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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Under det senaste decenniet har en ny princip gjort insteg i den svenska 

skadeståndsrätten, vilken i grunden har brutit mot äldre principer om 

statens skadeståndsansvar. I en serie rättsfall har Högsta domstolen (HD) 

utdömt skadestånd till enskilda för ideell skada utan stöd i skadeståndslagen 

(SkL), då lagstiftning eller statens agerande har stridit mot Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR).1 

Den mest nydanande aspekten av den nya principen är att ideellt 

skadestånd utdömts direkt med grund i EKMR och utan stöd i SkL. 

Traditionellt har nämligen svensk rätt intagit en restriktiv hållning till 

möjligheten att utdöma skadestånd för rent ideell skada som någon 

åsamkats på grund av gärningar som inneburit en kränkning av dennes 

intressen eller rättigheter, och uppfattningen har varit att detta kräver stöd i 

skadeståndsrättslig lagstiftning.2 

Mot bakgrund av nämnda rättsutveckling uppkommer frågan om inte 

en motsvarande möjlighet till ideellt skadestånd ska finnas vid kränkningar 

av fri- och rättigheterna enligt regeringsformens (RF) rättighetskatalog.3 

Denna överlappar till stor del EKMR:s fri- och rättighetsskydd men upptar 

också fri- och rättigheter som saknar motsvarighet i konventionen. 

Ersättning för vissa typer av kränkningar kan komma i fråga för det 

allmännas vidkommande enligt SkL. Enligt SkL 3 kap 2 § 2 p ska staten eller 

en kommun ersätta skada på grund av att någon annan kränkts, på sätt som 

anges i 2 kap 3 §, genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. För 

ersättning krävs att det är fråga om en allvarlig kränkning genom brott som 

innefattar ett angrepp mot annans person, frihet, frid eller ära. När det 

 
1
 Se t ex NJA 2005 s 462 (Lundgrenmålet), NJA 2007 s 295 och NJA 2007 s 584. 

2
 Se Hellner & Radetzki 2010 s 366, SOU 1992:84 s 31 och prop 2000/01:68 s 17. 

3
 En sådan ordning förordas av Crafoord i SvJT 2009 s 1062. Även Bengtsson har 

uppmärksammat frågan, se SvJT 2011 s 605 och Ds 2007:10 s 50 ff. 
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gäller det allmännas överträdelse av RF bör kränkningsersättning enligt SkL 

ytterst sällan bli möjlig att utdöma. För att ersättning ska bli aktuellt krävs ju 

att överträdelsen samtidigt utgör en kriminaliserad handling av visst slag och 

att den dessutom anses utgöra en allvarlig kränkning. SkL medger alltså i 

allmänhet inte ersättning för kränkningar av fri- och 

rättighetsbestämmelserna i RF.4  

Frågan om möjligheten till ideellt skadestånd vid brott mot RF:s 

rättighetskatalog prövas nu för första gången i domstol. Bakgrunden till det 

aktuella målet är att en skattemyndighet avregistrerat det svenska 

medborgarskapet för en person, Blake Pettersson, i strid med RF 2 kap 7 §.5 

Bestämmelsen i 2 kap 7 § innebär ett nära på absolut skydd för 

medborgarskapet.6 EKMR saknar däremot ett motsvarande skydd. Blake 

Pettersson föddes år 1984 i New York i äktenskapet mellan en brittisk och en 

svensk medborgare. Han förvärvade vid födseln svenskt medborgarskap med 

härstämning från den svenska fadern enligt den då gällande lagen 

(1950:382) om svenskt medborgarskap. Blake Petterson flyttade till Sverige 

tillsammans med sin moder år 1992 och uppgiften om hans svenska 

medborgarskap blev i samband med detta registrerad i 

folkbokföringsregistret. Året därpå skilde sig föräldrarna, men Blake 

Pettersson och hans moder bodde kvar i Sverige. År 2000 upphävdes 

faderskapet genom dom, vilket fick till följd att skattemyndigheten år 2002 

avregistrerade Blake Pettersson som svensk medborgare. Som skäl för detta 

anförde myndigheten att de förutsättningar som legat till grund för att han 

från början fått ett svenskt medborgarskap hade brustit. Beslutet 

överklagades upp till Regeringsrätten (numera Högsta 

förvaltningsdomstolen) där han år 2006 slutligen fick rätt, vilket medförde 

att han återregistrerades som svensk medborgare. Regeringsrätten uttalade 

 
4
 Emellertid kan en del överträdelser av RF 2 kap utgöra kriminaliserade handlingar. T ex kan 

en överträdelse av skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i 2 kap 6 § utgöra misshandel 
enligt brottsbalken 3 kap 5 §. I ett sådant fall kan kränkningsersättning utgå enligt SkL. 
5
 Att avregistreringen varit grundlagsstridig fastslogs av Regeringsrätten (numera Högsta 

förvaltningsdomstolen) i RÅ 2006 ref 73. 
6
 I RF 2 kap 7 § 2 st stadgas att ”[i]ngen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i 

riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga 
om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.” 
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bl.a. att RF i princip utesluter att någon fråntas sitt medborgarskap mot sin 

vilja och att det inte heller finns någon möjlighet att återkalla ett beslut om 

medborgarskap som har meddelats på felaktiga grunder. 

Blake Petterson har yrkat på skadestånd för den kränkning som 

skattemyndighetens agerande har inneburit. Under de fyra och ett halvt år 

som han felaktigt varit avregistrerad som svensk medborgare har han bland 

annat inte kunnat utöva sin rösträtt, göra militärtjänstgöring eller söka till 

polishögskolan, vilket han hade planerat. Han menar att skadestånd ska 

kunna utgå med direkt grund i RF, på liknande vis som är fallet vid 

skadestånd på grund av överträdelser av EKMR. Hans talan har ogillats i 

Stockholms tingsrätt och vid Svea hovrätt och han har nu begärt 

prövningstillstånd i HD, som ännu inte fattat beslut om detta. 

Vid kränkningar av de fri- och rättigheter som saknar motsvarighet i 

EKMR men som skyddas enligt RF, såsom i Blake Petterssons fall, kan det 

tyckas inkonsekvent att enskilda saknar möjlighet till ideellt skadestånd. 

Frågan blir bland annat om de fri- och rättigheter som följer av RF, men inte 

av EKMR, ska anses vara av lägre dignitet. EKMR har sedan år 1995 status 

som vanlig lag i Sverige. Att ideellt skadestånd kan utgå vid åsidosättande av 

denna lag, men inte för kränkningar av vår egen grundlag kan tyckas, om inte 

stötande, så åtminstone anmärkningsvärt. 

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda möjligheten att införa en 

skadeståndssanktion för det allmännas överträdelser av RF 2 kap. Inom 

ramen för uppsatsen ska även utredas om en sådan reform kan vara att 

vänta och kan anses lämplig mot bakgrund av rättsutvecklingen samt 

huruvida en sådan reform ska vara en uppgift för lagstiftaren eller 

domstolarna. Därutöver ska presenteras ett förslag på hur en lagregel om 

ideellt skadestånd för kränkningar av RF 2 kap kan konstrueras.  

Frågeställningarna har implikationer på både konstitutionella och 

skadeståndsrättsliga plan. Uppsatsen är emellertid i första hand skriven 
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utifrån ett skadeståndsrättsligt perspektiv, låt vara att frågan också, helt 

nödvändigtvis, kommer att belysas ur konstitutionellrättslig synvinkel.  

Vid överträdelser av RF 2 kap torde skadan i första hand vara av 

sådan art att den inte direkt kan värderas ekonomiskt.7 Av den anledningen 

begränsas uppsatsen till att i första hand utreda frågan om ersättning för 

ideell skada vid denna typ av överträdelser.  

Den övergripande frågans karaktär gör att den lämpligen belyses 

utifrån ett flertal olika aspekter. För att uppnå en någorlunda överskådlig 

uppsats där frågeställningen placeras i sin rättsliga kontext, har författaren 

valt att ta upp ett flertal, för frågan relevanta, aspekter, hellre än att mer 

djuplodande gå in på ett mindre antal sådana. Bland annat behandlas 

rättsutvecklingen när det gäller det allmännas skadeståndsansvar, det 

nationella EKMR-skadeståndet och vad som för närvarande kan bli följden av 

RF-överträdelser för det allmännas vidkommande.  

 

1.3 Disposition och källmaterial 

 

Uppsatsen kommer att ta sitt avstamp i kapitel 2 där det allmännas ansvar 

enligt SkL, något kortfattat, ska redovisas samt huruvida överträdelser av RF 

enligt gällande rätt kan medföra skadeståndsskyldighet enligt SkL. 

Framväxten av det allmännas ansvar ska redogöras för i kapitel 3. Mot denna 

bakgrund ska i kapitel 4 det skadestånd som numera kan utgå enligt svensk 

rätt vid överträdelser av EKMR behandlas. Det material som blir centralt 

består i sistnämnt avseende i första hand av praxis från HD såsom uttolkare 

av EKMR, då det för uppsatsens frågeställning är av vikt att förstå hur HD 

förhåller sig till EKMR som rättskälla. Införandet av det nationella EKMR-

skadeståndet har lett till ett betänkande om lagreglering av principen, vilket 

också kommer att behandlas i uppsatsen.8  

I kapitel 5 ska fri- och rättighetsskyddet enligt RF:s rättighetskatalog 

behandlas. Mer specifikt ska redogöras för hur det interna rättighetsskyddet 

 
7
 Jfr det ovan refererade Blake Pettersson-målet. 

8
 SOU 2010:87. 
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är tänkt att fungera och vilka sanktioner som för närvarande kan komma i 

fråga vid överträdelser av RF 2 kap. Av särskilt intresse härvid är 

Grundlagsutredningen av år 2010 och de förarbetsuttalanden och 

grundlagsändringar som utredningen föranlett, i vart fall i den mån de är av 

betydelse för frågan om RF 2 kap som ansvarsgrund för ideellt skadestånd.9   

I kapitel 6 avhandlas och problematiseras frågan om ideellt 

skadestånd i svensk rätt och huruvida det finns någon möjlighet att genom 

praxis öppna för en ny ansvarsgrund som det här skulle vara fråga om. Här 

kommer diskussionen föras främst mot bakgrund av motiven till SkL och 

doktrin.  

Uppsatsen kommer att avslutas med en sammanfattande diskussion 

och probleminventering när det gäller frågan om RF 2 kap som ansvarsgrund 

för talan om ideellt skadestånd. 

 

2 Det allmännas ansvar 

 

2.1 Inledning 

 

Då uppsatsens syfte är att utreda huruvida det ska ges plats för en ny 

ansvargrund för det allmänna i svensk skadeståndsrätt är det av vikt att 

klargöra hur det allmännas skadeståndsansvar ser ut enligt gällande rätt. En 

sådan ansvarsgrund skulle inte existera i ett vakuum utan skulle helt 

nödvändigt behöva samspela med det redan existerande ansvarssystemet. 

För att klargöra detta kommer därför i kapitlet att redogöras för det 

allmännas ansvar enligt SkL. Redogörelsen berör i första hand det allmännas 

ansvar vid myndighetsutövning, eftersom en skadeståndssanktion kopplad 

till RF 2 kap främst skulle få betydelse på just myndighetsutövningens 

område, där inte sällan olika grundlagsfästa rättigheter står på spel.10 Vidare 

ska i detta kapitel utredas i vilken mån SkL de lege lata kan medge ersättning 

– för såväl ekonomisk som ideell skada – för överträdelser av RF 2 kap.  

 
9
 SOU 2008:125 och prop 2009/10:80. 

10
 Ds 2007:10 s 51. 
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2.2 Ansvaret enligt skadeståndslagen 

 

För det allmännas ansvar vid myndighetsutövning gäller särskilda regler.11 

Bestämmelser härom finns i SkL 3 kap.12 Enligt 3 kap 2 § 1 p ska staten eller en 

kommun ersätta ”sakskada, personskada och ren förmögenhetsskada som vållas 

genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars 

fullgörande staten eller kommunen svarar”.13 Staten eller en kommun ska enligt 3 

kap 2 § 2 p också ersätta skada på grund av att någon har kränkts på sätt som anges 

i SkL 2 kap 3 § genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Som framgår 

av 2 kap 3 § krävs för att sådan ersättning ska utgå att det är fråga om en allvarlig 

kränkning genom brott som innefattar ett angrepp på annans person, frihet, frid 

eller ära. Eftersom ansvar endast inträder om brott av nämnda slag förekommit 

torde många eventuellt ansvarsgrundande handlingar ligga så långt ifrån en 

offentlig tjänstemans normala arbetsuppgifter att de saknar tillräckligt samband 

med myndighetsutövning, varför ansvar enligt 3 kap 2 § inte kan aktualiseras.14  

Ansvaret faller då inte på staten eller kommunen utan på tjänstemannen 

personligen. Rör det sig däremot om tjänstefel (brottbalken 20 kap 1 §) kan ansvar 

komma i fråga för det allmänna enligt 3 kap 2 §. Tjänstefel torde, med hänsyn till 

ordalydelsen, uppfylla rekvisitet vid myndighetsutövning när det gäller offentliga 

tjänstemän. Emellertid finns fortfarande kravet på att brottet ska innebära en 

allvarlig kränkning på sätt som 2 kap 3 § anger (se strax ovan),15 vilket ytterligare 

 
11

 Här kommer inte begreppet ”myndighetsutövning” att förklaras närmare. Kort kan dock 
nämnas att begreppet i förarbetena till SkL allmänt definieras som ”beslut eller åtgärder 
som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter […]”. Vidare uttalas att 
karaktäristiskt för dessa beslut eller åtgärder är att de kommer till stånd och får 
rättsverkningar för eller emot enskilda i kraft av offentligrättsliga regler – inte av avtal eller 
regler av privaträttslig natur (prop. 1972:5 s 312). För utförligare redogörelser se Bengtsson 
1996 s 43 ff och prop 1972:5 s 498 ff. 
12

 I detta avsnitt bortses från det allmännas ansvar enligt den specialreglerade skadestånds- 
och ersättningsrätten, som t ex lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och 
andra tvångsåtgärder. 
13

 Den speciella situationen vid myndighetsutövning jämfört med privaträttslig verksamhet 
medför att culpabedömningen är objektiv. Detta innebär bl.a. att staten eller en kommun 
inte kan undgå ansvar genom att hänvisa till bristande erfarenhet eller andra personliga 
ursäkter hos den vållande tjänstemannen. Se härom prop 1972:5 s 497, prop 1989/90:42 s 
15 samt Bengtsson & Strömbäck 2011 s 107. 
14

 Bengtsson & Strömbäck 2011 s 122. 
15

 Jfr NJA 1977 s 43. En domare hade vid försök till förlikning i anslutning till en 
huvudförhandling på ett bryskt sätt visat ut den ena parten och dennes ombud ur 
rättssalen. Agerandet bedömdes inte utgöra ärekränkning eller annan brottslig gärning, 
varför staten undgick ersättningsansvar.  
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begränsar de fall då det allmänna kan bli skadeståndsansvarig för kränkning 

enligt SkL. 

Ansvaret enligt SkL 3 kap 2 § omfattar också skada som uppkommit 

till följd av att riksdag, regering, HD eller Högsta förvaltningsdomstolen fattat 

eller underlåtit att fatta beslut. Talan om ersättning enligt 3 kap 2 § får 

emellertid endast föras under förutsättning att beslutet upphävts eller 

ändrats vilket framgår av 3 kap 7 § (jfr NJA 2000 s 637).16 Detta 

processhinder innebär att skadeståndstalan enligt SkL på grund av felaktig 

lagstiftning och rättstillämpning mycket sällan kan komma i fråga.17 På grund 

av den särskilt ingående prövning som görs av de högsta dömande 

instanserna torde mycket sällan sådana fel begås att skadestånd kommer i 

fråga, och i så fall bör resning normalt sett vara möjlig.18 Beviljas resning står 

inte domen kvar varför det inte längre föreligger något hinder mot en 

skadeståndstalan enligt 3 kap 7 §.19 

Annorlunda är fallet vid myndighets eller domstols förbiseende av 

författningsföreskrifter. I sådana situationer är ansvaret strängt.20 Om en 

författningsbestämmelse otvivelaktigt är tillämplig i ett visst fall kan 

myndigheten eller domstolen svårligen urskulda sig om bestämmelsen inte 

har tillämpats.21 Detsamma torde gälla när en myndighet förbiser ett klart 

och obestritt prejudikat. Om myndigheten medvetet har avvikit från ett 

sådant prejudikat och ger en rimlig motivering för det kan emellertid det 

allmänna undgå ersättningsskyldighet.22 När det gäller en situation där en 

författningsföreskrift visserligen inte har förbisetts men däremot 

feltillämpats eller feltolkats är ansvaret däremot relativt begränsat. En 

felbedömning av en rätts- eller bevisfråga måste vara ”uppenbart oriktig” för 

 
16

 Lambertz har uttalat att han finner det troligt att bestämmelsen förr eller senare kommer 
att upphävas, då den i ljuset av bl.a. EKMR framstår som otidsenlig, se JT 2004–05 s 12. 
Kleineman uttrycker sig skarpare och menar att bestämmelsen strider mot artikel 6 EKMR 
och därför bör upphävas, se SvJT 2003 s 337 f. Frågan ska dock inte ytterligare beröras i 
denna uppsats. 
17

 Bengtsson 2011 s 611. 
18

 Bengtsson & Strömbäck 2011 s 139. 
19

 Talan får ju föras om beslutet (domen) upphävts eller ändrats. 
20

 Bengtsson 1996 s 73. 
21

 Bengtsson & Strömbäck 2011 s 108. 
22

 Bengtsson & Strömbäck 2011 s 108 f. 
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att fel eller försummelse ska anses föreligga i den mening som avses i SkL 3 

kap 2 §.23 I NJA 1994 s 654 som gällde en hovrätts avslag på ett yrkande om 

kvarstad yttrade HD att, när det gäller rätts- och bevisfrågor, det inte räcker 

att en domstol gjort en bedömning som kan ifrågasättas. Uppfattningen i 

sådana frågor kan nämligen skifta i sådan grad att det mer sällan kan talas 

om fel och försummelse i den mening som avses i SkL 3 kap 2 §. 

Avslutningsvis framförde HD att endast ”uppenbart oriktiga” bedömningar 

kan betraktas som culpösa. Utan en sådan lättnad i ansvaret skulle varje 

felbedömning hos myndighet eller domstol berättiga till skadestånd så snart 

en part fått rätt i högre instans efter överklagande, vilket naturligtvis inte 

skulle vara hållbart.  

Vid privaträttslig verksamhet svarar staten och kommunerna för eget 

vållande enligt SkL 2 kap 1 §, avseende sak- och personskada, och enligt 2 

kap 2 §, avseende ren förmögenhetsskada. Utanför myndighetsområdet är 

således stat och kommun likställda med andra juridiska personer och för 

ansvar krävs därför att det föreligger vållande hos något organ. Liksom vad 

som i övrigt gäller för juridiska personer så är reglerna om principalansvar 

enligt 3 kap 1 § tillämpliga även när det gäller det allmännas privaträttsliga 

verksamhet.24 Eftersom det allmänna inte ansvarar enligt 3 kap 2 § vid 

privaträttslig verksamhet är inte heller taleförbudet i 3 kap 7 § tillämpligt i 

sådana fall.25 

 

2.3  Skadestånd enligt SkL vid överträdelser av RF 

 

Huruvida skadestånd ska kunna utgå enligt SkL för överträdelse av grundlag 

är något oklart enligt gällande rätt.26 Detta torde särskilt vara fallet om en 

domstol eller myndighet råkar överträda RF utan att det är fråga om 

förbiseende eller uppenbar feltolkning av lagen. I sådana fall ska ju enligt 

 
23

 Prop 1972:5 s 518. Jfr NJA 1994 s 194, NJA 2003 s 285 och NJA 2007 s 862. För en utförlig 
analys av detta s k ”uppenbarhetsrekvisit” se Andersson, Skadestånd vid fel i rättsväsendet 
– ”uppenbarhetsrekvisitet” argumentativt preciserat, Infotorg Juridik, 29 juli 2011. 
24

 Hellner & Radetzki 2010 s 443. 
25

 Hellner & Radetzki 2010 s 443. 
26

 Bull & Sterzel 2010 s 45. 
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HD:s praxis, och SkL:s  motiv, inte culpa anses föreligga och SkL 3 kap 2 § kan 

då inte grunda ansvar. Som kommer att framgå nedan är RF:s fri- och 

rättighetsregler relativt vagt utformade och öppna för tolkning, då de är 

skrivna utifrån att de ofta måste vägas mot allmänna intressen.27 På grund 

av oklarheten om bestämmelsernas närmare omfång och det vida 

tolkningsutrymmet torde feltolkningar av bestämmelserna i RF 2 kap sällan 

anses som uppenbart oriktiga.28   

Bull och Sterzel pekar dock på att HD inte synes ha uteslutit att 

skadestånd kan utgå vid överträdelser av grundlag med hänvisning till NJA 

2010 s 8, som dock inte rörde överträdelse av RF:s rättighetskatalog.29 

Rättsfallet gällde ett normgivningsfel; regeringen hade i strid med RF 10 kap 

5 § genom en förordning bemyndigat en kommission att föreskriva förbud 

och begränsningar för fisket i Torneälvs fiskeområde. Frågan i fallet var om 

normgivningsfelet kunde föranleda skadestånd för ren förmögenhetsskada 

enligt SkL.30 I fallet ansågs inte någon skada ha uppkommit till följd av felet, 

vilket är det angivna skälet till varför ersättning inte utgick. Domskälen ger 

dock vid handen att HD inte utesluter att skadestånd hade kunnat utgå om 

skada hade konstaterats. I NJA 2001 s 210 (som rörde samma 

normgivningsfel) var frågan huruvida regeringens grundlagstridiga 

bemyndigande kunde anses utgöra myndighetsutövning i den mening som 

avses i SkL 3 kap 2 §. HD besvarade frågan jakande och anförde att staten 

var skyldig att ersätta kärandena för den skada de kunde ha lidit till följd av 

det grundlagsstridiga regeringsbeslutet. Fråga är dock om man kan förstå 

prejudikatet som att överträdelser av grundlag generellt ska kunna medföra 

skadestånd enligt SkL, eller bara för överträdelser av den specifika 

bestämmelse som fallet rörde.31  

 
27

 Se avsnitt 5.5. 
28

 När det gäller skadeståndsansvar för överträdelser av EKMR krävs inte att felet varit 
uppenbart oriktigt (se avsnitt 4.4.2), varför ansvar enligt SkL 3 kap 2 § kan komma i fråga i 
betydligt större utsträckning. 
29

 Bull & Sterzel 2010 s 45. 
30

 Då förordningen tidigare hade underkänts som grundlagsstridig (se NJA 1996 s 370) så 
innebar SkL 3 kap 7 § inget hinder mot skadeståndstalan (bestämmelsen har avhandlats i 
föregående avsnitt). 
31

 Se avsnitt 5.3 som rör rättsliga konsekvenser av det allmännas överträdelser av RF. 
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Inte ens när det gäller överträdelser av EKMR står det helt klart att sådana 

kan innebära fel eller försummelse vid myndighetsutövning på så vis att 

skadestånd kan utgå för ekonomisk skada enligt SkL 3 kap 2 §.32 I 

betänkandet om förslag till lagreglering av detta skadestånd framgår att 

detta kan vara fallet vid vissa typer av överträdelser, men inte att detta 

gäller generellt.33 

När det gäller en överträdelse av RF 2 kap är det inte säkert att det 

alls uppkommit någon ekonomiskt mätbar skada av betydelse till följd av 

denna.34 Som framgår av SkL 3 kap 2 § så ersätts endast viss typ av ideell 

skada enligt bestämmelsen.35 Faktum är att flertalet av RF:s fri- och 

rättigheter skyddar andra intressen än ekonomiska och att en överträdelse 

av dessa främst skulle resultera i ideell skada.36,37  

 

2.4  Avslutande kommentarer 

 

Som nämnts är rättsläget något oklart när det gäller frågan om överträdelser 

av RF kan föranleda skadeståndsansvar enligt SkL. I RF:s rättighetskapitel 

finns inga bestämmelser om skadestånd,38 vilket gör att man får vända sig till 

SkL:s allmänna bestämmelser. I de fall skadestånd kan tänkas bli aktuellt 

torde i princip endast ersättning för ekonomisk skada kunna komma i fråga. 

 
32

 Se t ex NJA 2005 s 462 (Lundgrenmålet) där käranden fick ersättning för ren 
förmögenhetsskada till följd av oskäligt långt handläggningstid i ett brottmål. 
33

 SOU 2010:87 s 228. 
34

 Så är fallet i Blake Pettersson-målet (refererat i avsnitt 1.1). 
35

 Skadestånd för personskada (SkL 3 kap 1 § 1 p) omfattar bl a ersättning för sveda och 
värk, lyte och men samt särskilda olägenheter, se SkL 5 kap 1 § 3 p. Dessa typer av ideell 
skada har emellertid även ekonomiska inslag, se Bengtsson & Strömbäck 2011 s 223 och 
247. 
36

 T ex yttrandefriheten i RF 2 kap 1 §, den negativa opinionsfriheten i 2 kap 2 § och skyddet 
mot diskriminering i 2 kap 12 § m fl. 
37

 Även om uttrycket ”brott” ibland används synonymt med ”överträdelse” när det gäller RF 
så åsyftas inte brott i den bemärkelse som avses i SkL 2 kap 3 §. Ett ”brott” mot RF utgör 
inte i sig någon kriminaliserad handling. 
38

 Med ett enda undantag i RF 2 kap 15 § om egendomsskyddet. Bestämmelsen stadgar bl a 
att ”[d]en som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin 
egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten.” Bestämmelsen riktar sig till 
lagstiftaren som har att tillse att drabbade hålls skadelösa och att ersättning utgår enligt 
grunder som fastställs i lag. När sådan lagstiftning saknas finns även möjlighet att åberopa 
och tillämpa 2 kap 15 § i det enskilda fallet. Se SOU 2007:29 s 15 med hänvisning till prop 
1997/98:45 bilaga 1 s 17. 
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Utrymmet för ideellt skadestånd vid överträdelser av RF 2 kap är litet, 

eftersom sådan ersättning kräver att rekvisiten i 3 kap 2 § 2 p är tillämpliga. I 

den mån en RF-rättighet har motsvarighet i EKMR kan dock ersättning för 

ideell skada utgå för kränkningen, enligt den nya principen om att 

skadestånd kan utgå vid överträdelser av EKMR. Sådant skadestånd utgår 

emellertid inte med stöd i SkL utan grundas direkt på EKMR. 

 

3 Framväxten av det allmännas ansvar 

 

3.1 Inledning 

 

Som framgår ovan saknas i princip möjlighet till skadestånd för ideell skada 

vid statens eller en kommuns överträdelser av RF:s 2 kap. Man behöver 

emellertid inte gå långt tillbaka i historien för att se hur det allmänna i 

princip var helt fria från ansvar för all sorts vållad skada. I och med SkL:s 

införande i början av 1970-talet började dock ett vidare ansvar för det 

allmänna att växa fram. Utvecklingen mot ett mer omfattande ansvar har 

sedan dess kontinuerligt fortgått. Ett exempel på detta av senare årgång 

utgörs av införandet av det nationella skadeståndsansvaret för kränkningar 

av EKMR. I detta kapitel ska redogöras för utvecklingen av det allmännas 

ansvar fram till idag. Syftet med denna framställning är att utreda huruvida 

införandet av RF-överträdelse som skadeståndsrättslig ansvargrund kan 

anses ligga i fas med rättsutvecklingen. 

 

3.2 Den historiska utvecklingen 

 

Historiskt har skadeståndsansvaret för makthavare och offentliga 

institutioner varit begränsat. Innan 1972 års skadeståndsrättsliga reform, då 

SkL infördes, hade en enskild som lidit skada vid myndighetsutövning på 

grund av fel eller försummelse hänförlig till en offentlig funktionär endast 

möjlighet att kräva skadestånd av funktionären själv. I allmänhet hade den 

senare då gjort sig skyldig till tjänstefel och skadeståndsskyldigheten 

grundades på detta begångna brott. Staten och kommunerna var vid 
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myndighetsutövning helt fria från ansvar. Reformen av år 1972 innebar att 

ett skadeståndsansvar infördes för offentliga arbetsgivare samtidigt som 

skadeståndsskyldigheten för skadevållande offentliga funktionärer mildrades 

betydligt.39 Det infördes ett slags principalansvar – ett statligt och 

kommunalt ansvar för anställdas vållande – av samma typ som gäller för 

privata arbetsgivare enligt SkL 3 kap 1 §.40 Ansvaret gick emellertid längre än 

det allmänna principalansvaret genom att även omfatta ansvar för ren 

förmögenhetsskada. Utanför myndighetsutövningens område ansvarade 

dock staten och kommunerna på samma vis som privata arbetsgivare.  

På grund av farhågor om alltför betungande ekonomiska 

konsekvenser av det utvidgade ansvaret infördes en rad 

ansvarsbegränsningar i SkL, bland annat den så kallade standardregeln.41 

Standardregeln innebar att det allmännas ansvar begränsades till de fall då 

vållandet kunde anses innebära ett åsidosättande av de krav som med 

hänsyn till verksamhetens art och ändamål rimligen kunde ställas på dess 

utövning. Reglerna om det allmännas ansvar enligt 1972 års reform synes 

länge ha haft liten betydelse i svensk rätt, bland annat på grund av nämnda 

begränsningar i ansvaret.42 

I slutet av 1980-talet togs ett initiativ till en utvidgning av det 

allmännas ansvar vid myndighetsutövning. Utredningen som följde 

utmynnade i vissa lagändringar som bland annat innebar att standardregeln 

upphävdes tillsammans med ett antal andra ansvarsbegränsande 

bestämmelser,43 vilket har inneburit en ökad betydelse av det allmännas 

skadeståndsansvar.44 

Än idag finns emellertid begränsningar i staten och kommunernas 

ansvar, som likt vad i övrigt allmänt gäller för skadeståndsansvar, baseras på 

 
39

 Bengtsson 1996 s 11. 
40

 Enligt SkL 3 kap 1 § ska den som har arbetstagare i sin tjänst ersätta skada som 
arbetstagare vållar i tjänsten. Se även SkL 4 kap 1 § som stadgar att en arbetstagare endast 
är ansvarig i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, 
arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. 
41

 Bengtsson 1996 s 11. 
42

 Hellner & Radetzki 2010 s 441. 
43

 Bengtsson 1996 s 12. 
44

 Hellner & Radetzki 2010 s 441. 
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en culpanorm (se SkL 2 kap 1 §). Ansvar förutsätter med andra ord fel eller 

försummelse. Ansvaret är emellertid mer långtgående än vad som annars 

gäller genom att det även omfattar ansvar för ren förmögenhetsskada (för 

enskilda subjekt inträder ansvar för sådan skada som huvudregel endast vid 

brott, se SkL 2 kap 2 §). Även myndighetsutövningskriteriet begränsar det 

allmännas ansvar. I vissa situationer har kriteriet av lagstiftaren ansetts 

alltför begränsande, vilket särskilt har aktualiserats vid förmögenhetsskada 

föranledd av felaktig myndighetsinformation. Genom en ändring i SkL 

infördes därför år 1998 en särskild bestämmelse i 3 kap 3 § som syftar till att 

ge ett utökat ansvar för felaktig information från det allmänna till enskilda.45 

Staten eller en kommun ska enligt bestämmelsen ersätta ren 

förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet genom fel eller 

försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd. Stadgandet är försett 

med en ansvarsbegränsning på så vis att ersättning bara utgår om det med 

hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. Slutligen innebär den nya 

principen om det allmännas skadeståndsansvar vid kränkningar av EKMR en 

betydande utvidgning av det allmännas ansvar.46  

Av det ovanstående framträder en tydlig rättsutveckling mot ett ökat 

ansvar för det allmänna gentemot enskilda. Faktum är att det allmännas 

ansvar i dag på vissa punkter är strängare än för privata subjekt, att jämföra 

med situationen innan 1972 års skadeståndsrättsliga reform.47  

En utveckling mot större möjligheter för privaträttsliga subjekt till 

ekonomisk kompensation för skador orsakade av det allmänna har även 

skett inom specialskadeståndsrätten.48 Här kan till exempel nämnas 

utvecklingen på diskrimineringsrättens område; skyddet mot diskriminering 

har kontinuerligt utvidgats på senare år.49 I förarbetena till den nya 

diskrimineringslagen (2008:567) uttalades att diskriminering ska vara 

 
45

 Prop 1997/98:105 s 32 ff. 
46

 Principen kommer att förklaras utförligare i avsnitt 4.4. 
47

 Exempelvis ansvarar det allmänna enligt SkL 3 kap 2 § för ren förmögenhetsskada oaktat 
om skadan vållats genom brott, att jämföra med vad som gäller för privata subjekt enligt 2 
kap 2 §. Den senare bestämmelsen förutsätter som huvudregel att skadan vållats genom 
brott för att ansvar ska aktualiseras. 
48

 Se härom Schultz 2011 s 4.  
49

 För en översiktlig presentation, se Ds 2007:10 s 25 f. 
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förbjudet över en stor del av samhällslivet; inte minst när det gäller offentlig 

verksamhet. Här förutsätts det allmänna föregå med gott exempel.50 Vidare 

kan sedan år 2006 skolan bli skadeståndsskyldig mot en elev som blivit utsatt 

för kränkande behandling i skolan, till exempel mobbing.51 Till skillnad mot 

vad som gäller för kränkningsersättning enligt SkL krävs härvid inte att 

eleven kränkts genom brott.52 Ett annat exempel på en större benägenhet 

att ersätta enskilda för ideella skador utgörs av Justitiekanslerns nyligen 

ändrade praxis när det gäller ersättning enligt lagen (1998:714) om 

ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Från och med 

januari år 2012 har grundbeloppet höjts för ersättning för lidande till att i 

normalfallet vara 30 000 kronor.53,54 

 

3.3 Avslutande kommentarer 

 

Rättsutvecklingen, som tecknad ovan, visar på hur det allmänna fått ett allt 

större ansvar för de skador som vållas enskilda subjekt, från att i 

inledningskedet ha varit helt fritt från sådant ansvar. Ett ansvar för 

kränkningar av RF 2 kap skulle ligga i linje med denna utveckling, särskilt mot 

bakgrund av införandet av överträdelser av EKMR som skadeståndsrättslig 

ansvarsgrund i svensk rätt, vilket utgör en betydande utvidgning av det 

allmännas ansvar. Ett införande av ett skadeståndsansvar för kränkningar av 

RF:s rättighetskatalog torde ligga i linje med denna rättsutveckling, särskilt 

eftersom RF till stor del innehåller motsvarande fri- och rättigheter som 

 
50

 Prop 2007/08:95 s 283. 
51

 Se 15 § i lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 
barn och elever, numera upphävd. En motsvarande bestämmelse återfinns nu i skollagen 
(2010:800) 6 kap. 12 §. 
52

 Se Clevesköld m fl, 2011 s 287 ff. 
53

 www.jk.se, under länken ”Aktuellt”, daterat den 17 januari år 2012. 
54

 Ett ytterligare exempel av speciell art är den s k ex gratia-ersättning som sedan 1 januari 
år 2013 kan utgå till personer som blivit utsatta för övergrepp eller allvarlig vanvård inom 
ramen för det allmännas vård av barn och unga. Se lag (2012:663) om ersättning på grund 
av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall. Regeringen 
kan besluta om ex gratia-ersättning till enskilda då staten inte ansvarar för en skada enligt 
gällande rätt. Sådan ersättning utgår ibland p g a ändrade samhällsvärderingar sedan en 
lagstiftning tillämpats, men oftare utgår den p g a omständigheter i det enskilda fallet, 
exempelvis då lagen ändrats efter att en myndighet orsakat skadan. Se härom Bengtsson, 
Om ex-gratiaersättning, SvJT 2009 s 325. 
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EKMR. Av den anledningen skulle ett införande av en skadeståndssanktion 

kopplad till RF 2 kap ha betydelse endast för ett begränsat antal rättigheter, 

som inte har motsvarighet i EKMR.55 

 

4 Skadestånd vid kränkningar av EKMR 

 

4.1 Inledning 

 

Principer om det allmännas skadeståndsskyldighet har i grunden förändrats 

genom Sveriges internationella förpliktelser enligt EKMR.56 Numera kan 

enskilda få ersättning för den ideella skada som en kränkning av 

konventionens fri- och rättigheterna innebär, direkt i svensk domstol och 

därtill utan stöd i skadeståndsrättslig lagstiftning. Som antytts ovan är det 

främst mot denna bakgrund som frågan uppkommer om det också bör 

finnas möjlighet till ideellt skadestånd vid brott mot RF.  I detta kapitel ska 

därför redogöras för framväxten av denna nya ansvarsgrund och vad som 

motiverade dess införande.  

 

4.2  Konventionens status i svensk rätt 

 

Sverige var bland de första länderna att ratificera EKMR och därtill även 

bland de första länderna att acceptera Europadomstolens (ED) mandat.57 

EKMR hade emellertid ingen särskild ställning i den nationella rättsordningen 

förrän efter att Sverige kom att fällas i ED i början av 1980-talet.58 Den 

fällande domen ledde till diskussioner om EKMR:s ställning i den svenska 

rättsordningen. Dessa diskussioner ledde i sin tur dels till att konventionen 

inkorporerades som svensk lag, dels till att den gavs indirekt konstitutionell 

status genom införandet av RF 2 kap. 19 §.59 Sedan 1995 gäller lag 

 
55

 Vilka dessa fri- och rättigheter är framgår i avsnitt 5.4. 
56

 Hellner & Radetzki 2010 s 441. 
57

 Ehrencrona i Jacob W F Sundberg, Harakiri, Stockholm 2001 s 127. 
58

 Bull & Sterzel 2010 s 95. Se ED:s dom den 23 september 1982 (Sporrong and Lönnroth v 

Sweden (Plenary), appl no 7151/75 och 7152/75). 
59

 Bull & Sterzel 2010 s 95. 
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(1994:1219) om den europeiska konventionen för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, och konventionen är därmed 

numera direkt tillämplig i svensk rätt.60 Av RF 2 kap 19 § följer att lag eller 

annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund 

av EKMR. 

 

4.3 Sveriges förpliktelser enligt konventionen 

 

4.3.1 Enskildas möjligheter till ideellt skadestånd vid Europadomstolen 

 

I artikel 1 i EKMR stadgas konventionsstaternas skyldighet att respektera och 

garantera var och en under deras respektive jurisdiktioner de mänskliga 

rättigheter som stadgas i konventionen. Till dessa fri- och rättigheter hör 

bland annat rätten till frihet och personlig säkerhet (artikel 5), rätten till 

rättvis rättegång (artikel 6) och rätten till respekt för privat- och familjelivet 

(artikel 8). 

 I artiklarna 34 och 35 stadgas enskildas klagorätt vid ED för påstådda 

kränkningar av konventionen. I den mån det finns nationella rättsmedel att 

tillgå så ska dessa utnyttjas i första hand för att få påståendet prövat enligt 

den så kallade subsidiaritetsprincipen, vilken framgår av artikel 35.1. Har de 

nationella rättmedlen inte uttömts saknar alltså den enskilde talerätt vid ED. 

Tas en enskilds klagomål upp till prövning vid ED och domstolen 

finner att en konventionskränkning har ägt rum samt att den berörda 

medlemsstatens nationella rätt endast delvis medger att gottgörelse lämnas, 

så ska ED, om så anses nödvändigt, tillerkänna den förfördelade parten 

skälig gottgörelse, vilket framgår av artikel 41. ED har härvid två ordinarie 

remedier – förklaring om att en kränkning har ägt rum samt ekonomisk 

ersättning.61  Till de negativa effekter av en konventionsöverträdelse som ED 

anser bör kompenseras hör bland annat känslor av frustration, oro, och 

 
60

 Prop 1993/94:117 s 10 f. 
61

 Janis m fl, 2008 s 98. 
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stress.62 I många fall har domstolen ansett att konstaterandet av att en 

kränkning har förekommit varit tillräckligt som gottgörelse.63 Av artikel 46 

följer att konventionsstaterna är bundna av ED:s domar, varför staterna är 

skyldiga att betala ut skadestånd till enskilda medborgare i de fall ED dömer 

ut en sådan skyldighet.  

 EKMR:s ordning med möjlighet till skadestånd vid ED för 

konventionskränkningar för fall då den nationella rätten inte medger 

gottgörelse implicerar som synes att konventionsstaterna bör ha 

ersättningsmöjligheter i sina rättsordningar.64 

 

4.3.2 Rätten till ett effektivt rättsmedel 

 

Det är mot bakgrund av vad som angivits i föregående avsnitt man får förstå 

artikel 13 som stadgar att vid kränkningar av konventionens fri- och 

rättighetsbestämmelser har var och en under en medlemsstats jurisdiktion 

rätt till ett ”effektivt rättsmedel”. Kortfattat innebär ett effektivt rättsmedel 

något som medger en tillfredsställande prövning av ett klagomål.65 Här ska 

understrykas att avsaknaden av ett effektivt rättsmedel vid 

konventionskränkningar i sig innebär en kränkning av konventionen; det 

utgör en kränkning av artikel 13. Saknas ett effektivt rättsmedel i ett fall då 

en enskild på rimliga grunder påstår att en fri- eller rättigheter enligt EKMR 

har kränkts så föreligger en överträdelse av artikel 13. Detta gäller även om 

ED senare skulle fastslå att den enskildes påstående varit ogrundat.66  

Lite närmare innebär rätten till ett effektivt rättsmedel att den som 

på rimliga grunder påstår sig ha blivit utsatt för en konventionsöverträdelse 

 
62

 Se t ex W v the United Kingdom, appl no 9749/82, 9 juni 1988 ("loss of relationship"); H v 
France, appl no 10073/82, 24 oktober 1989 (distress, anxiety); Van der Leer v Netherlands, 
appl.no 11509/85, 21 februari 1990 (frustration); Lopez Ostra v Spain, appl no 16798/90, 9 
december 1994 (nuisance, distress, anxiety); Aydin v Turkey, appl no 23178/94, 25 
september 1997 (pain, suffering, psychological harm); Sakik and others v Turkey, appl.nos 
23878-23883/94, 26 november 1997 (loss of reputation); MC v Bulgaria, appl no 39272/98, 
4 december 2003, (pain, suffering, psychological trauma) och Massey v UK, appl no 
14399/02, 16 november 2004 (distress, frustration).  
63

 Danelius 2012 s 33 och Cameron 2006 s 561. 
64

 Andersson 2005, avsnitt 1.1. 
65

 Danelius 2012 s 506. 
66

 Cameron 2011 s 153. Se även Danelius 2012 s 505 f. 
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ska ha möjlighet att få sitt påstående prövat inför en nationell myndighet 

och för konstaterade kränkningar få rättelse eller gottgörelse. Rättsmedlet 

ska vidare vara tillgängligt och praktiskt möjligt för den enskilde att använda 

samt erbjuda faktiska möjligheter till prövning av den föreliggande frågan.67 

Rättsmedlet ska dessutom vara ägnat att leda till rättelse och erbjuda rimliga 

utsikter till framgång. Att klaganden faktiskt vinner framgång kan av 

naturliga skäl inte krävas. Har klaganden ett anspråk endast på svaga 

grunder kan det inte förväntas att denne vinner framgång, men det behöver 

inte betyda att rättsmedlet har varit bristfälligt.68 Prövningen måste, 

slutligen, utmynna i ett beslut inom rimlig tid som därtill måste vara 

verkställbart.69  

Att rätten till ett effektivt rättsmedel i första hand ska garanteras 

nationellt framhölls särskilt av ED i fallet Kudla mot Polen.70 Domen bör ses 

mot bakgrund av den tilltagande mängden mål vid ED.71 Den oerhörda 

målanhopningen vid domstolen har medfört att det har blivit angeläget att 

kräva av medlemsstaterna att lättillgängliga och effektiva rättsmedel för 

konventionskränkningar finns att tillgå på nationell nivå.72 Vidare går EKMR:s 

subsidiaritetsprincip hand i hand med den princip som åsyftar ett effektivt 

genomslag av konventionen.73 Även om ED har till uppgift att säkerställa 

efterlevnaden av EKMR så är den principiella utgångspunkten att 

överträdelser i första hand ska beivras på nationell nivå.74 

Enskilda har alltså enligt artikel 13 rätt till rättelse eller gottgörelse 

vid konstaterade konventionskränkningar. Artikeln ger alltså ingen 

omedelbar rätt till skadestånd.75 I fallet T P och K M mot Storbritannien76 

 
67

 Det räcker alltså inte att det formellt finns ett rättsmedel i den inhemska rättsordningen, 
utan rättsmedlet ska vara sådant att det enligt jurister och andra sakkunniga innebär 
faktiska möjligheter till prövning av frågan. Det måste också vara praktiskt möjligt för den 
enskilde att utnyttja rättsmedlet. Denne får inte hindras från detta av exempelvis 
fängelsepersonal, se Danelius 2012 s 506 f. 
68

 Danelius 2012 s 506. 
69

 Danelius 2012 s 508. 
70

 ED:s dom den 26 oktober 2000 (Kudla v Poland, appl no 30210/96). 
71

 Se t ex Janis m fl 2008 s 75 och 878. 
72

 Danelius 2012 s 505. 
73

 Mörk & Hermansson s 240. 
74

 Danelius 2012 s 20 och 505. 
75

 Danelius 2012 s 507. 
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behandlade ED, i allmänna ordalag, frågan om konventionsöverträdelser 

generellt bör föranleda en rätt till skadestånd för den drabbade. Domstolen 

anförde att gottgörelse för enskilda i ”appropriate cases” i princip skulle 

omfatta en rätt till skadestånd för både ideell och ekonomisk skada på grund 

av konventionskränkningar. Uttalandet kan svårligen tolkas som att 

skadestånd alltid ska utgå vid konventionskränkningar.77 För vissa typer av 

konventionskränkningar krävs emellertid enligt ED att enskilda har möjlighet 

till såväl ekonomiskt som ideellt skadestånd.78 I vissa fall kan det också vara 

så att en kränkning inte kan gottgöras på annat vis än genom ekonomisk 

kompensation.79  

Här ska poängteras att frågan huruvida artikel 13 kan grunda 

skadeståndsskyldighet ska separeras från ED:s möjlighet att utdöma skälig 

gottgörelse för konstaterade konventionskränkningar enligt artikel 41. I det 

senare fallet har ett folkrättsbrott skett80 – bestämmelsen gäller endast för 

det fall klaganden har uttömt alla rättsmedel på nationell nivå och den 

nationella rätten inte har lyckats leva upp till kraven enligt artikel 13.  

 

4.4 Nationellt skadestånd vid brott mot EKMR 

 

4.4.1 HD:s införande av principen 

 

Sveriges förpliktelser enligt artikel 13 utgör grunden för den rättsutveckling 

som har lett fram till det ideella skadestånd som numera kan erhållas enligt 

svensk rätt vid konventionskränkningar. 

                                                                                                                                                                          
76

 ED:s dom den 10 maj 2001 (T P and K M v The United Kingdom, appl no 28945/95) s 107. 
77

 Se Friberg 2010 s 506. 
78

 De fall i vilka ED har stipulerat ett sådant krav har främst rört tortyr och omänsklig 
behandling samt dödsfall som myndigheter vållat med uppsåt eller genom culpa eller som 
de har försummat att utreda på ett tillbörligt sätt, se Cameron SvJT 2006 s 565. 
79

 Se Friberg 2010 s 502. Så torde t.ex. vara fallet om en enskild, som stått åtalad för ett 
brott, fått sin rätt till rättegång inom skälig tid (artikel 6.1) kränkt och sedan frikänts, om 
kränkningen varit att anse som allvarlig. I sådana fall kan knappast ett erkännande av själva 
kränkningen anses tillräckligt. Inte heller kan den enskilde i en sådan situation kompenseras 
genom en lindrigare brottspåföljd (jfr NJA 2003 s 414 och NJA 2005 s 462, refererade strax 
nedan). 
80

 Cameron SvJT 2006 s 567. 
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I NJA 2003 s 414 tog HD upp frågan om gottgörelse på nationell nivå på 

grund av att en enskilds rättigheter enligt artikel 6.1 EKMR (rätt till en rättvis 

rättegång inom skälig tid) hade kränkts i samband med ett brottmål. HD 

pekade på att det av ED:s praxis följer att skälig gottgörelse inte 

nödvändigtvis behöver utgöras av ekonomisk kompensation. I brottmål kan 

det vara tillräckligt att påföljden mildras för den enskilde för att kravet på 

skälig gottgörelse enligt artikel 13 ska anses uppfyllt. HD beaktade i fallet 

den konstaterade kränkningen av artikel 6.1 vid påföljdbestämningen på så 

vis att brottspåföljden mildrades. Genom detta ansåg domstolen att Sveriges 

förpliktelser enligt artikel 13 hade uppfyllts.  

I NJA 2005 s 462 (Lundgrenmålet) utdömdes för första gången i 

svensk domstol ideellt skadestånd för överträdelse av EKMR. Målet rörde en 

brottmålsprocess som hade dragit ut på tiden och den huvudsakliga 

frågeställningen var vilken rättsföljd en konstaterad kränkning av EKMR får i 

svensk rätt. Klaganden yrkade på ersättning för både ren 

förmögenhetsskada och ideell skada. Till skillnad från situationen i NJA 2003 

s 414 hade åtalet mot klaganden ogillats. 

HD konstaterade att klagandens rättigheter enligt artikel 6.1 hade 

kränkts och ansåg det oskäliga dröjsmålet skadeståndsgrundande enligt SkL 

3 kap. 2 § 1 p. I den del talan rörde ersättning för ideell skada konstaterade 

HD först att klaganden inte hade utsatts för något sådant 

skadeståndsgrundande brott som anges i SkL 3 kap 2 § 2 p, varför ersättning 

för ideell skada inte kunde grundas på SkL.  

HD konstaterade att ED normalt sett, enligt artikel 41, dömer ut 

ideell ersättning när det gäller kränkningar av artikel 6.1 och hänvisade till 

målet Zullo mot Italien.81 Vidare erinrade domstolen om de förpliktelser som 

följer av artikel 13 om att tillhandahålla ett effektivt rättsmedel för att 

förebygga eller kompensera kränkningar av rätten till rättegång inom skälig 

tid. HD menade att man visserligen kunde hävda att förpliktelserna enligt 

artikel 13 kunde anses uppfyllda genom ersättning för inkomstförlust, men 

att det måste beaktas att det inte är alla gånger sådan ersättning kan komma 
 

81
 ED:s dom den 10 november 2004 (Ernesta Zullo v Italy, appl no 64897/01). 
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i fråga eller att det annars finns rättsmedel att tillgå i svensk rätt.82 I ett 

sådant fall skulle förpliktelserna enligt artikel 13 inte anses uppfyllda och 

Sverige skulle göra sig skyldigt till en ytterligare konventionskränkning. I det 

förevarande målet kunde domstolen kompensera kränkningen genom 

straffreducering, då klaganden hade frikänts. 

Det noterades vidare att svensk rätt visserligen traditionellt sett 

intagit en restriktiv attityd till möjligheten att utdöma rent ideellt skadestånd 

på grund av kränkningar och att det har brukat anses att detta kräver särskilt 

stöd i lag. HD anförde att det dock följer av etablerad ED-praxis att ideellt 

skadestånd normalt ska utgå för överträdelser av den aktuella artikel och att 

det dessutom fastslagits i NJA 2003 s 414 att kränkningar av artikeln ska 

beaktas vid påföljdbestämning. Domstolen uttalade att ”övervägande skäl” 

får anses tala för att ideellt skadestånd för kränkningar av artikel 6.1 ska 

kunna utdömas även av svensk domstol. Härvid ansåg HD att ”det måste 

betraktas som en naturlig utgångspunkt att vid prövningen av anspråk på 

sådant skadestånd ta hänsyn till Europadomstolens praxis, låt vara att det 

inte finns någon på konventionen grundad skyldighet att exakt följa denna” 

och tillerkände klaganden ersättning för ideell skada med 100 000 kronor. 

I en serie efterföljande rättsfall har skadeståndsansvaret för ideell 

skada vid kränkningar av EKMR utökats. Numera omfattas samtliga fri- och 

rättigheter som följer av konventionen (se NJA 2007 s 584) och 

skadeståndsansvaret omfattar även kommunerna (NJA 2009 s 463).  När det 

gäller ersättningsnivån i fall av överträdelser av EKMR har HD i bland annat 

NJA 2007 s 584 framhållit att dessa inte ska fjärmas alltför mycket från nivån 

på kränkningsersättningar enligt SkL, samtidigt som den generellt sett också 

bör vara förenlig med ED:s praxis. 

 

4.4.2 Närmare om överträdelser av EKMR i svensk rätt 

 

HD har genom Lundgrenmålet och ett antal efterföljande domar 

utkristalliserat en rangordning av rättsliga grunder för talan om ersättning 

 
82

 Jfr NJA 2003 s 414, refererat strax ovan. 
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för kränkning av EKMR.83 Vid sådan talan ska först och främst prövas om 

skadestånd kan utgå enligt SkL 3 kap 2 §. I denna prövning ska 

bestämmelserna tolkas fördragskonformt, i den mån EKMR kan anses ge 

anledning till detta. Detta kan innebära att vissa i förarbeten, praxis eller 

doktrin etablerade begränsningar i tillämpningsområdet inte upprätthålls. 

Finner domstolen efter ett sådant tolkningsförfarande att skadestånd inte 

kan utgå enligt SkL, kan ideellt skadestånd utgå för kränkningar av EKMR 

utan stöd i SkL, i den mån det är nödvändigt för att Sverige ska kunna 

uppfylla sina förpliktelser enligt konventionen. I NJA 2012 s 211 understryker 

HD att det i ett sådant fall är fråga om en rättsföljd som vilar på nationell rätt 

i den meningen att det inte är fråga om att tillämpa konventionen. Det 

handlar i stället om att rättighetskränkningen utgör en skadeståndsrättslig 

ansvarsgrund, där förvisso EKMR är direkt tillämplig när det gäller frågan om 

en rättighetskränkning föreligger. Ur en konventionsrättslig synvinkel ska 

statens skadeståndsansvar – tillsammans med andra rättsmedel – uppfylla 

effektivitetskravet i artikel 13 för att inte ytterligare en 

konventionskränkning ska uppkomma. 

När det gäller överträdelser av EKMR ser man annorlunda på 

skadeståndsansvaret vid felbedömningar av rätts- och bevisfrågor än vad 

som annars gäller. Som nämnts ovan ska nämligen, enligt traktaträttsliga 

principer, SkL tolkas konventionskonformt, i den utsträckning som EKMR kan 

anses ge anledning till det och i den mån det är möjligt. Detta kan innebära 

att vissa i lagmotiv, praxis eller doktrin antagna begränsningar i 

tillämpningsområdet inte kan upprätthållas. En ansvarbegränsning såsom 

kravet på uppenbar oriktighet för att culpa ska anses föreligga har inte 

ansetts kunna upprätthållas fullt ut i sådana fall då ett fel eller en 

försummelse innefattar en överträdelse av EKMR. I sådana fall anses istället 

skadestånd kunna utgå även om felet inte har varit uppenbart, till skillnad 

från vad som annars gäller för det allmännas ansvar för felaktiga 

 
83

 För en mer utförlig och pedagogisk redogörelse se Andersson, Den svenska EKMR-
skadeståndsrätten (I) – lagregleringen, ansvarsförutsättningarna och ramverket för 
skadeståndsdiskussionen, avsnitt 3, Infotorg juridik den 22 juli 2011. 
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bedömningar av rätts- och bevisfrågor.84,85 När det gäller talan om ideellt 

skadestånd för överträdelser av EKMR är inte taleförbudet enligt 3 kap. 7 § 

SkL är tillämpligt, eftersom sådan talan inte grundas på SkL 3 kap. 2 §.86  

Avsaknaden av kravet på uppenbar oriktighet vid felaktiga 

bedömningar av rättsfrågor och det faktum att taleförbudet i 3 kap 7 § inte 

är tillämpligt innebär att det allmännas ansvar vid överträdelser av EKMR är 

mer omfattande än vad som gäller för skadeståndstalan enligt 3 kap 2 § SkL. 

 

4.4.3 Förslaget om lagreglering av principen 

 

Det har föreslagits en lagreglering i svensk rätt av de fall där det enligt EKMR 

krävs att skadestånd ska kunna utgå till den som drabbats av en 

konventionskränkning,87 vilket föreslås ske genom att det införs en 

bestämmelse i SkL som täcker dessa fall.88 Efter ett sådant införande ska 

enligt utredningen det allmänna inte endast ersätta personskada, sakskada, 

ren förmögenhetsskada samt kränkning, i den bemärkelse som avses i 2 kap 

3 §, utan även annan skada som uppkommit till följd av att den 

skadelidandes rättigheter enligt EKMR har överträtts av staten eller en 

kommun.89 Med annan skada åsyftas endast ideell skada till följd av en 

sådan överträdelse.90 Ansvaret enligt den föreslagna bestämmelsen ska 

emellertid, som nämnts, endast aktualiseras om det är nödvändigt för att 

gottgöra överträdelsen. I första hand ska man alltså utreda om det finns 

 
84

 Se HD:s uttalande i domskälen p 4, NJA 2011 s 411 och Bengtsson & Strömbäck 2011 s 
111. Jfr NJA 2003 s 217, NJA 2005 s 462 och NJA 2007 s 862. 
85

 Det är dock fortfarande oklart var gränsen mellan ansvarsgrundande och icke-
ansvarsgrundande överträdelser ska dras i sådana fall, se Bengtsson & Strömbäck 2011 s 
111. Man kan ifrågasätta lämpligheten i att varje domstolsavgörande som inte helt 
överensstämmer med EKMR ska kunna grunda skadestånd (Jfr avsnitt 2.2 ang 
uppenbarhetskravet för ansvar vid oriktiga bedömningar i rätts- och bevisfrågor). Emellertid 
utgår ju bara ideellt skadestånd om det är nödvändigt för att uppfylla Sveriges åtagande 
enligt konventionen. Som tidigare har nämnts kan ett konstaterande av att en kränkning av 
EKMR ibland vara tillräckligt som gottgörelse enligt ED:s praxis (se avsnitt 4.3.1). 
86

 Bengtsson & Strömbäck 2011 s 142. 
87

 Se SOU 2010:87. 
88

 SOU 2010:87 s 306 ff. 
89

 SOU 2010:87 s 312. 
90

 SOU 2010:87 s 349. 
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andra rättsmedel tillgängliga för att gottgöra överträdelsen.91 I betänkandet 

föreslås vidare en regel om hur beräkningen ska ske när det gäller 

ersättningen för vissa ideella skador som kan uppstå till följd av 

överträdelser av EKMR.92 

 

4.5  Avslutande kommentarer 

 

Om alltså inte SkL:s bestämmelser ens genom konventionskonform tolkning i 

tillräcklig mån kan medge ersättning för kränkningar av EKMR, så får 

förpliktelserna enligt artikel 13 i stället uppfyllas genom att skadestånd döms 

ut utan särskilt lagstöd. Ersättning för ideell skada vid kränkningar av EKMR 

kan alltså i regel inte grundas på SkL:s bestämmelser, men kan däremot utgå 

utan särskilt stöd i lag om det är nödvändigt för att uppfylla Sveriges 

åtaganden enligt EKMR. Det ska här särskilt framhållas att det är just artikel 

13 som har föranlett införandet av en sådan skadeståndssanktion i svensk 

rätt. 

 

5  Skadestånd vid kränkningar av RF 2 kap 

 

5.1 Inledning 

 

I föregående kapitel har utretts hur fri- och rättighetsskyddet enligt EKMR 

ser ut och fungerar och det konstaterades att det nationella skadestånd som 

numera kan utgå i nationell rätt för kränkningar av konventionen har sin 

grund i EKMR artikel 13. I detta kapitel ska det svenska fri- och 

rättighetsskyddet enligt RF avhandlas. För det interna fri- och 

rättighetsskyddet är RF 2 kap centralt, men även EKMR som sedan nästan 20 

år tillbaka är svensk lag. I kapitlet ska vidare de båda rättighetskatalogerna 

jämföras och deras relation till varandra utredas. RF har nyligen genomgått 

en revision som resulterat i ett stort antal ändringar. I förarbetena till dessa 

ändringar har det gjorts en del uttalanden av relevans för frågeställningen i 
 

91
 SOU 2010:87 s 333. 

92
 Se SOU 2010:87 s 407 ff. 
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denna uppsats, bland annat om domstolarnas roll som uttolkare av RF. 

Slutligen ska förutsättningarna för att införa en skadeståndssanktion kopplad 

till RF analyseras utifrån grundlagens uppbyggnad och åsyftade funktion 

såsom dessa framgår av förarbeten och doktrin. 

 

5.2 Fri- och rättighetsskyddet enligt RF 

 

Det svenska fri- och rättighetsskyddet kommer till uttryck främst i RF och i 

vissa bestämmelser i två ytterligare grundlagar, nämligen 

tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Även 

EKMR som sedan år 1995 har status som vanlig lag i Sverige är central för det 

svenska rättighetsskyddet.  

Historiskt sett har fri- och rättigheter haft en relativt svag ställning i 

svensk rätt.93 Innan RF av år 1974 infördes fanns ingen egentlig grundlagsfäst 

förklaring om medborgerliga och mänskliga rättigheter.94 Rättighetskapitlet 

var inledningsvis inte heller särskilt omfattande och att det ens fanns med 

var resultatet av en kompromiss, då det rådde motsättningar om huruvida 

bestämmelser om fri- och rättigheter borde tas in i grundlag eller inte.95 

Efter att 2 kap byggts ut i flera etapper,96 motsvarar numera 

rättighetskapitlet till stor del EKMR:s rättighetskatalog.97 Fri- och 

rättigheternas relevans och status har under de senaste decennierna ökat, 

inte minst genom europeiseringen av svensk rätt. Både EKMR och 

grundlagen åberopas numera relativt ofta i svenska domstolar och 

grundlagen har genom detta blivit en mer levande del av rättsordningen än 

tidigare.98 

 
93

 Warnling-Nerep mfl. 2011 s 160. Se även Nergelius 1996 s 611 ff om möjliga orsaker till 
rättigheternas historiskt svaga ställning i den svenska rättsordningen. 
94

 Bull & Sterzel 2010 s 61. Se SOU 1975:75 s 55 – 87 för en utförlig skildring av utvecklingen 
av fri- och rättighetsskyddet fram till och med tillkomsten av 1974 års RF. 
95

 Bull & Sterzel 2010 s 15 f. 
96

 Se härom exempelvis Nergelius 1996 s 608 f. 
97

 För en utförlig redogörelse av rättighetsskyddets framväxt i svensk rätt, se Nergelius 1996, 
kapitel 16. 
98

 Warnling-Nerep m.fl. 2011 s 160. 
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RF 2 kap garanterar var och en ett antal fri- och rättigheter med varierande 

grad av styrka. En del fri- och rättigheter är absoluta, t.ex. skyddet mot 

dödsstraff och skyddet mot tortyr, medan andra får begränsas, låt vara 

under stränga förutsättningar, vilka framgår av RF 2 kap 20–25 §§. Enligt RF 

2 kap 20 § får bl.a. yttrandefriheten och rörelsefriheten begränsas genom 

lag. I RF 2 kap 21 § stadgas vidare följande. 

 

”Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är 
godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver 
vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den 
och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria 
åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får 
inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan 
åskådning.” 
 

Stadgandet ger uttryck för den så kallade proportionalitetsprincipen. 

Ytterligare ett antal ”svagare” fri- och rättigheter får begränsas under den 

enda förutsättningen att det sker genom lag.99  

Rättighetsreglerna riktar sig i första hand mot lagstiftaren,100 men 

inte enbart. Fri- och rättighetsskyddet gäller gentemot ”det allmänna” i en 

vidare bemärkelse än så. Det allmänna är således bundet av 

rättighetsreglerna även inom sin praktiska och verkställande funktion. 

Reglerna riktar sig alltså även mot domstolar och myndigheter i deras 

agerande gentemot enskilda.101 RF 2 kap innehåller emellertid, till skillnad 

från EKMR, ingen bestämmelse som stadgar att ersättning ska kunna utgå 

vid överträdelse av kapitlets bestämmelser.102 Tidiga utredningar angående 

införande av mänskliga rättigheter i grundlag intog ståndpunkten att regler 

om mänskliga rättigheter främst ska fungera som riktlinjer för de 

normgivande organen.103 Samma inställning kan utläsas av förarbetena till 

 
99

 T ex rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden (RF 2 kap 14 §) och 
upphovsrätten (2 kap 16 §). 
100

 Bull & Sterzel 2010 s 62. 
101

 Bull & Sterzel 2010 s 62. 
102

 Med undantag för RF 2 kap 15 §, se avsnitt 2.4 not 38. 
103

 SOU 1941:20 s 14, jfr SOU 1963:17 s 167. 
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den nu gällande RF från 1974.104 Frågan huruvida detta fortfarande ska 

anses vara fallet utreds nedan i avsnitt 5.5. 

 

5.3 Rättsliga konsekvenser av det allmännas överträdelser av RF 

 

Överträdelse av RF 2 kap kan ske på två sätt. För det första kan lagstiftning 

vara grundlagsstridig. För det andra kan överträdelse ske genom 

rättstillämpning i enskilda fall, exempelvis genom att vissa lagliga formkrav 

inte har följts vid en myndighets ingrepp i en rättighet. 

Statens och kommunernas åsidosättande av grundlagens fri- och 

rättigheter kan få både politiska och juridiska konsekvenser. Här är dock 

endast de rättsliga konsekvenserna av intresse. I juridiskt hänseende kan 

rättsligt ansvar för offentliga funktionärer komma i fråga, både straffrättsligt 

och arbetsrättsligt. Som anförts under avsnitt 2.3 skulle dessutom 

grundlagstridigt agerande kunna utgöra fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning, vilket kan aktualisera skadeståndsansvar enligt SkL 3 

kap 2 §.105 Huruvida någon form av skadestånd ska kunna utgå enligt SkL för 

överträdelse av grundlag är emellertid, som nämnts tidigare något oklart 

enligt gällande rätt.106 Att ideellt skadestånd skulle kunna utgå med grund i 

RF lär dock, enligt Bengtsson och Strömbäck, vara uteslutet enligt gällande 

rätt.107 

Om en myndighet genom felaktig tolkning av lagen fråntar någon 

egendom, menar Bengtsson och Strömbäck att det förefaller troligt att 

skadestånd skulle utgå och hänvisar till RF 2 kap 15 §.108 Denna bestämmelse 

föreskriver ersättning i vissa fall då det allmännas frånhänt enskilda 

egendom, även i fall av rättsenliga förfoganden. Det synes alltså finnas en 

möjlighet att kunna åberopa denna bestämmelse som direkt grund för 

 
104

 Prop 1973:90 s 198. 
105

 Bull & Sterzel 2010 s 44 f 
106

 Se avsnitt 2.3. 
107

 Bengtsson & Strömbäck 2011 s 111. 
108

 Bengtsson & Strömbäck 2011 s 111. 
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ersättning.109 Mera tveksamt är dock om skadestånd skulle utgå direkt med 

grund i sådana regler i RF 2 kap som inte uttryckligen föreskriver att 

ersättning ska utgå vid överträdelse.  

Finner en domstol i ett enskilt fall att en föreskrift står i strid med en 

bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften 

inte tillämpas, vilket framgår av lagprövningsbestämmelsen i RF 11 kap 14 §. 

Om en sådan bestämmelse ändå har tillämpats skulle skadestånd enligt SkL 

eventuellt kunna komma i fråga.110 

 

5.4 RF:s rättighetskatalog i relation till EKMR 

 

Inkorporeringen av EKMR i svensk rätt syftade enligt motiven till att 

ytterligare stärka medborgarnas fri- och rättighetsskydd. Inkorporeringen 

innebär för medborgarnas vidkommande att de numera är berättigade till 

skydd enligt både grundlagen och konventionen samt att lagstiftaren är 

bunden av de begränsningar som följer av båda dessa regelverk (se RF 2 kap 

19 §). I propositionen till inkorporeringen av konventionen uttalades att det 

fri- och rättighetsskydd som bådadera regelverken ger är kumulativt och att 

medborgaren ”således kan åberopa den regel som i varje given situation ger 

honom det starkaste skyddet”.111 Crafoord menar att denna formulering 

rimligen bör förstås som att fri- och rättigheterna enligt RF 2 kap inte bara 

ska anses utgöra riktlinjer för riksdag och regering, utan att de även ska 

kunna åberopas i praktiken av medborgarna.112 

Ett övervägande antal av de rättigheter som RF skyddar omfattas 

också av EKMR:s skydd och är därför redan skadeståndssanktionerade.113 

Faktum är att det endast rör sig om ett fåtal fri- och rättigheter i RF som inte 

redan är sanktionerade med skadestånd genom andra rättsregler. Till de 

icke-skadeståndssanktionerade fri- och rättigheterna i RF hör följande;  

 
109

 Se t ex NJA 1989 s 20 där gör HD ett principiellt uttalande som stödjer denna 
uppfattning. 
110

 Jfr avsnitt 2.3 angående NJA 2001 s 210 och NJA 2010 s 8. 
111

 Prop 1993/94:117 s 39. 
112

 Se Crafoord 2009 s 1063 f. 
113

 Jfr avsnitt 4.4.1–2. 
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 Informationsfriheten (2 kap 1 § 1 p),  

 den så kallade negativa opinionsfriheten – det vill säga friheten från tvång 

att tillkänna ge sin åsikt och att delta i vissa sammankomster (2 kap 2 §),  

 förbudet mot åsiktsregistrering (2 kap 3 §),  

 skyddet mot olika intrång i den personliga integriteten utöver vad som 

följer av artikel 8 i EKMR (2 kap 6 §),  

 skyddet för medborgarskapet (2 kap 7 §),  

 förbudet mot viss retroaktiv lagstiftning (2 kap 10 §),  

 skyddet för näringsfrihet (2 kap 17 §) och  

 rätten till fri forskning ( 2 kap 18 §). 

 

EKMR:s fri- och rättigheter skyddas till en del genom konventionens eget 

system, med enskildas möjlighet att klaga hos ED och att genom ED erhålla 

skadestånd från den ansvariga medlemsstaten. Numera finns som nämnt 

även möjligheten till skadestånd för kränkningen på nationell nivå. Fri- och 

rättigheterna enligt EKMR värnas även på samma sätt som RF:s fri- och 

rättigheter, om än indirekt, genom 2 kap 19 § RF. Enligt denna bestämmelse 

får lag eller annan föreskrift inte meddelas i strid med EKMR. Även om 

konventionen inte har grundlagsstatus utgör den också genom nyss nämnda 

stadgande en i förhållande till övrig lagstiftning överordnad författning. 

Detta innebär att även lagprövningsinstitutet utgör en nationell garant för 

att fri- och rättigheterna enligt konventionen respekteras.  

Fri- och rättigheterna enligt EKMR skyddas alltså i praktiken på 

samma sätt som fri- och rättigheterna enligt RF. Därtill kommer möjligheten 

till ideellt skadestånd i svensk domstol för kränkningar av EKMR. I den mån 

fri- och rättighetsskyddet enligt de båda regelverken överlappar varandra 

förefaller EKMR:s rättighetskatalog ge ett starkare skydd för enskilda än 

motsvarigheten i RF, vilket kan tyckas, om inte stötande, så åtminstone 

anmärkningsvärt, eftersom RF är grundlag medan EKMR har vanlig lagstatus. 
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5.5 Betydelsen av 2010 års grundlagsrevision för frågan om skadestånd vid 

brott mot RF 

 

 5.5.1 Inledning 

 

År 2004 tillsattses Grundlagsutredningen (GLU) med det breda uppdraget 

”att göra en samlad översyn av RF”. Även om direktiven gav GLU vida ramar 

för sitt arbete var det emellertid inte fråga om någon fullständig 

författningsreform.114 Utredningen resulterade i en rad ändringar i RF som 

efter revisionen har ökat i omfång med omkring femtio procent.115  Av 

intresse här är de ändringar i grundlagen och uttalanden i förarbetena till 

dessa som har betydelse för RF 2 kap samt dess status och funktion. Även 

uttalanden om domstolarnas roll som uttolkare av fri- och rättighetskapitlet 

är här av intresse. Frågan om skadestånd på grund av kränkningar av RF:s 

rättighetskatalog har emellertid inte behandlats närmare i nämnda 

förarbeten. I propositionen uttalas att ”[d]et saknas vidare underlag att i 

detta lagstiftningsärende överväga lagstiftningsåtgärder som påverkar 

statens skadeståndsansvar för olika former av rättighetskränkningar.”116 

 

5.5.2 Domstolarnas förhållande till RF 2 kap 

  

Genom grundlagsrevisionen avskaffades bland annat uppenbarhetskravet i 

lagprövningsbestämmelsen i 11 kap 14 § RF.117 I diskussionerna kring denna 

ändring uttalades i förarbetena att ”ett område där möjligheten till 

lagprövning framstår som särskilt angelägen rör vissa centrala delar av fri- 

och rättighetsregleringen i RF 2 kap”. Det uttalades vidare att det här är av 

särskild betydelse att grundlagens regler fullt ut får genomslag i 

 
114

 Se SOU 2008:125 s 107. 
115

 Bull & Sterzel 2010 s 37. 
116

 Prop 2009/10:80 s 163. 
117

 RF 11 kap 14 § i sin nya lydelse: ”Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en 
bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. 
Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid 
föreskriftens tillkomst. Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas 
att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag.” 
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rättstillämpningen.118 Här talas alltså om en utökad möjlighet till lagprövning 

som ett medel för just detta. Uttalandet åsyftar däremot sannolikt inte 

”genomslag i rättstillämpningen” genom att enskilda i domstol direkt hävdar 

sina fri- och rättigheter enligt RF 2 kap. Vad som understryks är att 

lagprövningen får genomslag på bland annat fri- och rättighetsområdet. 

Uttalandet är dock fortfarande intressant inom ramen för frågeställningen i 

denna uppsats på så vis att det ger uttryck för en önskan om en större roll 

för domstolarna än tidigare när det gäller uttolkningen av RF 2 kap. 

Domstolarna har numera ökade möjligheter att bygga upp en praxis kring RF 

och efter hand utmejsla fri- och rättigheternas närmare omfång.119 Detta bör 

ge bättre förutsättningar för ett eventuellt införande av en 

skadeståndssanktion kopplad till RF 2 kap.  

Förutsättningarna för ett sådant skadestånd blir av naturliga skäl 

oklara på grund av fri- och rättighetsreglernas karaktär. 

Grundlagsbestämmelser är inte sällan vagt utformade och öppna för 

tolkning samt dessutom ofta ålderstigna och svåra att ändra på.120 Fri- och 

rättighetsregler måste formuleras mot bakgrund av att det allmännas 

intresse ibland får väga över den enskildes. Av den anledningen är det svårt 

att precisera deras närmare omfång i lagtext.121 Även den så kallade 

proportionalitetsprincipen122 kan innebära tolkningsproblem när det gäller 

frågan om en myndighets ingrepp i en enskilds rättighet har varit 

grundlagsstridigt.  

Om det, likt vad gäller fri- och rättigheterna i EKMR, fanns större 

ledning att finna i praxis gällande RF 2 kap skulle det underlätta för 

domstolarna om en skadeståndssanktion skulle införas. Mer praxis på 

området är troligen att vänta med anledning av avskaffande av 

uppenbarhetskravet i RF 11 kap 14 §.  

 

 
118

 SOU 2008:125 s 380 och prop 2009/10:80 s 147. 
119

 Se Crafoord 2009 s 1067. 
120

 Bull & Sterzel 2010 s 272. 
121

 Bengtsson 2011 s 605. 
122

 Se avsnitt 5.2. 
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5.6 En normativ regeringsform? 

 

Bull och Sterzel pekar på att frågan om en ”normativ” RF ofta diskuteras i 

fackkretsar. Med normativ avses i sammanhanget en RF med verklig 

styrande potential, som i sista hand ska kunna åberopas vid domstol. 

Närmare bestämt gäller denna diskussion domstolarnas roll för grundlagens 

genomslag i de konkreta fall som initieras av enskilda.123 Visserligen kan man 

anse RF som främst en angelägenhet för lagstiftaren. Detta minskar 

emellertid inte grundlagens principiellt bindande karaktär.  

Bull och Sterzel gör bedömningen att, om också de svenska 

domstolarna, liksom ED, i framtiden skulle få en större roll för att 

genomdriva denna bindande karaktär, det i vart fall inte skulle vara 

oförenligt med 2010 års grundlagsrevison.124 Vidare anser nämnda författare 

att det, i och med revisionen, nu för första gången i svensk 

författningshistoria finns en skriven författning av god lagteknisk kvalitet 

som ägnar sig väl för rättslig tillämpning och att detta rimligen bör få 

inverkan på rättspraxis.125 Härmed har dock förmodligen åsyftats rättspraxis 

rörande föreskrifters förenlighet med grundlag, men uttalandet har relevans 

också för frågan om införandet av en skadeståndssanktion.  

Bengtsson menar vidare att den ökade möjligheten att underkänna 

grundlagsstridig lagstiftning kan tänkas föra med sig att frågan om 

skadestånd får en större betydelse när sådan lagstiftning har tillämpats.126 

Om man kan vänta sig fler mål där föreskrifter underkänns som 

grundlagsstridiga torde frågan oftare uppkomma om vilka konsekvenser det 

ska få för det allmännas vidkommande i de fall då enskilda lidit skada till 

följd av sådana föreskrifter. Cameron har uttalat att även om RF har 

betraktats som i första hand riktad till lagstiftaren, så ligger ingen stark 

begränsning i RF 2 kap som sådant som gör att RF i den delen likväl kan 

 
123

 Bull & Sterzel 2010 s 46. 
124

 Bull & Sterzel 2010 s 46. 
125

 Bull & Sterzel 2010 s 45. 
126

 Bengtsson 2011 s 1. 
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anses riktad mot domstolarna.127 Även Crafoord menar att även om RF 2 kap 

ursprungligen inte är skrivet som rättsnormer för domstolarna att tillämpa i 

praktiken, likt EKMR, så ligger ingen begränsning mot detta i 

bestämmelserna som sådana.128 

 

5.7 Avslutande kommentarer 

 

Fri- och rättighetsskydden i RF 2 kap och EKMR överlappar alltså varandra i 

stor mån. Att märka är dock att, till den del rättighetskatalogerna överlappar 

varandra, den enskilde i praktiken åtnjuter ett starkare skydd enligt EKMR än 

enligt RF, som är grundlag, eftersom det nu finns möjlighet till nationellt 

skadestånd vid överträdelse av EKMR. RF 2 kap är, till skillnad från EKMR, 

inte skriven utifrån ett syfte att det ska kunna åberopas av enskilda inför 

domstol. Som framgår ovan av avsnitt 5.5 synes emellertid varken 

utformningen av RF eller grundlagsrevisionen uppställa några absoluta 

hinder i sig mot en skadeståndssanktion kopplad till RF 2 kap. Faktum är att 

RF synes ha utvecklats till ett regelverk som de facto lämpar sig för rättslig 

tillämpning. 

 

6  Domstolarnas möjlighet att utdöma ideellt skadestånd utan 

lagstöd 

 

6.1 Inledning 

 

Utöver det problem med ett införande av en skadeståndssanktion kopplad 

till RF 2 kap som utgörs av det faktum att kapitlet inte är skrivet för att 

utgöra grund för talan av enskilda i domstol, så finns även en traditionell 

restriktivitet i svensk rätt när det gäller ersättning för ideell skada. Enligt en 

etablerad princip krävs särskilt lagstöd för att ideellt skadestånd ska kunna 

utgå.129 I detta kapitel kommer denna princip att förklaras och 

problematiseras. Fråga är främst huruvida denna princip fortfarande gör sig 
 

127
 Cameron i Behöver demokratin nya spelregler? 2005 s 126 f. 

128
 Crafoord 2009 s 1062. 

129
 Hellner & Radetzki 2010 s 366. 
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lika starkt gällande sedan HD gjort avsteg från den genom att döma ut ideellt 

skadestånd utan särskilt lagstöd i NJA 2005 s 462 och efterföljande 

rättsfall.130 Mot denna bakgrund ska här även utredas huruvida de svenska 

domstolarna bör, och ens kan, döma ut ideellt skadestånd för överträdelser 

av RF utan särskilt stöd i lag. 

 

6.2 Principen om särskilt lagstöd för ideellt skadestånd 

 

Den exakta innebörden av begreppet ideell skada är oklar. Det har 

föreslagits att ideell skada omfattar all skada som inte är av ekonomisk 

natur, medan ekonomisk skada är all sådan skada som kan värderas i pengar 

efter en allmän måttstock. Detta gränsdragningskriterium har kommit att bli 

etablerat i doktrin men innebär fortfarande oklarheter vad gäller den 

närmare innebörden av vad som ska anses utgöra ideell skada. Gränsen 

mellan ekonomisk och ideell skada är ofta flytande, men oftast har ideell 

skada att göra med personliga, eventuellt emotionella, upplevelser.131 

Som anförts i avsnitt 1.1 är en traditionell princip inom svensk rätt 

att ersättning för ideell skada kräver särskilt stöd i lag. Utgångspunkten i 

svensk rätt är att ersättning enbart lämnas för ekonomisk skada.132 Principen 

går inte att utläsa direkt av lagstiftningen,133 men i förarbeten och doktrin 

förekommer bestämda uttalanden om att ersättning för ideell skada kräver 

särskilt lagstöd.134 Principen har motiverats utifrån rationalitetsresonemang, 

vars giltighet enligt Kleineman kan sättas ifråga, särskilt eftersom principen 

inte alls gäller i vissa andra rättsordningar.135 Det har bland annat anförts att 

det går att indirekt finna stöd för principen i lagstiftningen genom att det i 

allmän och speciell lag finns uttryckliga bestämmelser om särskilda 

 
130

 Se avsnitt 4.4.1. 
131

 Se t ex SOU 1992:84 s 31 och Hellner & Radetzki 2010 s 367. För en utförligare 
redogörelse för gränsdragningsproblematiken se även Andersson, Ekonomisk-ideell skada. 
Nybrott og odling Festskrift till Nils Nygaard, Bergen 2002, s 7–21. 
132

 Prop 2000/01:68 s 17. 
133

 I NJA 2005 s 462 (Lundgrenmålet) underströk HD att principen inte återgår på någon 
uttrycklig lagregel och utdömde som bekant, i strid mot principen, ideellt skadestånd utan 
särskilt stöd i lag. 
134

 Hellner & Radetzki 2010 s 366. Se t ex SOU 1992:84 s 31 och prop 2000/01:68 s 17. 
135

 Kleineman 2003 s 320. 
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förutsättningar för just ideellt skadestånd, vilket kanske vore överflödigt om 

huvudregeln vore att ideell skada var ersättningsgill.136 Principen om att 

ideellt skadestånd förutsätter särskilt lagstöd har bland annat motiverats 

med svårigheterna att uppskatta sådan skada i ekonomiska termer.137 Ett 

med detta sammanhängande skäl för principen kan vara att det kan anses 

rättspolitiskt mindre lämpligt att prioritera ersättning av sådant som inte kan 

mätas ekonomiskt framför sådan som direkt eller indirekt kan det.138  

Att det är svårt att uppskatta ideell skada i ekonomiska termer gör 

sig emellertid lika gällande om ersättning utgår med lagstöd som utan. Man 

kan därför ifrågasätta detta argument som stöd för principen.139 Att det 

finns lagstöd för ideell ersättning ger i sig inte ledning för vilka belopp som 

kan anses skäliga. Så långt utgör svårigheterna att uppskatta ideell skada 

inte ett argument för principen om krav på stöd i lag.  

Principen om särskilt lagstöd för ideellt skadestånd framgår som 

nämnt inte av SkL och växte dessutom fram innan lagens införande. Den har 

därför sin utgångspunkt i en begreppsdistinktion mellan ideell och 

ekonomisk skada som stämmer mindre väl överens med SkL:s 

begreppsbildning. Den förenklade distinktion mellan ideell och ekonomisk 

skada kan vara svårförenlig med SkL:s begreppsbildning där skadetyperna, 

förutom kränkningsersättning, är personskada, sakskada och ren 

förmögenhetsskada, vilka är skadetyper som kan innefatta skada av både 

ekonomisk och ideell natur.140 

Samtidigt torde lagstöd i praktiken innebära att en ersättningspost 

för ideell skada återfinns i ett avgränsat område i lagstiftningen där det kan 

finnas referenspunkter för ersättningsbeloppet. De olika ersättningstyper för 

ideell skada som återfinns i lagstiftningen (till exempel kränkningsersättning, 

diskrimineringsersättning och ersättning enligt SkL 5 kap 1 § 3 p) ligger på 

olika nivåer för respektive ersättningstyp. Inom ramen för ett 

 
136

 Hellner & Radetzki 2010 s 366. 
137

 SOU 1992:84 s 31. 
138

 Hellner & Radetzki 2010 s 366. 
139

 Jfr Kleineman 2003 s 320. 
140

 Schultz 2011 s 7. 
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lagstiftningsförfarande finns dessutom utrymme att noggrant utarbeta ett 

underlag för vilken ersättningsnivå som kan anses skälig när det gäller viss 

typ av ideell skada, jämfört med om domstolarna på eget bevåg efter en 

skälighetsbedömning skulle fastställa visst belopp.141  

Svensk rätt innehåller numera ett enda undantag från den aktuella 

principen, nämligen den princip som infördes genom NJA 2005 s 462 

(Lundgrenmålet) och som innebär att ideellt skadestånd kan utgå för 

kränkningar av EKMR utan stöd i skadeståndsrättslig lagstiftning. Det är 

ovisst om man ska tolka undantaget som just ett undantag från en 

huvudregel eller om det ska förstås som att principen om krav på lagstöd för 

ideell ersättning inte längre gör sig lika starkt gällande. Värt att notera i 

sammanhanget är att det redan fanns vägledande praxis från ED avseende 

ersättningsnivåerna för sådan ideell skada som här är fråga om när HD 

öppnade för ideellt skadestånd vid brott mot EKMR. Svårigheterna med att 

uppskatta den ideella skadan i ekonomiska termer gjordes därmed inte 

gällande, då HD i NJA 2005 s 462 (Lundgrenmålet) ansåg det naturligt att ta 

vägledning från ED:s praxis när det gällde ersättningsbeloppet.142 Skulle det 

öppnas för ideellt skadestånd för överträdelser av RF 2 kap bör det mest 

naturliga vara att, när det gäller storleken på ersättningen, ta ledning av den 

praxis som utbildats kring det nationella skadeståndet för kränkningar av 

EKMR, eftersom det gäller samma typ av kränkningar, nämligen av fri- och 

rättigheter. Svårigheterna att uppskatta den ideella skadan ekonomiskt har 

av HD uppenbarligen inte ansetts vara något oöverstigligt hinder i de fall 

EKMR-skadestånd har utdömts. Det samma bör gälla för skadestånd vid 

brott mot RF, särskilt eftersom HD redan börjat bilda praxis när det gäller 

ersättningens storlek vid rättighetskränkningar.  
 

141
 I NJA 2006 s 170 hade en homosexuell kvinna utsatts för en diskriminerande åtgärd 

genom att ha avvisats från en restaurang för att hon hade pussats och kramats med sin 
flickvän. Hon yrkade 120 000 kronor i skadestånd för kränkning. HD bestämde skadeståndet 
till 15 000 kronor efter att ha uttalat att ”[u]tan särskilt lagstöd [min kurs] bör ersättning för 
kränkning i ett fall som det föreliggande inte fjärmas alltför mycket från de ersättningsnivåer 
som gäller när skadestånd döms ut enligt skadeståndslagen i jämförbara fall, även om 
ersättningsnivåerna generellt sett ska ligga på en högre nivå.” 
142

 Låt vara att HD har uttalat att ersättningen vid rättighetskränkningar samtidigt inte bör 
fjärmas alltför mycket från vad som gäller när skadestånd döms ut enligt skadeståndslagen i 
jämförbara fall (se NJA 2005 s 462, NJA 2007 s 584 och NJA 2010 s 363). 
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6.3  Domstolarnas möjlighet att utdöma ideellt skadestånd vid 

överträdelse av RF  

 

Traditionellt har alltså inställningen till utdömande av ideellt skadestånd 

varit restriktiv i svensk rätt. Man kan sedan införandet av det nationella 

EKMR-skadeståndet fråga sig om så fortfarande är fallet. Det skäl som anses 

bära upp principen om att ideellt skadestånd kräver lagstöd kan ifrågasättas 

(se avsnitt 6.2.). Därmed uppkommer frågan om inte domstolarna, också när 

det gäller överträdelser av RF 2 kap ska kunna döma ut ideellt skadestånd 

trots att det saknas särskilt lagstöd för detta. 

I förarbetena till SkL underströks vikten av att lagstiftningen inte 

skulle utformas så att den skulle försvåra en kontinuerlig anpassning av 

rättstillståndet till framtida utveckling. Av den anledningen ville man undvika 

en långtgående detaljreglering och låta målet med lagstiftningsarbetet i 

stället vara att vissa vägledande principer skulle bli lagfästa inom 

skadeståndsrätten. Det angavs vidare att det för framtiden skulle lämnas åt 

domstolarna att fylla ut ofullständigheter i lagstiftningen.143 Vid införandet 

av SkL avhöll man sig emellertid från att införa en bestämmelse om 

tillämpning av skadeståndsrättsliga grundsatser, såsom de så kallade 

kausalitet- och adekvanslärorna. De nämnda grundsatserna har bildats, 

utvecklats och vunnit stadga genom praxis och att införa en föreskrift om 

deras tillämplighet anses i förarbetena medföra att rättsutvecklingen ”i viss 

mån bindes”. I anslutning till detta uttalande erinras det i förarbetena om att 

departementschefen i flera sammanhang uttalar att meningen inte är att 

förhindra vidare rättsutveckling vid sidan av lagen och att dess 

bestämmelser inte får tolkas motsatsvis.144  

Departementschefen antyder vidare att objektivt ansvar kan komma 

att aktualiseras också i andra fall än vilka dittills hade skett. Enligt hans 

mening borde dock stor restriktivitet iakttas när det gäller frågan om 

utsträckningen av objektivt ansvar. Såsom tänkbara områden där dylikt 

 
143

 Prop 1972:5 s 100. 
144

 Prop 1972:5 s 623. 
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ansvar i framtiden skulle kunna komma i fråga anfördes förhållanden som 

hänger samman med datateknik och produktansvar.145 

Fråga är här om avsaknaden av en skadeståndmöjlighet för ideell 

skada på grund av kränkningar av RF är att anse som en ”ofullständighet” i 

lagen. Avsaknaden av en dylik skadeståndssanktion kan visserligen tyckas 

inkonsekvent med tanke på att en sådan sanktion finns i svensk rätt när det 

gäller överträdelser av EKMR. Om domstolarna skulle öppna för en sådan 

möjlighet när det gäller RF skulle denna inkonsekvens läkas. Samtidigt skulle 

det emellertid skapas en ny ansvarsgrund inom skadeståndsrätten. När det 

gäller EKMR utgör den skadeståndsrättsliga ansvargrunden att en 

överträdelse av någon av konventionens fri- och rättigheter kränkts. Fri- och 

rättigheterna enligt EKMR är skrivna med detta i åtanke, eftersom de redan 

från början har varit tänkta att kunna åberopas av enskilda vid ED. Om en 

motsvarande skadeståndssanktion skulle införas avseende RF:s 

rättighetskatalog ligger det nära till hands med en ansvarsgrund av samma 

konstruktion, det vill säga att den konstaterade rättighetskränkningen utgör 

ansvarsgrunden. Som framgår i kapitel 5 i denna uppsats är bestämmelserna 

i RF 2 kap inte skrivna med tanke på att enskilda ska kunna åberopa dessa 

direkt i domstol. Att skadeståndsrätten på en viss punkt ter sig inkonsekvent 

är inte heller nödvändigtvis detsamma som att det föreligger en 

ofullständighet i lagen, i den mening som åsyftas i förarbetena. Enligt 

motiven bör därtill, som framgår ovan, stor återhållsamhet iakttas när det 

gäller utsträckningen av objektivt ansvar. 

Ett argument som kan framföras mot att införa RF 2 kap som 

ansvarsgrund för talan om ideellt skadestånd är det faktum att det inte står 

helt klart vilket omfång fri- och rättigheterna enligt RF har. 

Grundlagsbestämmelser är ofta ålderstigna, vagt utformade och öppna för 

tolkning.146 När det gäller bestämmelser om fri- och rättigheter är detta en 

oundviklig följd av att denna typ av bestämmelser måste utformas utifrån att 

 
145

 Prop 1972:5 s 623. 
146

 Bull & Sterzel 2010 s 272. 
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enskildas intressen i vissa fall får ge vika för allmänna intressen.147 Därtill har 

uppenbarligen lagstiftaren ansett fri- och rättigheterna i RF 2 kap i olika grad 

skyddsvärda, vilket kan utläsas av de bestämmelser som anger olika stränga 

förutsättningar för att begränsa dessa (se avsnitt 5.2). Detta torde ha 

betydelse vid bedömandet av skadeståndskrav grundade på 

bestämmelserna, när det bland annat gäller vilken ersättningsnivå som ska 

anses skälig vid överträdelser av olika fri- och rättigheter. Ett införande av en 

skadeståndssanktion kopplad till RF 2 kap skulle innebära att domstolarna 

ofta behöver uttolka fri- och rättigheternas närmare innebörd.148 Själva 

ansvargrunden för ett sådant skadestånd skulle lämpligen utgöras av 

konstaterandet att en kränkning av en sådan fri- eller rättighet ägt rum (se 

avsnitt 6.3), varför omfånget av dessa skulle bli av avgörande betydelse.  

Inom ramen för sådana mål skulle alltså domstolarna komma att 

utöva viss rättsskapande verksamhet, vilket kan ses som problematiskt då 

det rör sig om just grundlag. Att låta RF 2 kap utgöra ansvargrund för talan 

om ideellt skadestånd skulle innebära att domstolarna ges en maktposition i 

förhållande till lagstiftaren, det vill säga den folkvalda riksdagen. Detta kan 

uppfattas som ett odemokratiskt inslag i styrelseskicket.149 Här ska 

understrykas att grundlag dessutom är relativt svår att ändra på.150 Tanken 

bakom den särskilt invecklade lagstiftningsprocedur som gäller för ändring 

av grundlagen är att ge sådan reglering en särskild vikt som står över mer 

vardagliga politiska motsättningar.151 Eftersom det faktiskt rör sig om 

Sveriges konstitution kan man tycka att det är av särskilt stor vikt att det är 

folkets representanter, dvs. riksdagen, som beslutar om grundlagens 

närmare innebörd, och inte de rättstillämpande organen. 

 
147

 Bengtsson 2011 s 605. 
148

 Detta skulle dock inte alltid behöva medföra några direkta svårigheter för domstolarna. 
När det t ex gäller skyddet för medborgarskapet i RF 2 kap 7 § förefaller skyddets omfång 
relativt klart. I RÅ 2006 ref 73 (Blake Pettersson) hade Regeringsrätten inga större 
svårigheter att konstatera att skyddet enligt bestämmelsen hade kränkts. 
149

 Se Bull & Sterzel 2010 s 272, där denna fråga diskuteras utifrån domstolarnas 
lagprövning. 
150

 Se RF 8 kap 14 § ang stiftande av grundlag. 
151

 Bull & Sterzel 2010 s 209. 
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Frågan om lämpligheten av en sådan reform som här är i fråga kan dessutom 

väntas bli politiskt kontroversiell. Även om det i stor mån råder politisk 

enighet om RF:s rättighetsbestämmelser så finns det traditionella politiska 

motsättningar framförallt när det gäller egendomsskyddet (RF 2 kap. 15 

§).152 Bara av den anledningen bör det ankomma på lagstiftaren att besluta 

om en eventuell reform. Det för svenskt vidkommande primära sättet att 

skapa rätt är de facto genom just lagstiftning (se RF 1 kap 1 §). Visserligen 

har lagstiftaren vid införandet av SkL lämnat åt domstolarna är fylla ut 

”ofullständigheter i lagen”. Det är här dock inte fråga om extensiv tolkning 

av befintlig rätt och inte heller om frågor av rent juridisk-teknisk natur. Man 

skulle kunna dra det så långt som att påstå att om domstolarna på eget 

bevåg skulle öppna för ideellt skadestånd vid brott mot RF, skulle detta 

strida mot svenska konstitutionella principer och te sig problematiskt ur ett 

demokratiskt perspektiv, så som vi förstår demokrati i Sverige. Att som HD i 

NJA 2005 s 462 skapa en ny nationell skadeståndsrättslig ansvarsgrund 

genom praxis skulle riskera att undergräva lagstiftarens auktoritet.  

Hur kommer det sig då att de svenska domstolarna ansåg sig behöriga 

att skapa en ny skadeståndsrättslig ansvarsgrund när det gäller överträdelser 

av EKMR? Konsekvensen av att inte utdöma ideellt skadestånd i det 

banbrytande NJA 2005 s 462 hade blivit att Sverige gjort sig skyldig till 

ytterligare en konventionsöverträdelse, nämligen av artikel 13. Vidare hade 

klaganden, om domstolen hade ogillat hans talan, kunnat vända sig till ED 

som då sannolikt hade ålagt svenska staten att utge ideellt skadestånd med 

stöd av artikel 41 i konventionen, vilken staten då hade varit bunden att göra 

enligt artikel 46.  

Den skadeståndsrättsliga utveckling som skett i praxis när det gäller 

det allmännas ansvar för överträdelser av EKMR grundas alltså på kravet 

enligt artikel 13 på ett effektivt nationellt rättsmedel i händelse av sådan 

överträdelse. Den i svensk lag inkorporerade bestämmelsen utgör visserligen 

ingen skadeståndsbestämmelse ämnad för tillämpning i nationella 

 
152

 Bengtsson 2011 s 626. 
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domstolar.153 Artikel 13 innebär dock en förpliktelse, som framgår ovan av 

avsnitt 4.3, att tillse att skälig gottgörelse utgår för kränkningen, vilken i vissa 

fall ska utgöras av ekonomisk kompensation. RF, däremot, saknar en 

bestämmelse motsvarande artikel 13 när det gäller de interna 

rättighetsbestämmelserna, vilket är en helt avgörande skillnad. Sveriges 

folkrättsliga förpliktelser enligt artikel 13 utgör ju själva grunden för de 

svenska domstolarnas utdömande av ideellt skadestånd utan lagstöd.  

Slutligen ska erinras om att det genom praxis införda EKMR-

skadeståndet föranlett ett betänkande om lagreglering.154 Om det skulle 

införas en motsvarande skadeståndssanktion när det gäller RF 2 kap bör man 

inte nöja sig med en mindre genomarbetad reform än när det gäller EKMR-

skadeståndet, särskilt som det gäller svensk grundlag. 

 

6.4  Avslutande kommentarer 

 

Principen om att ersättning för ideell skada förutsätter särskilt stöd i lag kan 

alltså ifrågasättas. Kravet på lagstöd har bland annat motiverats med 

svårigheterna att uppskatta ideell skada i ekonomiska termer, vilket gör sig 

lika gällande vare sig det finns lagstöd för ersättning eller ej. När det gäller 

ersättningsbelopp för kränkningar av RF, finns dessutom redan praxis från 

HD när det gäller ersättningens storlek vid fri- och rättighetskränkningar. Ett 

införande av RF 2 kap som skadeståndsrättslig ansvargrund bör emellertid 

ändå vara en fråga för lagstiftaren, och inte domstolarna, att ta ställning till. 

Förarbetena till SkL ger visserligen domstolarna relativt stor möjlighet att 

utveckla skadeståndsrätten på eget bevåg. Att införa en ny 

skadeståndsrättslig ansvarsgrund torde dock inte ligga inom domstolarnas 

behörighet. Sannolikt kommer därför Blake Petterssons inte heller att vinna 

framgång med sin talan (se avsnitt 1.1) i HD, om han nu får beviljat 

prövningstillstånd. 

 
153

 Jfr Lambertz, JT 2004–05 s 8. 
154

 Se SOU 2010:87. 
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7  Sammanfattande kommentarer och diskussion 

 

7.1 Behovet av en reform 

 

Det kan tyckas anmärkningsvärt att EKMR, som har vanlig lagstatus, i 

praktiken innebär ett starkare skydd för enskilda inom svensk rätt, än vår 

egen grundlag (se avsnitt 5.4). Denna inkonsekvens kan tänkas leda till att RF 

förlorar legitimitet. Enligt Cameron är det helt fel att det är EKMR, som är ett 

subsidiärt system, som har fått mest betydelse när det gäller skyddet av de 

mänskliga rättigheterna i Sverige. Han anser att det måste hittas ett sätt att 

”aktivera” RF 2 kap.155 Här skulle en möjlig lösning vara att 

skadeståndssanktionera fri- och rättighetskapitlet. 

Eftersom de flesta fri- och rättigheter som stadgas i RF har 

motsvarigheter i EKMR är dock redan stora delar av RF 2 kap indirekt 

skadeståndssanktionerat. Man kan därför ifrågasätta hur stort det faktiska 

behovet är av att ideellt skadestånd dessutom ska kunna utgå med grund i 

RF. Avsaknaden av en skadeståndssanktion kopplad till RF:s rättighetskatalog 

betyder inte heller att dess fri- och rättigheter inte är skyddade. RF 2 kap 

ställer upp stränga krav för begränsning av merparten av fri- och 

rättigheterna och i samtliga fall är det lagkrav för begränsningar. Dessutom 

har ju domstolarna numera en större möjlighet än tidigare att i enskilda fall 

underkänna grundlagsstridig lagstiftning (se avsnitt 5.5.2).  

Sverige har vidare ingen folkrättslig förpliktelse att gottgöra enskilda 

för överträdelser av RF:s fri- och rättigheter, vilket ju är fallet när det gäller 

EKMR (se avsnitt 4.3 och 4.4). RF 2 kap innehåller heller ingen motsvarande 

bestämmelse till artikel 13 EKMR som stadgar att enskilda ska ha rätt till 

gottgörelse vid kränkningar av kapitlets fri- och rättigheter. De folkrättsliga 

förpliktelserna i EKMR artikel 13 utgör grunden för införandet av det 

nationella EKMR-skadeståndet. Häri ligger alltså en avgörande skillnad 

mellan EKMR och RF 2 kap. 

 
155

 Cameron i Behöver demokratin nya spelregler? 2005 s 124. 
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I RF 2 kap garanteras emellertid var och en de stadgade fri- och 

rättigheterna och denna garanti kan tyckas ganska ihålig om det inte följer 

någon tydlig sanktion för överträdelser. Ett exempel ur verkligheten utgörs 

av den grundlagskränkning som Blake Pettersson blev utsatt för då han i 

strid med RF 2 kap 7 § var berövad sitt medborgarskap under fyra och ett 

halvt år (se avsnitt 1.1). Efter att ha överklagat upp till dåvarande 

Regeringsrätten fick han till slut rättelse, det vill säga det rättsförhållande 

som hela tiden borde ha förelegat återställdes. Med tanke på de 

konsekvenser som skattemyndighetens agerande fick för Pettersson, att han 

exempelvis inte kunde utöva sin rösträtt, kan det te sig stötande att 

grundlagsöverträdelsen inte föranledde någon starkare reaktion. Den 

(ideella) skada som Petterson led under de fyra och ett halvt åren har inte 

alls kompenserats. Hade rätten till medborgarskap skyddats på motsvarande 

vis i EKMR som i RF hade kanske Pettersson varit berättigad till ideellt 

skadestånd. Samtidigt är enligt ED ibland konstaterandet av att en kränkning 

ägt rum tillräcklig som gottgörelse (se avsnitt 4.3.1). 

Fråga är vidare om hur man ska betrakta de fri- och rättigheter i RF 

som saknar motsvarighet i EKMR. Är dessa att anse som mindre skyddsvärda 

och är en kränkning av dessa att anse som mindre allvarlig? Genom att 

införa den nya princip som innebär att enskilda som fått sina fri- och 

rättigheter enligt EKMR kränkta kan få gottgörelse i form av skadestånd, så 

har HD samtidigt erkänt den ideella skada som följer av sådana fri- och 

rättighetskränkningar och att denna skada går att uppskatta ekonomiskt. Att 

inte överträdelser av fri- och rättigheter enligt vår egen grundlag ska kunna 

anses ersättningsgilla ter sig inkonsekvent med HD:s ställningstagande i den 

delen. 

Som framgår i avsnitt 5.5.2 är omfånget av fri- och 

rättighetsbestämmelserna i RF 2 kap inte helt klart, vilket skulle kunna 

innebära problem om det infördes en skadeståndssanktion kopplad till 

kapitlet. Att räckvidden av våra grundlagsfästa fri- och rättigheter är oklar 

kan dessutom ses som ett problem i sig, som dessutom kan vara svårt att 
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lösa av lagstiftaren.156 En reform som den här diskuterade skulle innebära en 

möjlighet att genom praxis nå större klarhet om rättigheternas närmare 

omfång, vilket skulle resultera i en mer dynamisk och levande grundlag. 

En annan möjlig fördel vore om en sådan reform kunde innebära en 

preventiv effekt, på så vis att det strängare ansvaret skulle ge incitament till 

ökad försiktighet och omsorg i myndigheternas verksamhet. 

Preventionsargumentet kan dock tyckas tveksamt då det allmänna redan 

riskerar skadeståndsskyldighet enligt SkL eller på grund av 

konventionsöverträdelse och det kan därför ifrågasättas hur troligt det är att 

en ytterligare skadeståndsbestämmelse skulle ha någon nämnvärd preventiv 

effekt.157 Det skadestånd som betalas ut av det allmänna utgörs vidare av 

skatteintäkter och eftersom den offentliga förvaltningen inte styrs av 

vinstmaximering torde inte det allmänna avskräckas av risken för 

skadeståndsansvar på samma sätt som privaträttsliga juridiska personer. 

Preventionsargumentet inom skadeståndsrätten kan därtill tyckas 

tvivelaktigt, bland annat då det egentligen saknas empiriska belägg för en 

preventionsverkan av skadeståndet.158,159 Redan i förarbetena till SkL 

framför departementschefen en rad skäl att betvivla riktigheten i 

påståendena om att skadeståndet har en sådan effekt.160  

Sammanfattningsvis synes det likväl finnas ett behov av en reform 

innebärande att ideellt skadestånd ska kunna utgå för överträdelser av RF 2 

kap, främst mot bakgrund av den inkonsekvens som det innebär att 

 
156

 Se härom avsnitt 5.5.2. Fri- och rättigheternas karaktär gör det svårt att i lagtext 
precisera deras närmare innebörd. 
157

 Se Bengtsson 2011 s 606. 
158

 Andersson 1993 s 329. Se även Hellner & Radetzki 2010 s 43 och Schultz 2008 s 61 f. För 
en utförlig redogörelse för preventionens roll i ersättningsrätten se även t ex Kruse, SvJT 
1987 s 397 ff. 
159

 Preventionsargumentet har inte heller fått genomslag när det gäller EKMR-skadestånd. I 
NJA 2012 s 211, som rörde ideellt skadestånd för kränkning av EKMR artikel 6.1, åberopade 
klagandena den högre ersättningsnivå som anses böra gälla för diskrimineringsersättning 
enligt diskrimineringslagen, och som motiveras av preventiva skäl (se prop 2007/08:95 s 390 
ff). HD anförde att ett påslag på ersättningen i preventivt syfte inte är förenligt med 
allmänna skadeståndsrättsliga principer och att ersättningsnivåerna enligt 
diskrimineringslagen därför inte kan tjäna som förebild för bestämmande av ideellt 
skadestånd vid överträdelser av EKMR. 
160

 Se prop 1972:5 s 80 f. 
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skadestånd för närvarande kan utgå för kränkningar av EKMR, men inte av 

RF 2 kap. 

 

7.2 Förutsättningarna för en reform 

 

Som framgår av avsnitt 3.2 har en kontinuerlig utveckling mot ett mer 

omfattande skadeståndsansvar för det allmänna skett. Ett exempel utgörs 

härvid av införandet av EKMR:s rättighetskatalog som ansvarsgrund för 

ideellt skadestånd i svensk rätt (se avsnitt 4.4). Ett motsvarande införande 

när det gäller RF:s rättighetskatalog förefaller kunna ligga i linje med denna 

rättsutveckling. Uttalanden i förarbetena till 2011 års ändringar i RF pekar 

också på att det åtminstone inte föreligger några direkta hinder enligt RF 

mot ett sådant införande, vilket också har stöd i doktrin (se avsnitt 5.6).161 

 RF:s rättighetskatalog har vidare ökat i betydelse på senare tid, inte 

minst för enskildas vidkommande. Som framgår av avsnitt 5.2 var kapitlet 

inledningsvis, vid införandet år 1974, inte särskilt omfattande. Att det ens 

intogs i grundlagen var dessutom resultatet av en kompromiss då politiska 

motsättningar rådde angående frågan om bestämmelser om fri- och 

rättigheter alls skulle ingå i grundlag. Sedan dess har kapitlet byggts ut i flera 

omgångar och har fått ökad betydelse sedan 2010 års revision, genom det 

ökade utrymmet för lagprövning (se avsnitt 5.5.2). Genom 2010 års 

grundlagsrevision avskaffades som nämnts uppenbarhetskravet i 

lagprövningsbestämmelsen i RF 11 kap 14 §, vilket innebär utökade 

möjligheter att underkänna grundlagsstridig lagstiftning och därmed också 

större möjligheter för domstolarna att utmejsla innebörden av grundlagens 

bestämmelser. Med avskaffandet av uppenbarhetsrekvistet har lagstiftaren 

tydligen ansett att domstolarna ska kunna fylla en sådan funktion i större 

mån än tidigare. Om den ökade möjligheten att underkänna grundlagsstridig 

 
161

 Se t ex Cameron i Behöver demokratin nya spelregler? s 126 f, där han uttalar att RF:s fri- 
och rättighetskapitel visserligen huvudsakligen har betraktats som riktat till lagstiftaren, 
men att det inte ligger någon stark begränsning i kapitlet som sådant som skulle innebära 
att det inte likväl kan anses riktat mot domstolarna.

161
 Bull och Sterzel har påpekat ett 

sådant synsätt har stöd i 2010 års grundlagsrevision, se Bull & Sterzel 2010 s 46. Se även 
Crafoord SvJT 2009 s 1062. 
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lagstiftning skulle visa sig medföra mer vägledande praxis när det gäller 

innebörden av RF:s fri- och rättighetsbestämmelser, skulle det ge bättre 

förutsättningar för att införa en skadeståndssanktion kopplad till RF 2 kap. 

Den traditionella restriktiviteten när det gäller utdömande av ideellt 

skadestånd har i viss mån luckrats upp genom införandet av nationellt ideellt 

skadestånd vid brott mot EKMR. Sådant har ju nu utdömts utan särskilt stöd i 

lag. Principen om att utdömande av ideell ersättning kräver särskilt lagstöd 

utgör inget hinder i sig mot att införa en sådan skadeståndssanktion kopplad 

till RF 2 kap som här är i fråga, eftersom ett sådant införande med största 

sannolikhet skulle genomföras lagstiftningsvägen (se avsnitt 6.3). När det 

gäller ersättning för ideell skada, så talar rättsutvecklingen för att sådan 

skada i allt större mån ska anses ersättningsgill, dels mot bakgrund av det 

nationella EKMR-skadeståndet men även mot bakgrund av rättutvecklingen 

ur ett större perspektiv (se avsnitt 3.2). 

Sammanfattningsvis synes det alltså finnas förutsättningar för att 

lagstifta om en skadeståndssanktion kopplad till RF:s rättighetskapitel. 

 

7.3 Utmaningar för lagstiftaren vid ett införande av ett RF-skadestånd 

 

Ett införande av en ny ansvarsgrund skulle medföra att den svenska 

skadeståndsrätten blev mindre överskådlig och mer invecklad. Som framgår 

ovan i avsnitt 5.4 så skyddar vidare RF en del fri- och rättigheter som saknar 

motsvarighet i EKMR. En reform skulle alltså också innebära en utvidgning av 

det allmännas ansvar till en rad nya fall, vilket kan tänkas medföra att 

domstolarna, och Justitiekanslern som skadereglerande myndighet, skulle 

belastas med en ny form av skadeståndskrav, som dessutom ofta torde bli 

svårbedömda. Vidare finns det en risk att det därtill öppnas för obefogade 

skadeståndskrav mot det allmänna i en tid då människor allt oftare känner 

sig ”kränkta” av allmänna organs agerande.162 Risken för att komplicera 

skadeståndsrätten alltför mycket skulle bli en utmaning för lagstiftaren, 

 
162

 Se Bengtsson 2011 s 612 med hänvisning till Ds 2007:10 s 41 ff och 53 ff och Schultz 2008 
26 ff. 
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liksom frågan hur man ska hantera den ytterligare belastningen som en 

reform skulle kunna innebära för domstolarna. Till dessa frågor ska 

återkommas i avsnitt 7.4.1. 

Just det faktum att Sverige inte har någon folkrättslig förpliktelse att 

gottgöra enskilda för överträdelser av RF 2 kap gör att utgångsläget för ett 

lagstiftningsarbete när det gäller skadestånd vid brott mot RF blir ett annat 

än vid överträdelse av EKMR. Så är fallet då man inte behöver bry sig om 

huruvida sådan lagstiftning kan godtas av ED, som ju inte har mandat när det 

gäller uttolkningen av RF:s fri- och rättigheter, utan endast gällande de som 

stadgas i EKMR. Det skulle därför finnas större utrymme för en rättspolitisk 

diskussion inom ramen för ett lagstiftningsarbete gällande ett införande av 

ett RF-skadestånd. Vidare har Bengtsson uttalat angående frågan om en 

reform att om det kunde väntas att kraven på grund av fri- och 

rättighetsöverträdelser i första hand grundades på interna regler – det vill 

säga RF – så skulle det innebära en önskvärd förenkling på vissa plan. Det 

skulle bland annat överensstämma väl med Europaorganisationens 

målsättning att så långt som möjligt låta de nationella rättsordningarna 

hantera rättighetskränkningar (se avsnitt 4.3).163  

 

7.4 En tänkbar konstruktion av ett RF-skadestånd 

 

7.4.1 Ansvarets gräns 

 

Ett införande av en ny ansvarsgrund skulle som nämnts ovan medföra att 

den svenska skadeståndsrätten blev mindre överskådlig och mer invecklad. 

Av den anledningen torde det vara lämpligt att ansluta en sådan ny 

ansvargrund till den föreslagna lagregleringen av det nationella EKMR-

skadeståndet.164 I så fall skulle bestämmelser om skadestånd för 

överträdelser av både EKMR och RF återfinnas i SkL. 

Hur skulle då en lagregel om skadestånd vid RF-överträdelse 

lämpligen se ut? Som framgår i avsnitt 2.3 medför SkL:s ansvargrund culpa 

 
163

 Bengtsson 2011 s 624 f. 
164

 Se SOU 2010:87. 
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att skadestånd vid RF-överträdelser mycket sällan torde bli aktuellt. När det 

gäller det nationella EKMR-skadeståndet utgörs ansvarsgrunden av det 

faktum att en enskild blivit utsatt för en konventionskränkning. Om man 

anser att skadestånd ska kunna utgå vid motsvarande kränkningar av RF 

ligger det nära till hands med en ansvarsgrund av samma konstruktion, dvs. 

att själva rättighetskränkningen utgör ansvarsgrunden, och alltså inte det 

faktum att det allmänna gjort sig skyldigt till fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning. 

Taleförbudet i SkL 3 kap 7 § gäller endast ansvar för fel eller 

försummelse vid myndighetsutövning (se avsnitt 2.2). Som anförts ovan 

torde ett eventuellt ansvar för överträdelser av RF 2 kap inte komma att 

grundas på culpa, varför taleförbudet inte skulle vara tillämpligt i sådana fall. 

Detta skulle ge enskilda betydligt större möjligheter att föra 

skadeståndstalan på grund av liden skada till följd av grundlagsstridig 

lagstiftning, förutsatt att den enskilde alls har talerätt. Att taleförbudet inte 

är tillämpligt skulle också ligga i linje med sådana motiv som skulle ligga 

bakom en reform, dvs. ett ökat skydd för enskilda.  

För att inte ansvaret ska bli alltför långtgående bör det dock införas 

någon typ av begränsning i ansvaret. När det gäller det nationella EKMR-

skadeståndet kan sådant bli aktuellt först då det är nödvändigt för att 

gottgöra kränkningen. I första hand ska man alltså se till andra möjligheter 

att kompensera överträdelsen. Denna konstruktion bygger som bekant på 

Sveriges förpliktelser enligt artikel 13 EKMR (se avsnitt 4.4.2). 

Om skadestånd skulle kunna utgå för överträdelser av RF 2 kap skulle 

sådant inte utgå utifrån någon dylik bestämmelse, utan istället baseras på 

andra överväganden. Det bör därför finnas lämpligare sätt att begränsa 

ansvaret. Något som ligger nära till hands är någon form av 

”allvarlighetströskel”. Bengtsson har föreslagit att skadeståndsansvaret 

begränsas till överträdelser som medfört ”väsentlig personlig olägenhet eller 

(väsentligt) lidande”.165 Eftersom ansvaret för RF-överträdelser inte torde 

komma att grundas på culpa bör inte ansvaret vid bedömningar av rätts- och 
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 Bengtsson 2011 s 627. 
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bevisfrågor begränsas av något krav på uppenbar oriktighet. Ansvarsgrunden 

utgörs istället av konstaterandet att någon blivit utsatt för en kränkning av 

en fri- eller rättighet i RF. En lämpligare ansvarsbegränsning utgörs därför 

istället av en ”allvarlighetströskel”, likt den Bengtsson förordar. 

 

7.4.2 Ersättningsnivån 

 

När det sedan gäller ersättningens storlek bör denna lämpligen ligga på 

samma nivå som gäller vid nationellt skadestånd för överträdelser av EKMR. 

Detta bör vara det enda rimliga då det i båda fallen rör sig om i stort sett 

samma typ av kränkningar, nämligen av medborgerliga och mänskliga fri- 

och rättigheter. Vidare överlappar ju RF 2 kap och EKMR varandra i stor mån. 

En enskild kan alltså samtidigt få en rättighet kränkt enligt både RF och 

EKMR. Skulle ersättningsnivån vara högre för överträdelser av den ena 

rättighetskatalogen än den andra skulle den enskilde självfallet åberopa fri- 

eller rättigheten enligt den mest ”generösa” rättighetskatalogen som 

ansvarsgrund. När de gäller de fri- och rättigheter som saknar motsvarighet i 

EKMR skulle det te sig oskäligt om ersättningsnivån skulle vara lägre för 

överträdelser av dessa. För att spetsa till det kan man uttrycka det som att 

den enskilde då haft ”oturen” att ha fått en rättighet som inte har 

motsvarighet i EKMR kränkt.  

I betänkandet om lagreglering av principen om möjlighet till 

skadestånd för ideell skada på grund av överträdelser av EKMR föreslås en 

beräkningsregel för ersättning av sådan skada.166 Enligt betänkandet bör 

sådan ersättning utdömas utifrån en allmän skälighetsbedömning. Storleken 

på beloppet bör vidare enligt betänkandet bedömas utifrån överträdelsens 

art. Lite närmare menas härmed att ersättningen bestäms i relation till vilken 

rättighet det är fråga om och hur pass ingripande överträdelsen anses ha 

varit. Ersättningen bör alltså stå i proportion till den konstaterade 

överträdelsen. Vid utformandet av beräkningsregeln har det beaktats 

huruvida angreppssättet är förenligt med ED:s praxis när det gäller 
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utdömandet av ersättning enligt artikel 41 i EKMR.167 När det gäller 

överträdelser av fri- och rättigheterna i RF saknar ED:s praxis egentligen 

relevans. Som redan konstaterats bör dock ersättningsnivåerna vara 

desamma när det gäller överträdelser av EKMR och RF 2 kap, varför man 

ändå bör hålla sig till den föreslagna beräkningsregeln, oaktat att den delvis 

är utformad mot bakgrund av ED-praxis. 

 

7.5 Avrundning 

 

Syftet med denna uppsats har varit att utreda möjligheten att införa en 

skadeståndssanktion för det allmännas överträdelser av RF 2 kap. Vidare har 

avsikten varit att utreda om en sådan reform kan vara att vänta och kan 

anses lämplig mot bakgrund av rättsutvecklingen, samt huruvida en sådan 

reform ska vara en uppgift för lagstiftaren eller domstolarna. Därtill har 

ämnats presentera ett förslag på hur en lagregel om ideellt skadestånd för 

kränkningar av RF 2 kap kan konstrueras. 

 I uppsatsen har konstaterats att det synes finnas både ett behov av 

och förutsättningar för att införa en skadeståndssanktion för det allmännas 

överträdelser av RF 2 kap. Därtill har det påvisats att en sådan lösning synes 

ligga i linje med rättsutvecklingen. Vidare har fastslagits att en sådan reform 

bör vara en uppgift för lagstiftaren och inte domstolarna. I uppsatsen har 

även kortfattat belysts vilka utmaningar lagstiftaren skulle komma att ställas 

inför i och med ett införande av RF 2 kap som ansvarsgrund för talan om 

ideellt skadestånd. Mot bakgrund av dessa utmaningar har slutligen 

framlagts ett förslag på hur en sådan skadeståndsbestämmelse lämpligen 

kan konstrueras. 
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