebiti som varande i och för sig 

en misstagsregel, men extensivt tolkad kan snarlika fall också behandlas med tillämpning 

av regeln av pragmatiska skäl. 

Slutligen kan man låta märka skillnaden mellan 2011 års fall och decemberdomen 

beträffande skatteverkets vinst. När skatteverket i 2011 års fall gjorde avräkningar på det 

felaktigt betalade beloppet mot skatteskulder gjorde det på sätt och vis en vinst.292 I 

decemberdomen gjorde skatteverket ingen vinst eftersom beloppet utmättes för 

kontoinnehavarens skulder.293 

 

                                                 
291Resonemanget tyder på att en gränsdragningssituation för rättsgrundbegreppet etablerats. I 
decemberdomen ger HD uttryck för att medvetna betalningar som krediteras fel konto kan sägas hamna 
utanför ”utan rättsgrund”-begreppet, men detta till trots ändå omfattas av läran om condictio indebiti.  
292 I form av full täckning för osäkra fordringar. 
293 HD använder inrättandebedömningen för att skilja dessa situationer åt. 
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5.4 Sammanfattande och ytterligare anmärkningar 

5.4.1 Konkluderande diskussion kring fallen 

Denna genomgång av praxis ger inte någon enhetlig bild av rättsläget beträffande 

obehörig vinst-institutets förhållande till condictio indebiti. En klar tendens sedan 

avgörandet NJA 1999 s. 575, i vilket en obehörig vinst-motivering obestridligen 

användes, är att detta bruk därefter upphört. Hellner ställde HD frågan om dess 

resonemang i 1999 års fall lät sig förenas med sunt förnuft;294 HD har till synes tagit till 

sig av kritiken. 

Något stöd för obehörig vinst som självständig rättsgrund märks inte heller. Tendensen 

är istället att låta situationer som definitionsmässigt inte passar in under condictio indebiti 

ändå behandlas enligt läran. I decemberdomen från 2016 har HD varit tydlig med att 

avsedda betalningar till skatteverket som krediterats fel konto inte är misstagsbetalningar. 

Det rättsligt relevanta är dock hur dessa betalningar ska behandlas och inte hur de rent 

fenomenologiskt ska klassificeras. Svaret på frågan hur de ska behandlas ges i praxis och 

lyder enligt läran om condictio indebiti. I anslutning härtill uppkommer frågan hur långt 

man kan töja på den principen. Skillnaden mellan decemberdomen från 2016 och NJA 

2011 s. 739 skulle kunna sägas vara att skatteverket inte gjorde någon vinst i 2016 års fall 

och därför ”inrättat” sig efter betalningen.295 Vidare kan ifrågasättas huruvida 

skatteverket verkligen ska ses som betalningsmottagare. Någonstans inträder ett dilemma 

för rättsrealismen. Ett val måste göras mellan å ena sidan den tautologiska grundsatsen 

om obehörig vinst och å andra sidan mer eller mindre fingerade condictio indebiti-

bedömningar. Tanken återfinns hos Hellner: 

  
”En vägran att godtaga obehörig vinst kan också medföra att andra rättsprinciper 

pressas mycket långt eller t.o.m. tillämpas där i realiteten de omständigheter fingeras, som 

förutsättas vara relevanta.”296 

 
Möjligen är det samma problem och ett avståndstagande från konstruerade fiktioner 

som delvis får Ingvarsson att vilja använda obehörig vinst som grund istället för condictio 

indebiti i NJA 2015 s. 1072. HD har dock gjort valet att anamma något konstlade 

                                                 
294 Hellner, Betalning av misstag, JT 1999/00 s. 415. 
295 Detta skulle eventuellt kunna ses som något av en återgång till resonemanget i NJA 1999 s. 575. Om en 
vinst inte uppkommit hos betalningsmottagaren talar detta starkt emot en återgång. 
296 Hellner, Om obehörig vinst s. 207. 
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condictio indebiti-bedömningar istället för att knäsätta ett prejudikat grundat på en allmän 

obehörig vinst-regel.  

Tillräckligt stöd för att förkasta obehörig vinst som självständig grund ges inte heller 

av ovan beskriven praxis. Men efter decemberdomen 2016 talar praxis för att obehörig 

vinst inte kan träda in som alternativ grund när condictio indebiti har tillämpats. För att 

obehörig vinst-grunden, om den anses finnas, ska tillämpas torde alltså krävas att 

situationen bedöms som så väsensskild från condictio indebiti att sistnämnda inte kan 

tillämpas alls. Var gränsen för töjbarheten i condictio indebiti-regeln går får som sagt 

anses oklart. I sammanhanget kan erinras om NJA 1991 s. 3 (I och II) som rörde 

elleverantörer som av misstag debiterat sina kunder för en betydligt mindre elförbrukning 

än vad som i själva verket var fallet. HD uttalade att det inte var fråga om condictio 

indebiti-situationer men situationer tillräckligt besläktade med sådana för att fallen skulle 

behandlas utefter samma bedömningsmekanismer.297  

Med en så pass vidsträckt condictio indebiti-princip framstår utmejslandet av en 

obehörig vinst-grund som tämligen onödigt. Särskilt som den, efter att de inlånade tyska 

rekvisiten behandlats och beaktats, synes innehålla samma avvägning som vid 

tillämpning av condictio indebiti. Det medför då bara en omväg vid tillämpningen. 

 

5.4.2 Bortom betalningar 

Slutligen utifrån ett betraktelsesätt med obehörig vinst som en större lära eller 

rättsområde, såsom det beskrivits av Zweigert och Kötz, kan man ställa sig frågan om de 

situationer som i tysk rätt sorteras under begreppet leistungskondiktionen 298, ges en 

lösning299 inom svensk rätt (utan användandet av en allmän obehörig vinst-regel). Läran 

om condictio indebiti synes, med hänsyn till vad som här ovan anförts, lösa alla fall av 

förmögenhetsöverföringar som skett genom betalning. En jämförelse kan göras med 

regelns franska motsvarighet, répétition de l’indu,300 som enligt nämnda författare täcker 

de flesta fall av leistungskondiktionen.301 Den franska regeln innefattar utöver betalningar 

                                                 
297 Kunderna bedömdes ha betalat de alldeles för låga beloppen i god tro och fick behålla mellanskillnaden 
mot den egentliga kostnaden. 
298 Se ovan 3.2.1. 
299 Med lösning förstås givetvis inte omedelbar återgång, utan att rätten ger ett svar på frågan om återgång 
eller ej. 
300 Se ovan 3.2.2. 
301 Zweigert/Kötz, a.a. s. 547. 
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även förmögenhetsöverföringar i form av materiella ting samt felaktiga konto-

krediteringar men inte tjänster.302 

 
Fråga om fall av naturabetalning av misstag istället för penningbetalning låter sig därmed 
diskuteras. I praktiken torde en sådan situation i huvudsak uppstå i samband med avtals 
återgång när naturagäldenären redan hunnit leverera enligt avtal. De kontraktsrättsliga 
reglerna därom torde därför kunna täcka de flesta situationer.303 Således skulle varken 
condictio indebiti eller obehörig vinst behövas.304  

Det var dock just i anslutning till avtals återgång, närmare bestämt situationer när 
naturaprestationen av praktiska skäl omöjligen kan återbäras, som Karlgren ansåg vara ett 
av fallen då en obehörig vinst-regel borde vara tillämplig i svensk rätt. Detsamma gäller 
kategorin tjänster.305 

Ett liknande resonemang som fördes emot Ingvarssons lösningsförslag till de felaktiga 
momsbetalningarna skulle kunna anföras mot en sådan obehörig vinst-regeltillämpning. 
Nämligen att det skydd för god tro som läran om condictio indebiti tillhandahåller bortfaller 
i den föreslagna vinstregeln. Varför skulle inte den som mottagit prestation in natura i 
befogad god tro kunna ha inrättat sig efter det på samma sätt som efter en betalning? En 
analog tillämpning av condictio indebiti kanske ter sig befogad?306  

Måhända tangerar nu denna diskussion vad som berördes i föregående kapitel. En 
ondtroende mottagare av felaktig naturaprestation inträder ju i och med detta som 
obehörigen förfogande över egendomen. Så även i objektiv mening den godtroende 
mottagaren.307 Nu diskuterade fall begränsas dock till situationer då den rätte ägaren själv 
stått för besittningsförändringen. Med skadeståndsrättsliga termer kunde man i dessa fall 
tala om den skadelidandes medvållande.308 Möjligen kan detta anföras som argument för 
att godtroende nyttjare av annans egendom inte ska ådömas erlägga ens vinstersättning, 
åtminstone i fall då den goda tron likväl som besittningsförändringen härrör från den rätte 
ägaren själv. 

 

 

 

 

                                                 
302 Zweigert/Kötz, a.a. s. 546. 
303 Jfr Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, Obehörig vinst rediviva, SvJT 2009 s. 955 
f. Jfr även Bramsjö, a.a. s. 273 ff. Efter en ingående genomgång av den tyska obehörigvinstregleringen vid 
avtals återgång, i § 818 BGB, konstateras att den ”är så olycklig, att den kan kritiseras icke bara med hänsyn 
till de ersättningsbestämmande faktas svårbedömbarhet”. 
304 Jfr dock Hellner m. fl. Speciell avtalsrätt II s. 65. Obehörig vinst som grund, såsom den behandlades i 
pleniavgörandet NJA 1925 s. 184 (se ovan 3.1.1), kan ses som en särskild form av avveckling av 
partsmellanhavanden (åtminstone i skogsavverkningsfallen). 
305 Karlgren, a.a. s. 15 f. Se ovan 3.1.3.3. I NJA 1985 s. 178 kan återgångssituationen i och för sig sägas ha 
legat för handen. Avtalet förklarades ”overksamt” (HD skriver ogiltigt) p.g.a. bristande förutsättningar, 
naturaprestationen – plåt − hade avyttrats av gäldenärens konkursbo men separationsrätt till surrogatet 
medgavs. Den sakrättsliga surrogationsprincipen synes dock enligt Karlgren konsumera obehörig vinst-
regeln i dylika fall. Se a.a. s. 48 f. Jfr även ovan 3.1.1 om surrogationsprincipen som föreslagen vinstregel. 
306 Jfr Hellner, Om obehörig vinst s. 269. 
307 Analog tillämpning av condictio indebiti skulle dock kunna innebära ett behörigt förfogande för den 
godtroende. Om inte kunde i vart fall condictio indebiti-tanken tala emot bl.a. Karlgrens hållning i frågan 
om att ålägga en godtroende nyttjare vinstersättningsskyldighet. Se ovan 4.1. 
308 Se Hellner/Radetzki, Skadeståndsrätt, 9 uppl. 2014 s. 211 ff. 
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6 Om vinstmotiveringar – två övriga typfall  

6.1 Compensatio lucri cum damno 

I vissa fall när ersättning ska beräknas kan det bli aktuellt att avräkna eventuell vinst som 

den skadelidande gjort i samband med skadan. Detta förfarande benämnes med latinets 

compensatio lucri cum damno. Utgångspunkten synes vara att ingen ska tjäna på att bli 

skadad, detta kan tänkas utgöra en obehörig vinst. Om avräkning ska ses som huvudregel 

eller undantag i dylika fall råder emellertid oenighet i doktrinen.309  

Ett rättsfall inom denna kategori, NJA 2011 s. 548 vilket också anknyter till obehörig 

vinst, får tjäna både som exempel för avräkningsproblematik och underlag för 

efterföljande obehörig vinst-diskussion: 

 
En bostadsrättsförening reparerade, efter en brand i föreningens fastighet, en skadad 
lägenhet åt innehavaren. Lägenhetens skick var efter reparationen bättre än det varit före 
skadan och värdet på lägenheten hade därför ökat. Föreningen krävde ägaren på ersättning 
för värdeökningen grundat på ”skadeståndsrättsliga principer”. 
 HD konstaterade i enlighet med 7 kap. 12 § bostadsrättslagen att föreningen bar 
reparationsansvar vid brandskada.310 Däremot var det oklart hur långt detta ansvar sträckte 
sig; att skyldigheten omfattade åtminstone ett återställande såg HD som givet.311 HD 
uttalade vidare att det i vissa fall inte vore praktiskt möjligt att åstadkomma detta 
återställande utan att ett visst övervärde skapas vilket inte omfattas av återställande-
skyldigheten.312 Emellertid fann HD värdeökningen vara en följd av sagda skyldighet, 
varpå HD − med hänvisning till Hellners avhandling om obehörig vinst – konstaterade att 
det krävdes ”tungt vägande rättspolitiska skäl” för att lägenhetsinnehavaren skulle bli 
ersättningsskyldig.313 Något tillräckligt tungt skäl därtill fann inte HD, även om ”den 
associationsrättsliga likhetsprincipen” sades tala i den riktningen.314 Följaktligen  fastslog 
HD att ersättningsskyldighet för lägenhetsinnehavare inte föreligger då ”praktiskt sett 
nödvändiga reparationsåtgärder leder till en standardhöjning”.315 
  

I likhet med principen condictio indebiti har principen compensatio lucri cum damno 

föreslagits kunna motiveras med obehörig vinst som stöd.316 Stödet härtill är emellertid 

inte särskilt påtagligt. Karlgren, som menade att avräkning skulle betraktas som 

huvudregel,317 tycks beträffande compensatio lucri cum damno ha använt sig av obehörig 

                                                 
309 Se t.ex. Ljungman, Något om avräkning av nytta mot skada, särskilt vid tvångsförvärv i Festskrift till 
Hjalmar Karlgren s. 219 – 235, 1964, Hellner/Radetzki, a.a. s. 343 f. Radetzki, Skadeståndsberäkning vid 
sakskada, 2004 s. 179 ff. och Karlgren, Skadeståndsrätt s. 206 f. 
310 P.2 i domen. 
311 P.6 i domen. 
312 P.9 i domen. 
313 P.10 i domen. 
314 P.11 i domen. 
315 P.12 i domen. Min kursivering. 
316 Schultz, Obehörig vinst-motiveringar, SvJT 2012 s. 374. Jfr häremot Kleineman, a.a. s. 548 som 
kortfattat uttrycker att compensatio lucri cum damno bör användas istället för obehörig vinst. 
317 Karlgren, a.a. s. 206. 
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vinst-motiveringen på samma sätt som denne själv senare kritiserat Walin för att ha gjort 

vad gäller surrogationsprincipen.318  

Schultz menar att avräkning utgör undantaget från huvudregeln, att obehörig vinst-

motiveringar i vissa fall jämte andra ”rättspolitiska värdering[ar]” kan få betydelse för 

frågan om avräkning ska ske, samt att NJA 2011 s. 548 inte säger någonting om obehörig 

vinst men desto mer om compensatio lucri cum damno.319 Man kan enligt detta synsätt 

fråga sig om 2011 års fall med motsatt utgång hade sagt någonting om obehörig vinst? 

Problematiken hade varit densamma men värdeökningen hade i efterhand kunnat 

konstateras vara en obehörig vinst. Frågan torde besvaras nekande, vilket ger upphov till 

följdfrågan om compensatio lucri cum damno-problematik någonsin kan förtälja annat 

om obehörig vinst än just att vinsten i efterhand kan konstateras vara obehörig eller inte. 

Schultz förklaring till att och varför avräkning utgör ett undantag talar just för denna 

obehörig vinst-motiveringens intetsägande funktion, trots att Schultz anser att 

motiveringen faktiskt har betydelse för frågan om avräkning ska ske eller inte.320 

I en fallkommentar till NJA 2011 s. 548 diskuterar Munukka förhållandet mellan 

compensatio lucri cum damno och obehörig vinst.321 Munukka uttrycker att 

”berikandeförbudet” som anses följa av den förra principen ”ligger i linje med” den 

senare.322 Som förklaring till varför lägenhetsinnehavarens förmögenhetsförbättring inte 

gav upphov till vinstersättningsskyldighet för innehavaren anger Munukka den lag-

stadgade ersättningsskyldigheten för föreningen att ersätta skadan, trots att denna i sig 

inte omfattade överprestationen.323  

Frågan om vinstens eventuella obehörighet tycks således avgöras, enligt vad som fram-

kommit redan utifrån de obehörig vinst-förespråkande författarna, genom bedömningar i 

de enskilda fallen.324 Frågan blir då om det ändå inte vore möjligt att uppställa en allmän 

formel som gäller åtminstone för avräkningsfallen. Uppfattningarna om detta går isär i 

                                                 
318 Karlgren, a.a. s. 207. Utan huvudregeln om avräkning skulle den skadelidande, enligt Karlgren, berikas 
obehörigen, jfr ovan 3.1.1. 
319 Schultz, a.a. s. 374 ff. Med tillägget att ”[i]ndirekt kan [NJA 2011 s. 548] däremot bidra till en förståelse 
av förhållandet mellan compensatio lucri cum damno och obehörig vinst-motiveringar.” 
320 Schultz, a.a. s. 376. Se särskilt not 16. 
321 Munukka, Värdehöjande reparation efter brandskada ska bäras av bostadsrättsföreningen, JT 2011/12 s. 
387 – 395. 
322 Munukka, a.a. s. 392 f. 
323 Munukka, a.a. s. 393. Resonemanget ter sig något märkligt. T.ex. är allmänt skadestånd enligt culpa-
regeln också lagstadgat (i 2 kap. 1 § SkL) vilket knappast kan anses som ett skäl ens i riktning att vägra 
avräkning. Situationen kunde istället liknas vid misstagsbetalningar då återgång kan ske både när ingen 
skuld alls funnits eller när för mycket betalats av en i och för sig existerande skuld. Överprestationen kunde 
också tänkas behandlas enligt negotiorum gestio, jfr nedan 6.2.  
324 Jfr Schultz, a.a. s. 376. ”[B]edömningen av obehörig förutsätter en värdering”. 
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doktrinen. Ett förslag, som fick stöd av Seve Ljungman, är att låta adekvansläran ligga 

till grund för avräkning; Ljungman motiverade detta genom att den reparativa funktionen 

skulle tillgodoses även om avdrag beviljas för följder av adekvat nytta, preventiv verkan 

har skadeståndet endast vad gäller den överblickbara skaderisken varpå adekvansläran ter 

sig lämplig att använda.325 Förfarandet kan även uttryckas som att direkt symmetri bör 

råda mellan adekvat nytta och adekvat skada.326 

 Emellertid har ett begagnande av adekvansläran på detta sätt kritiserats. Knut Rodhe 

ansåg inte att skäl, som vid alltför oförutsebara skador lättade skadevållarens 

ersättningsbörda, skulle kunna åberopas i motsatt riktning för att tynga densamma om 

oförutsebar nytta uppstått för den skadelidande.327 Till detta resonemang ansluter sig 

Bertil Bengtsson och tillägger att ibland kan en adekvansbedömning leda till att man drar 

avräkningen för långt; avräkningen sägs tjäna andra ändamål än när adekvans annars 

används för att fastställa gränserna för skadeståndsansvar.328 Håkan Andersson menar att 

adekvansläran ”kan lämnas därhän” och ser istället det skadeståndsrättsliga skydds-

ändamålet som avgörande; någon allmän formel som löser avräkningsproblematiken kan 

därför inte uppställas.329 

Försäkringsutbetalningar tycks i regel avräknas.330 Levnadsomkostnadsbesparingar på 

grund av sjukhusvistelse likaså.331 Gåvor eller insamlingar till förmån för den skadade 

har däremot inte avräknats och dessa kan ju i många fall sägas vara adekvata följder av 

skadan.332 I NJA 1955 s. 89 II medgavs avräkning vid värdehöjande reparation på grund 

av skada till skillnad mot ovan refererade fall från 2011. I NJA 1990 s. 705 hade en 

villaägare installerat en anläggning för att sänka radonhalten på rekommendation från en 

kommun. Detta visade sig felaktigt och kommunen blev skadeståndsskyldigt gentemot 

villaägaren. Någon avräkning för villans värdeökning på grund av installationen gjordes 

inte. Dock synes HD ha uttryckt att någon ekonomisk värdeökning överhuvudtaget inte 

uppkommit, varpå det ju inte fanns någonting att avräkna. Praxis tycks alltså spreta åt 

                                                 
325 Ljungman, a.a. s. 222 f.  
326 Se Radetzki, a.a. s. 186. 
327 Rodhe, a.a. s. 476. 
328 Bengtsson, Ersättning vid offentliga ingrepp 2, 1991 s. 233 f. 
329 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, 1993 s. 459 f. 
330 Däremot har HD nyligen i mål T 2947-16 den 20 april 2017 fastslagit att ägarens avsaknad av försäkring 
på skadad egendom inte motiverar skadeståndsnedsättning p.g.a. medvållande. Symmetriargument synes i 
och med detta försvagas. 
331 Se t.ex. NJA 1941 s. 482 och NJA 1959 s. 181. 
332 Se t.ex. NJA 1943 s. 618 och NJA 1947 s. 586. 
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olika håll vilket talar emot formellösningen. I synnerhet insamlingsfallen visar också att 

användning av adekvansläran blir problematisk.333 

Med detta sagt får försök till att motivera frågan om avräkning med obehörig vinst ses 

som överspelade. Även i denna avdelning tar de situationsspecifika normerna över som 

egentliga rättsgrundande fakta. Mycket talar istället för att principen compensatio lucri 

cum damno i sig, är alltför otillräcklig och allmängiltig för att vara till någon större hjälp 

vid rättstillämpningen. Att det inte ens inom denna lilla kategori kan hittas en gemensam 

nämnare för att uppställa en allmän fungerande formel belyser svårigheterna i att 

åstadkomma detsamma, inte bara inom detta område, utan sammantaget inom alla andra 

områden där obehörig vinst-motiveringen föreslagits göras gällande.  

 

6.2 Negotiorum gestio 

Som sista punkt och exempel följer en diskussion kring ersättningsutdömande vid så 

kallad negotiorum gestio eller tjänster utan uppdrag, utföraren av tjänsten benämnes 

gestor.334 Först bör noteras skillnaden mellan (i) att tro att någon som är temporärt 

förhindrad att själv rättshandla skulle vilja ha en tjänst utförd, (ii) att tro att man är skyldig 

någon att utföra en tjänst, samt (iii) att förfoga över egendom i god tro (om äganderätten 

till egendomen) och förbättra den. Sistnämnda situation anknyter till förfogandefallen 

som diskuterades i kapitel fyra och den mellanliggande till femte kapitlets condictio 

indebiti-diskussion. 

I komparativt hänseende så ingår inte negotiorum gestio i den tyska obehörig vinst-

katalogen utan betraktas som fristående,335 medan institutet (gestion d’affaires) i Code 

civil, tillsammans med répétition de l’indu, utgör kategorin kvasikontrakt.336 

Likväl tangeras samma problemområden. Detta visar Schultz i anslutning till det under 

föregående rubrik refererade fallet NJA 2011 s. 548. En klar tendens i svensk rätt är att 

inte vilja utdöma ersättningsansvar för den som oombedd tillförts nytta. I NJA 1952 s. 63 

hade en nykterhetsnämnd låtit åta sig vissa sysslor å en lantbrukares vägnar då denne 

vistades på nykterhetsanstalt; HD underkände nämndens ersättningsanspråk. I NJA 1972 

s. 88 hade en brandkår åtagit sig arbete på ett hustak för att sörja för förbipasserandes 

                                                 
333 Se Andersson, a.a. s. 459. 
334 För en kort beskrivning se Mellqvist/Persson, a.a. s. 35 f. och för en fullständig utredning se Håstad, 
Tjänster utan uppdrag. 
335 Se Hellner, JFT 1982 s. 484. Negotiorum gestio behandlas i BGB §§ 677 – 687. Också i DCFR skiljs 
instituten åt; negotiorum gestio behandlas i bok V. 
336 Zweigert/Kötz, a.a. s. 546. 
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säkerhet, på vilka lös takplåt riskerade att falla ned. Även i detta fall, i vilket en ”vinst” 

är mer svåridentifierad men möjligen utgjordes av ägarens besparing, nekades ersättning. 

Tendensen synes vara att det krävs av gestor att denne gjort i princip allt i sin makt för 

att få tag på ”huvudmannen”.337 

Även Hellner anknöt obehörig vinst-problematik till negotiorum gestio − främst 

beträffande regressrätt vid infriande av annans gäld − och diskuterade kring (per dags 

dato) äldre praxis:338 

 
 I NJA 1910 s. 622 betalades en skuld, tillhörig en avlidens änka och dennas nye make, av 
den avlidnes arvingar i syfte att förhindra att egendom, som senare skulle komma att 
tillfalla arvingarna, försåldes på exekutiv auktion. Eftersom infriandet av skulden skett utan 
uppdrag och mot makarnas önskan ogillade HD arvingarnas ersättningsanspråk emot dem. 

I NJA 1945 s. 728 betalade fadern till en avliden son, vårdkostnader till en 
fattigvårdsstyrelse. Faderns ersättningsanspråk mot sonens dödsbo avslogs på grund av att 
något uppdrag eller godkännande från dödsboet sida inte fanns. 
 

Om det för gäldenären i ett dylikt fall vore omöjligt att själv ombesörja för sig och den 

infriande med fog kunnat anta att gäldenären skulle ha betalat skulden, så vore det enligt 

Hellner tveklöst att infriaren, i enlighet med negotiorum gestio, skulle medgivas regress-

rätt.339 Jämfört med de senare fall som Schultz tar upp framstår dock kravet på antagandet 

om betalningsviljan såsom mycket högt ställt. 

  Hellner ansåg även att ”åtskilligt tala[de]” för att fall då ”gestor” svävat i villfarelse 

om sin egen förpliktelse att betala skulle medföra regressrätt. Dock vore det även tänkbart 

att i samma situation rikta återkrav emot borgenären under åberopande av condictio 

indebiti.340 

Detta visar att bedömningen snabbt flyttar sig bort ifrån frågan huruvida en vinst har 

uppstått. Vidare gör sig subsidiaritetsaspekten påmind. Med ett så pass snävt område där 

gestor medges ersättning kan konstateras att de allra flesta fall av vinster som uppstått på 

detta sätt måste ses som behöriga. Förvisso hade också motsatsen ändå bara kunnat sägas 

leda till identifierandet av obehöriga vinster i efterhand. Frågan blir om fall som inte 

riktigt kvalificerar sig till kategorin negotiorum gestio kunde lösas med obehörig vinst 

som rättsgrund? Det korta svaret, med hänsyn till subsidiariteten och i viss mån en 

koherenssträvan, torde bli att behandla situationerna i likhet med hur condictio indebiti-

liknande situationer behandlas. Detta får till följd att motvilligheten till att utdöma 

                                                 
337 Schultz a.a. s. 377 not 20. 
338 Hellner, a.a. s. 381 f. 
339 Hellner, a.a. s. 382. 
340 Hellner, a.a. s. 383. 



  

74 
 

ersättningsskyldighet medföljer till berörda situationer genom extensiv tillämpning av 

negotiorum gestio. 
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7 Avslutning  

I denna avslutande del ger jag mig själv återstående utrymme att ägna åt friare reflektioner 

och en slutanalys kring ämnet, givetvis fortfarande återkopplat till det ovan anförda. 

Till att börja med vill jag sammanfatta subsidiaritetsproblemet som återfinns på flera 

ställen i undersökningen ovan. Detta är med största sannolikhet en konsekvens av att 

svensk rätt under lång tid använt andra metoder för att komma till rätta med de problem 

som man i andra rättssystem löser med obehörig vinst. Således har, vilket visats ovan, 

rättspolitiska avvägningar i såväl praxis som doktrin redan genomförts och tillämpnings-

bara normer redan utarbetats inom aktuella områden.  

I tysk rätt finns inte denna typ av subsidiaritet. Det kan dock förklaras med att obehörig 

vinst infördes redan vid tillkomsten av BGB och således var systemet harmoniserat från 

början. Inom fransk rätt har man i doktrinen utvecklat ett subsidiaritetsrekvisit;341 ingen 

annan rättsregel får vara tillämplig om obehörig vinst ska kunna träda in som rättsgrund. 

Eftersom Code civil ursprungligen inte innehöll någon allmän vinstregel, kom situationer 

som redan givits en lösning på andra sätt att träffas även av den allmänna vinstregeln när 

den kom till i praxis. Då det inte var tänkt att l’action de in rem verso skulle innebära en 

mer fördelaktig alternativgrund i dessa fall behövde en subsidiaritetsregel utformas. 

I svensk rätt har man avstått från obehörig vinst än längre. Situationerna som kan 

tänkas träffas av en allmän obehörig vinst-regel är därmed färre och inom de allra flesta 

områden har andra lösningar utarbetats. Ett införande eller erkännande av en allmän 

obehörig vinst-grundsats vore därför att återuppfinna hjulet. I tillägg ett mindre utvecklat 

och välfungerande sådant. Om än framstår väl metoden såsom lockande för den som inte 

är tillfreds med rättsutfallet enligt de etablerade bedömningsmetoder som står till buds. 

Utöver detta riskerar man vid tillämpning av obehörig vinst-grundsatsen att fastna i de 

tämligen intetsägande abstraktionerna. Att inte komma vidare till de mer intressanta 

nyansskillnaderna i varje situation. Av väsentlighet vore istället synsättet att var situations 

egenart måste bedömas, de gemensamma nämnarna är ofta det minst intressanta. Frågan 

om tillräckliga skillnader finns för att behandla fallen olika bör istället hållas central. 

 Ett fastklamrande vid svårrubbliga begrepp synes också vara vad som motiverar det 

så kallade reservgrundsargumentet. Nämligen att nyttjandefallen, NJA 1993 s. 13 och 

NJA 2007 s. 519, grundar sig på obehörig vinst eftersom de inte grundar sig på 

                                                 
341 Ovan 3.2.2. 
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skadeståndsrätten. Ett slags motsatsslut genom att situationerna inte anses kunna sorteras 

under erforderliga skadeståndsbegrepp. Men en sådan rigid syn på begreppen motsägs av 

en djupare analys av praxis och doktrin. Vad som snarast framträder i analysen är en 

rekonstruktion av de skadeståndsrättsliga begreppen, kategorierna måste omformas. Detta 

är nu inte tillnärmelsevis så dramatiskt som det kan tyckas låta utan ett resultat av att 

verkligheten är svår att förutse och var det även när begreppen myntades. De allra flesta 

fall löses utmärkt med hjälp av de befintliga standardbegreppen, men ibland uppstår 

situationer där det är välmotiverat att exempelvis behandla något som svårligen kan 

klassas som en begreppsgill sakskada som om det ändå vore det. Liknande tendenser kan 

skönjas vid misstagsbetalningar. Situationer som egentligen faller utanför misstagssfären 

kan behandlas som vore det fråga om en misstagsbetalning, givetvis förutsatt att det låter 

sig motiveras. 

Ett annat exempel är vinstgrundsatsens deskriptiva karaktär; diskussionen kring NJA 

1999 s. 575 ter sig något paradoxal. Den förment vinstersättningsnjugge Hellner ansåg 

att en återgång av betalningen borde ha medgivits, ergo mottagarens vinst var obehörig. 

Annorlunda hos de vinstkonstruktionsvänliga författarna, Schultz och Munukka, som inte 

ifrågasätter utgången utan snarast motsatsvis tar HD:s resonemang för intäkt att en 

betalning av misstag, som utgjorde en icke obehörig vinst som inte återgick, innebär att 

betalningar som utgör obehöriga vinster ska återgå. Det hela är egentligen en beskrivning 

av de tänkbara följderna vid tillämpning av condictio indebiti. Beskriven på det sättet blir 

dock sistnämnda regel tömd på innehåll. Obehörig vinst-motiveringen blir därför i stort 

sett meningslös, nästan så som Lundstedt beskrev den.342 

Vidare tycks metoden att extrahera en allmän obehörig vinst-grundsats ur rättspraxis 

skilja sig mot gängse prejudikathantering. Istället för att söka rekvisiten i HD:s domskäl 

återfinns dem, vilket framstår som något förvånande, i tysk rätt och DCFR och alltså inte 

i den rättspraxis som påstås legitimera vinstgrundsatsen. Det hela synes grunda sig på en 

falsk syllogism; om obehöriga vinster kan identifieras i rättspraxis så betyder det att 

obehörig vinst-grundsatsen utgör gällande rätt. I förlängningen leder tanken också till att 

vinstersättningsanspråk anses kunna hävdas på helt nya områden. Ett exempel på detta är 

kärandepartens argumentation i hovrättsfallet med den indragna teleledningsrätten.343 

                                                 
342 Ovan 1. 
343 Ovan 4.2.1.3. 
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Denna logik får även verkan åt andra hållet. Såsom Kleineman påpekar ska inte den 

avvisande hållningen till den allmänna grundsatsen om obehörig vinst inom svensk rätt, 

tolkas som om ersättning för obehörig vinst aldrig ska utgå; kritiken är metodologisk.344 

Här kan åter immaterialrätten tjäna som exempel.345 Bernitz argumenterar för att svensk 

rätt ska godta ersättning utöver skadan för intrångsgörarens obehöriga vinst vid 

immaterialrättsintrång och ser den traditionella svenska hållningen, frånvaron av en 

allmän obehörig vinst-regel, som ett hinder i vägen för detta; svensk rätt påstås inta en 

partikularistisk ställning jämfört med övriga Europa vilket det enligt Bernitz saknas skäl 

för.346 Skulle en allmän vinstregel ändra på detta? Svaret blir nekande av flera skäl: För 

det första vore den allmänna vinstregeln subsidiär till de speciella immaterialrättsreglerna 

om skadeståndsersättning.347 För det andra, såsom den allmänna vinstregeln formuleras 

så beviljas, även på denna grund, den förlorande parten aldrig ersättning utöver för-

lusten.348 För det tredje, obehörig vinst-motiveringen kan här användas åt båda håll, dels 

ska ingen tjäna på att bli skadad vilket blir fallet om kompensation utöver skadan medges, 

dels ska det inte gå att göra vinst genom rättighetsintrång. För det fjärde, frånvaron av 

den allmänna grundsatsen har aldrig förhindrat speciallagstiftning som kvalificerar vinst 

såsom obehörig i särskilda fall, exempelvis den på internationella konventioner grundade 

74 § VxL.349 Det är alltså helt i sin ordning, trots den allmänna vinstregelns frånvaro, rent 

rättstekniskt att implementera eller stifta lag som medger ersättning av önskat slag men 

precis som vid allt annat lagstiftningsarbete förutsätts en välavvägd rättspolitisk 

motivering därtill.350 

Det nyss sagda leder in på den kritik Schultz anför mot den realistiska skolan och dess 

”överdrivna förhoppningar om att kunna ställa upp en vattentät dikotomi mellan juridiska 

och andra normativa omdömen.”351 I detta avseende har Schultz en god poäng men det 

kan också användas som argumentation åt andra hållet.352 Exempelvis kan jämföras med 

hur den juridiska metoden och rättstillämpningen har sammankopplats med och betraktats 

                                                 
344 Kleineman, a.a. s. 533. 
345 Ovan not 161. 
346 Bernitz, a.a. s 24 f. 
347 Ovan 3.1.3.2. 
348 Ovan 3.1.3.1 och s. 34.  
349 Ovan 3.1.1. 
350 Jfr Hellner, a.a. s. 398 och Kleineman, a.a. s. 533 f. 
351 Schultz, a.a. s. 373. Jfr ovan 3.1.2. 
352 Det får anses oklart om Schultz menar att moraliska överväganden är något domare bör ägna sig åt eller 
om det, oavsett vad man anser i frågan, oundvikligen sker ändå. 
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ur ett kognitivt psykologiskt perspektiv.353 En tendens i den mänskliga beslutfattnings-

processen tycks vara att redan vid ett tidigt stadium fästa sig vid ett alternativ och därefter 

ges det valda alternativet omedvetet förtur i en följande rationaliserande tankeprocess.354  

Godtar man detta synsätt är frågan om de faktiska rättsreglerna kan ha någon 

begränsande eller förstärkande påverkan på detta när en domare kommer fram till ett 

domslut. Här vill jag hävda att de två metodalternativ beträffande obehörig vinst som 

ovan diskuterats skiljer sig åt. Skillnaden är signifikativ mellan för det första att utforma 

och utveckla en helt ny ersättningsregel och för det andra att tillämpa en allmängiltig 

obehörig vinst-grundsats. Det förra ställer högre krav på domaren och erfordrar utförligt 

motiveras medan det senare erbjuder en stor möjlighet att dölja och rättfärdiga ett slut på 

moraliska och känslomässiga grunder under en regel som kan täcka vad som helst. 

Därmed inte sagt att så alltid eller ens särskilt ofta, skulle ha varit fallet när obehörig vinst 

har använts som rättsgrund. 

Obehörig vinst-grundsatsens begränsade roll i svensk rätt synes tjäna detta 

begränsande syfte. Undantaget NJA 1925 s. 184 har obehörig vinst som rättsgrund i ett 

fåtal fall i HD brukats endast av dissenter.355 I HD:s domskäl har obehörig vinst, som 

allmän princip tänkbar att använda som rättsgrund, diskuterats endast i ofullständigt 

utvecklade motiveringar vid sidan av själva huvudfrågan eller i obiter dicta.356 Inom den 

svenska rätten, där allmänna obehörig vinst-resonemang huvudsakligen lyst med sin 

frånvaro, har man således undvikit att utdöma ersättningsskyldighet på otillräckliga 

grunder såsom känslomässiga uppfattningar.357  

Här måste dock påpekas att detta, trots att Hellners och tidigare Lundstedts 

argumentation tagits i försvar, inte avser vara någon plaidoyer för den rättsrealistiska 

skolan i allmänhet. Att avslöja rättsliga konstruktioner som varande just konstruerade är 

numera en insikt de flesta som ägnat rätten studier torde ha erhållit.358 Härvidlag har 

Schultz en viss poäng i sin kritik av Lundstedt och dennes efterföljare för deras påstådda 

                                                 
353 Se Gräns, Some Aspects of Legal Decision Making in the Light of Cognitive Consistency Theories i 
Essays in Honour of Jes Bjarup s. 100 – 122, 2005. 
354 Gräns, a.a. s. 120 f. 
355 T.ex. Karlgren i NJA 1947 s. 150, Stenbeck och Wedberg i NJA 1928 s. 634, Sandström i NJA 1942 A 
76 och Conradi i NJA 1962 A 55.  
356 T.ex. NJA 2009 N 40 och NJA 1999 s. 793, jfr NJA 2006 s. 206. 
357 Hellner, a.a. s. 397. Jfr Zweigert/Kötz, a.a. s. 561 ff. 
358 Dock torde rättsrealistisk kritik emot synen på rätten som (delvis) av naturen given ha underlättat för 
senare generationer att nå denna insikt. 
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bruk av ”metodimperialistiska skenargument”.359 Bara för att någonting avslöjats som 

konstruerat behöver det inte förkastas.360 Tvärtom torde konstruktioner som motstått 

tidens tand ofta ha gjort det för att de varit och fortfarande är rättsordningen till gagn.  

Obehörig vinst-konstruktionen faller dock inte under denna kategori utan utgör en 

omväg under illusionen av en genväg. I bästa fall innebär den endast ett inledande varv 

runt cirkeln för att först därefter angripa problemet efter mer pragmatiska och konkreta 

lösningsmodeller vilka kunde ha tillgripits redan från början. Omvägen innebär också en 

risk för rättstillämparen att gå vilse på vägen runt, som i NJA 1999 s. 575. Ytterligare 

risker med en såpass allmän konstruktion finns också för renodlat arbiträra avgöranden, 

att förutsebarheten minskar och att domstolarna i högre grad belastas med att utreda 

okynnesyrkanden grundade på obehörig vinst som allmän motivering361. 

 Genom att även fortsättningsvis hålla obehörig vinst-reglerna inkapslade, fläckvis 

utspridda över de skilda delar av rättsordningen de behandlar, skulle dessa problem 

undvikas även framöver. När rättsordningen sedan överblickas som en helhet med ett 

utifrånperspektiv kan dessa regler sammantagna sägas utgöra den svenska ”obehörig 

vinst-rätten”. Detta synsätt lämpar sig väl för komparativa undersökningar men innebär 

inte, bara för att sorteringen låter sig göras, att en tillämpbar regel med lydelsen ”obehörig 

vinst ska återgå” uppstår när sorteringen är slutförd. Samtidigt ska samma synsätt inte 

uppfattas som ett hinder, vid reglers tillkomst, för lagstiftaren eller i undantagsfall HD att 

i oreglerade situationer, efter en grundlig och välavvägd rättspolitisk värderingsprocedur, 

kvalificera vissa vinster som ”obehöriga” och därmed låta ersättning utgå med vinsten 

som grund för beräkning av ersättningen. Då rör det sig emellertid om en normskapande 

process som bör skiljas ifrån en rättstillämpande dito; en allmän obehörig vinst-regel har 

inte tillämpats, en ny obehörig vinst-regel har tillkommit. 

Med detta sagt så passar de ord och den slutsats som en gång avslutade Hellners 

avhandling om ämnet, att till låns få avsluta även denna uppsats: 

 

                                                 
359 Se ovan 3.1.2. Märk att även, den med rättsrealisterna i obehörig vinst-debatten instämmande, 
Kleineman i övrigt anför kritik mot Lundstedt. Dels för ”bombastiska attacker” mot samtiden vilka sägs 
innehålla otaliga anklagelser om cirkelresonemang hos Lundstedts föregångare, dels för överdriven 
lagpositivism. Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada − den fortsatta rättsutvecklingen i Festskrift till 
Gertrud Lennander s. 157 – 175, 2010 på s. 164 särskilt not 8.  
360 Konstruktionen bör givetvis heller inte betraktas som oföränderligt huggen i sten. 
361 Såsom beskrivet ovan under 3.1.2. 
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”Grundsatsen om obehörig vinst giver icke, lika litet som andra allmänt formulerade 

principer, med en enkel formel en generell lösning av ett stort antal invecklade juridiska 

problem.”362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
362 Hellner, a.a. s. 398. 
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