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1 Inledning  
 

När det gäller nivån på rättskunnigheten finns det troligen inte någon institution som 

samhället har större anledning att hysa tilltro till än domstolarna. Att domstolar och andra 

rättstillämpande myndigheter kan sin sak är en självklar och grundläggande 

rättssäkerhetsfråga.  

Även dessa institutioner består dock av människor och människor är som bekant inte 

ofelbara. Att avgöra när en domstol har handlat felaktigt eller uttryckt med 

skadeståndslagens terminologi, gjorts sig skyldig till fel eller försummelse, är dock inte det 

lättaste. Det skulle till exempel kunna hävdas att varje gång en domstol i en överprövning 

kommer fram till ett annat domslut än den första domstolen har den första domstolen 

begått ett fel. Rent objektivt är det kanske så men vore ett sådant konstaterande tillräckligt 

för skadeståndsansvar skulle vi förmodligen behöva omstrukturera vårt rättssystem 

fundamentalt (och fylla på skattekassan avsevärt). Juridik är trots allt inte en exakt 

vetenskap. 

Det har även gjorts gällande att domstolar hyser en inneboende obenägenhet att 

erkänna fel begångna av rättskipande myndigheter, alltså fel ofta begångna av dem själva.1 

Faktumet att ett demokratiskt rättsystem kräver att skadestånd utgår i de fall där det är 

befogat kan dock knappast förnekas av någon. För att då urskilja de ”fel” som är 

acceptabla från de fel som bör grunda skadeståndsansvar kan det därför vara nödvändigt 

med särskilda kriterier eller rekvisit. Nedan kommer därför att undersökas vilka kriterier, 

rekvisit eller argument som kan finnas för att underlätta bedömningen. 

I rättspraxis och förarbeten har, för att kunna särskilja felen från felen, formulerats ett 

krav på att rättstillämpning ska ha varit uppenbart felaktig för att kunna generera 

skadeståndsansvar. Grunden för egentligen hela diskussionen finns i följande 

departementschefsuttalande från förarbetena: ”felaktig rättstillämpning torde endast i 

undantagsfall vara så uppenbart oriktig att man över huvud taget kunde tala om fel eller 

försummelse från det allmännas sida.” 2 Även innan förarbetesuttalandet hade dock en 

form av uppenbarhetsbedömning tillämpats i rättspraxis. Det skedde dock utan att just 

ordet uppenbart användes. Redan rättsfallet NJA 1930 s 45 gav uttryck för principen att 

staten inte blir ansvarig för person eller sakskada om: ”en domare dömt oriktigt eller en 

tjänsteman inom exekutionsväsendet förfarit felaktigt.” Principen gav således uttryck för ett 

                                                           
1
 Se t.ex. Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s 457 samt Lambertz, Domarna och 

rättsäkerheten s 994. 
2
 Prop. 1972:5 s 518.  
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positivrättsligt undantag.3 Mycket har dock hänt med det allmännas ansvar sen 30-talet. 

Nedan kommer således framgå att principen att domare som dömt felaktigt undanslipper 

skadeståndsansvar numera inte är helt oantastlig. 

Den nämnda formuleringen från förarbetena kan benämnas för uppenbarhetsrekvisit.4 

Dock har Högsta domstolen (HD) genom en dom i oktober i år (2013) valt att inte längre 

använda ordet uppenbart för att avgöra huruvida en rättstillämpning varit uppenbart 

felaktig eller inte.5 Även om termen uppenbarhetsrekvisit kanske fortfarande är gällande i 

sak, då det förmodligen är samma omständigheter som är av betydelse som innan,6 kan 

man ifrågasätta om termen kan anses missvisande och därtill leder in tankarna på fel håll. 

Det gäller särskilt då rekvisit syftar till något som absolut måste vara uppfyllt och ordet 

uppenbart är synonymt med ord som obestridligt, evident och glasklart.7 Nedan kommer 

nämligen beskrivas hur felet i alla lägen kanske inte behöver vara alldeles obestridlig, 

evident och glasklart. I uppsatsen kommer därför för tydlighetens skull skrivas vad som 

egentligen avses med uppenbarhetsrekvisitet, nämligen bedömningen av huruvida det 

förekommit fel eller försummelse i rättstillämpning.   

1.1 Syfte  

 

Vad som avses med den nämnda formuleringen från förarbetena kan inte anses vara helt 

klart, vad är egentligen uppenbart felaktigt? Denna uppsats syftar därför till att på ett 

detaljerat sätt beskriva när skadeståndsgrundande rättstillämpning kan anses föreligga. Även 

de stora frågorna som rådande tendenser och utvecklingslinjer kommer att tas upp i syfte 

att diskutera vilken betydelse de kan ha, både på bedömningen de lege lata men även på 

den framtida bedömningen.  

Hela skadeståndsrätten har de senaste åren utvecklats under intryck från Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(Europakonventionen). Utvecklingen gäller även för området för fel och försummelse i 

rättstillämpning. Slutligen kommer därför Europakonventionens påverkan att beröras för 

att kunna dra relevanta slutsatser kring huruvida konventionen påverkar eller modifierar 

                                                           
3
 Karlgren, Skadeståndsrätt s 184. 

4
 Se Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s 450. 

5
 HD:s dom den 18 oktober 2013, mål nr: T 5180-11. 

6
 Se tillägget, HD:s dom den 18 oktober 2013 Mål nr: T 5180-11. 

7
 Det kan dessutom anföras att termen uppenbarhetsrekvisit även användes för att beskriva gamla 11 

kap 14 § RF, en viss förväxlingsrisk kan således föreligga även om den nu nämna regeln numera är 
borttagen.  
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bedömningen. Även vissa andra rättigheters eventuella påverkan kommer kortfattat att 

beröras. 

1.2 Avgränsning 
 

Uppsatsen begränsar sig till svensk rätt och området för det allmännas skadeståndsansvar 

vid rättstillämpningsfel. De tendenser som nämns kan dock självklart ha betydelse för det 

allmännas ansvar och skadeståndsrätten i stort. Några särskilda resonemang kring det 

kommer dock inte att föras. Skadeståndsrättsligt begränsar sig uppsatsen till att beröra 

culpabedömningen. Övriga kriterier som måste vara uppfyllda såsom till exempel skada, 

adekvat kausalitet och skyddat intresse berörs därför inte. 

Inom den svenska rätten ryms även EU-rätten och Europakonventionen. I den mån 

dessa får betydelse för rättstutvecklingen kommer även de att beröras. Några djupgående 

redogörelser för hur dessa system är uppbyggda ryms dock inte inom området för denna 

uppsats.  

Uppsatsen begränsar sig vidare till att vara inriktad på området för det allmännas 

ansvar. Inriktningen i sig hindrar inte att vad som skrivs inte också kan ha betydelse för 

privata subjekt i den mån dessa ägnar sig åt rättstillämpning. Det kommer dock inte heller 

beröras särskilt.8  

1.3 Metod 

 

Utifrån normhierarkin har avsteget för denna uppsats tagits i den för uppsatsen centrala 

lagbestämmelsen i 3 kap 2 § skadeståndslagen (1972:207)(SkL). Denna bestämmelse säger 

dock ingenting om hur själva bedömningen vid felaktig rättstillämpning ska ske. 

Bestämmelsen stadgar endast att staten kan ansvara för skada. I den mån det finns 

upplysande förarbetsuttalanden har därför dessa konsulterats. Utöver ett uttalande av 

departementschefen finns dock inte mycket mer att hämta just avseende 

rättstillämpningsfelen. I den mån förarbetena tar upp culpabedömningen rent allmänt har 

dock dessa använts. 

De centrala källorna för uppsatsen har istället blivit doktrin och framförallt rättspraxis. 

Området jag ämnar utreda har under de senaste åren varit föremål för omfattande 

behandling av HD, därför har stor fokus lagts på att studera de rättsfallen och de slutsatser 

som kan dras av dem. Eftersom skadeståndsanspråk mot staten ofta handläggs av 

                                                           
8
 Se dock Andersson, Rättstillämpningsansvar och EKMR – dubblering av ansvarsgrunderna men inte 

(nödvändigtvis) av ersättningsposterna. 
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Justitiekanslern (JK) presenteras också praxis därifrån i den mån den kan anses vara 

belysande. Även rättspraxis från Europadomstolen och EU-domstolen har använts när 

denna praxis kan anses ha betydelse för svensk rätt.  

Eftersom rättskällevärdet från rättspraxis ofta är beroende av hur de kommer att tolkas 

i doktrinen har åsikter i doktrin lyfts fram i den mån de finns. Området i sig rör också en 

bedömning som rent faktisk alltid kommer att vara relativt ”fri” i och med att SkL är en 

ramlag. Det innebär att det finns möjligheter att argumentera på många olika sätt och att 

doktrinen således spelar en viktig roll i rättsutvecklingen. 

1.4 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för det allmännas ansvar i stort. Det görs för att ge 

en bakgrund och samtidigt påvisa att det kan finnas viktiga skillnader i 

skadeståndsprocessen när det rör sig om ansvaret för det allmänna som kan vara värdefulla 

att beakta för att kunna få en helhetsförståelse av skadeståndsbedömningen.  

I andra delen av uppsatsen behandlas själva skadeståndsbedömningen och det är också 

denna del som är uppsatsens tyngdpunkt. Till att börja med kategoriseras olika typer av fel 

in i olika kategorier i syfte att förenkla bedömningen. Därefter ställs bedömningen mot 

avvikelser från olika rättskällor och därefter behandlas olika typer av myndigheter.  

Tredje delen av uppsatsen behandlar rättigheters påverkan på bedömningen, då särskilt 

rättigheter enligt Europakonventionen med fokus på den rättspraxis som förekommit på 

området.  

Slutligen sammanfattas relevanta slutsatser i en avslutande kommentar.  

1.5 Det allmännas skadeståndsansvar – bakgrund 
 

I 3 kap. 2 § SkL stadgas det allmännas ansvar. Enligt ordalydelsen ska staten ersätta 

personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada som vållats genom fel eller 

försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller 

kommunen svarar. Med myndighetsutövning brukar, populärt uttryckt, avses: ”sådana 

beslut och åtgärder från det allmännas sida som är uttryck för samhällets rätt att utöva makt 

över medborgarna”9. Då begreppets närmre innebörd skulle kunna vara underlag för en 

uppsats i sig kan det i detta sammanhang vara tillräckligt att konstatera att det i många fall 

avgörande kriteriet är att den enskilde befinner sig i någon form av beroendeställning 

                                                           
9
 Prop. 1972:5 s 498. 
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gentemot det allmänna.10 I sammanhanget kan det vara värt att, åtminstone i bakhuvudet, 

ha med sig kravet på en beroendeställning eftersom det innebär att den enskilde ofta inte 

självmant har tagit på sig en risk utan att det i stället kan röra sig om tvångsåtgärder från det 

allmännas sida. Det kan nämligen i ett sådant läge argumenteras för att det kan vara 

motiverat med ett strängt ansvar för det allmänna och således kan beroendeställningen 

tjäna som ett argument mot ett strängare ansvar.11 

Den verkligt intressanta delen av 3 kap 2 § SkL är dock för denna uppsats del 

ordalydelsen fel och försummelse. Med fel och försummelse avses, som annars i SkL, 

vållande. När det gäller det allmännas ansvar och ansvaret för fel och försummelse vid 

rättstillämpning i synnerhet blir dock vållandebedömningen särpräglad från vad som annars 

gäller12 och det är också den särprägeln som kommer att analyseras i denna uppsats.  

Vad som generellt kan sägas avseende bedömningen av det allmännas ansvar och som 

således även är av betydelse vid bedömningen av fel eller försummelse i rättstillämpningen 

är att bedömningen ofta blir mer normativ än annars. 13  Man bör särskilt beakta att 

samtidigt som höga krav på noggrannhet och tydlighet bör ställas vid maktutövning kan 

även särskilt komplicerade förhållanden vilka alltså talar för en mildare bedömning göra sig 

gällande.14  

Allmänna principer för det allmännas ansvar som är viktiga att komma ihåg är att 

vållandebedömningen är objektiv15, omfattar kumulerade och anonyma fel samt att den bör 

bedömas utifrån hur situationen ter sig från den skadelidandes synvinkel. Det innebär alltså 

att det är tillräckligt att den skadelidande visar att det förekommit fel, denne behöver inte 

påvisa vari felet förekommit. Vill det allmänna göra gällande att det förekommit ursäktande 

omständigheter åligger det också det allmänna att visa de ursäktande omständigheterna.16  

Bedömningen blir således än mer än annars inriktad på vad den enskilde kan begära av 

ärendehanteringen än huruvida en enskild handläggare kan klandras.  

1.5.1 Från ansvarsfrihet till idag – det rättsjuridiska klimatets påverkan på 

rättstillämpningen 

 

Skadeståndslagen tillkom 1972. Den största och mest radikala nyheten i lagen var just 

                                                           
10

 Bengtsson/Strömberg, Skadeståndslagen - en kommentar s 104. 
11

 Prop. 1989/90:42 s 6. 
12

 Hellner/Radetzki, Skadeståndsrätt s 451. 
13

 HD:s dom den 18 oktober 2013 T 5180-11. 
14

 Bengtsson/Strömberg, Skadeståndslagen - en kommentar s 105. 
15

 Prop. 1972:5 s 497. 
16

 Bengtsson/Strömberg, Skadeståndslagen - en kommentar s107. 
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införandet av det allmännas ansvar.17 Förklaringen till att det tidigare inte fanns någon 

bestämmelse som påförde det allmänna något ansvar samt att införandet ansågs så pass 

radikalt som det faktiskt gjorde ligger nog delvis i den idévetenskap som rådde vid 

tidpunkten.18 Statsmakten ansågs nämligen på den tiden bära en form av auktoritet där det 

helt enkelt inte ansågs lämpligt att staten skulle svara för fel och försummelse. Det rådande 

synsättet var vidare det kollektivistiska där samhällets intressen betonades framför den 

enskildes. En del av förklaringen kan också ligga i att det allmänt i den juridiska diskursen 

förelåg en ovilja att utkräva ansvar på grund av andras handlande.19 Vid tidpunkten för 

införandet av det allmännas ansvar hade dock opinionen svängt och istället rådde det en 

för den enskilde generös välfärdspolitik med en ”snäll” och välvillig stat som tog hand om 

sina medborgare.20  

Det kan diskuteras vad som är dagens rättsjuridiska klimat. Troligen har än mer de 

kollektiva tankarna blivit ersatta av de individualistiska, särskilt har detta skett under 

påverkan av Europakonventionen och den därtill följande rättighetsdiskusionen. 21 

Tongivande i den nu rådande debatten är även de alltmer högljuda krav på skadestånd från 

det mediala hållet som har rests bland annat genom mordet på Engla Höglund samt 

polisens registrering av romer. 

Det kan nog konstateras att det finns tendenser till att i vissa fall utvidga det allmännas 

ansvar. 22  Det gäller särskilt avseende Europakonventionen men även avseende statens 

ansvar i allmänhet.23 Den aspekten kommer dock beröras mer nedan. Konsekvensen av det 

utökade ansvaret blir att kostnaderna drabbar samhället i stort. Andersson noterar att just 

när det gäller anspråk mot det allmänna finns det en tendens att fokusera på det positiva 

med skadestånd, där ett bifall till en skadeståndstalan alltid är att se som en vinst mot den 

”stora stygga staten”. Om fokus då förs på en generalisering av det allmännas ansvar 

riskerar fokus att komma ifrån de materiellt viktiga frågorna och det kan då finnas en risk 

för att vi hamnar i en skenande rättsutveckling. Det är trots allt med skattebetalarnas 

pengar som skadestånden betalas ut.24 Rättsekonomiskt leder således ett utökat ansvar för 

                                                           
17

 Bengtsson/Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar s 96. 
18

 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s 339. 
19

 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s 341f. 
20

 Kleineman, Skadeståndsrättens tillväxt – ett samhällsproblem eller en rättvisefråga? s 322. 
21

 Se vidare de rättsfall som hänvisas till i avsnittet som behandlar Europakonventionen samt även 
Kleineman, Om skadestånd och ökad processbenägenhet s 856ff. 
22

Andersson, Rätt och fel… och ”fel” på ”rätt” sätt. Rättsdiskursens relevans för bedömningen av 
rättsliga bedömningar.   
23

 Se vidare Lambertz, Det allmännas skadeståndsansvar i framtiden – trender och utvecklingslinjer s 23 
som spår att Europakonventionen kommer vara uppe för livlig diskussion även i framtiden. 
24

 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s 358. 
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staten endast till ett cirkelförlopp på bekostnad av effektiviteten.  Jag kan inte annat än 

hålla med Andersson om att så är fallet, dock med den reservationen att vissa 

pulveriseringseffekter förmodligen är att vänta när det allmänna ansvarar. Oavsett vad man 

anser om denna utveckling är dock det väsentliga för syftet med denna uppsats att notera 

att det rent faktiskt finns en allmän tendens till utvidgning av ansvaret. Även om det inte är 

ett hållbart argument i det enskilda fallet är utvidgningen av betydelse för hur området 

kommer att utvecklas i framtiden. Det är dock viktigt att man i den enskilda 

argumentationen fokuserar på de materiella frågorna i det enskilda fallet och inte 

utvecklingen i stort.  

En annan utveckling som säkert kan kopplas samman med det rådande rättsklimatet 

och som även är av stor betydelse för ämnet i denna uppsats är domstolarnas ställning och 

den så kallade ”judikaliseringen”. Diskussionen är kopplad till frågan kring vilka möjligheter 

domstolar har att avvika från rättskällor. Traditionellt har svenska domstolar förhållit sig 

tämligen normbundna. Gällande rätt har inte varit någonting man skapar utan den juridiska 

verksamheten har varit inriktad på att den gällande rätten redan är något som existerar och 

denna finner man om man letar tillräckligt noga i de olika källorna. 25  Numera har 

uppenbarhetsrekvisitet i 11 kap 14 § RF avskaffats och därutöver har nog även inverkan av 

rättighetskonventioner samt EU-rätten lett till att domstolar har fått mer makt och blivit 

friare. Utvecklingen möjliggörs genom att de bestämmelser som härrör från dessa källor 

ofta är mycket vaga och är ämnade att preciseras av domstolarna.26 Utvecklingen ska nog 

inte överdrivas men det kan i vart fall vara av viss betydelse att notera detta vid en 

bedömning av huruvida det förekommit fel eller försummelse i rättstillämpning. Rör det sig 

nämligen om vaga rättskällor kan det nämligen också vara svårare att konstatera att en 

bedömning varit felaktig.  

1.5.2 Standardregeln  

 

 I den tidigare 3 kap. 3 § SkL stadgades standardregeln. Enligt dess lydelse kunde 

skadeståndsskyldighet för det allmänna endast uppstå om: ”de krav har blivit åsidosatta 

som med hänsyn till verksamhetens art och ändamål skäligen kan ställas på dess utövning.” 

Med andra ord kunde det allmänna undgå ansvar oberoende av om det förekommit fel och 

försummelse om handlingssättet från det allmännas sida ändå hade hållit en godtagbar 

                                                           
25

 Mellqvist, Om empatisk rättstillämpning s 494f. 
26

 Lambertz, Normprövning och demokrati s 815. 
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standard. 27  Förarbetena angav vidare att mindre brister genom till exempel vissa 

överträdelser av författningsföreskrifter fick tolereras.28 Ordningen infördes då lagstiftaren 

hade farhågor om att den sedvanliga culparegeln skulle bli alltför sträng (läs kostsam). Det 

kan således anföras att standardregeln innebar att stat och kommun skulle behandlas 

snällare än skadevållare i allmänhet.29 Det har även anförts att regeln innebar betydande 

inskränkningar i rätten till skadestånd.30 Mot detta kan det invändas att regleringen inte var 

så pass annorlunda från vad som har beskrivits vara gällande rätt ovan i och med att det 

avgörande fortfarande inte var det specifika felet utan vilka krav som objektivt kan ställas 

på myndighetsutövningen, alltså vad som fortfarande synes gälla. I rättspraxis förefaller 

dock regeln i vissa fall ha haft betydande inverkan.31 

Oavsett vilken inverkan regeln hade kom den emellertid genom lagändringen som 

föreslogs i prop. 1989/90:42 att avskaffas. Skälen till avskaffandet var att den var svår att 

förstå för en skadelidande, gav uttryck för en snål inställning samt ansågs vara alltför 

komplicerad. 32  Alltså egentligen inte några skäl som refererade till regelns faktiska 

tillämpning utan snarare skäl som har tagit hänsyn till hur regeln kunde uppfattas. I 

doktrinen har dock anförts att standardregelns avskaffande innebär att argument kring att 

allmänheten måste tolerera viss fel och försummelse numera efter standardregelns 

avskaffande inte längre har någon relevans33 samt att upphävandet innebar en skärpning av 

det allmännas ansvar.34 

Med hänsyn till de uttalanden som finns kring standardregelns betydelse i 

propositionen kan frågan väckas om inte en del av standardregeln lever kvar i 

uppenbarhetsformuleringen som används vid fel i rättstillämpning. Standardregelns 

betydelse angavs däri, bland annat, vara att mindre felbedömningar och förbiseenden inte 

skulle medföra skadeståndsskyldighet. Särskilt vid rättsliga tolkningsfrågor och 

skönsmässiga bedömningar angavs standardregeln vara betydelsefull. Det intressanta är att 

det också anges att det, trots avskaffandet, fortfarande ska vara gällande rätt. Den 

föreskrivna ordningen ansågs dock redan tillgodoses genom de allmänna principerna som 

                                                           
27

 Prop. 1989/90:42 s 5. 
28

 Prop. 1972:5 s 326. 
29

 Karlgren, Skadeståndsrätt s 191. 
30

 Kleineman, Vad en domare bör veta – ett rättsfall om statens ansvar vid felaktig rättstillämpning s 
141.  
31

 Se NJA 1987 s 867. 
32

 Prop. 89/90:42 s 13. 
33

 Bengtsson, Det allmännas skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen, s 76. 
34

 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s 355. 



11 
 

gäller vid vållandebedömningen.35 Vidare gällde enligt förarbetena till standardregeln att 

man inte kunde ställa alltför höga krav på myndigheters bevisvärdering.36 

Det som uttalades vid lagändringen synes även idag vara av relevans för bedömningen. 

Utifrån ordalydelserna från förarbetena kan man fundera över om den enda skillnaden, 

avseende just rättstillämning, som uppkom genom avskaffandet av standardregel var att 

staten inte längre går ansvarsfri just på grund av att det är subjektet staten. Medan staten då 

gick fri från mindre felbedömningar på grund av statsmaktens auktoritet går numera staten 

fortfarande fri från mindre felbedömningar men inte på grund av att det är staten som gjort 

dem utan för att en bedömning svårligen kan anses vara felaktig. Själva bedömningen 

förefaller dock ske i enlighet med liknande principer som tidigare. Nedan kommer dock 

framgå att principerna för bedömningen genom bland annat rättspraxis har kommit att 

utvecklas betydligt från de standarduttalanden som gjorts i förarbetena. Det kan således 

vara missvisande att tala om att standardregeln lever kvar vid bedömningen. Det är 

visserligen korrekt att det fortfarande, såsom det har angetts ovan, är gällande rätt att 

restriktivitet ska iakttas med skadeståndsansvar vid bevisvärdering, rättsliga tolkningar och 

övrig rättstillämpning. Att tala om att standardregeln lever kvar leder dock in tankarna på 

resonemang kring det nämnda resonemanget att staten slipper undan ansvaret just på 

grund av att det är staten som begår felet, alltså som det har uttryckts ovan i doktrin, att 

staten skulle bedömas ”snällare”. Så är inte fallet. Anledningen till att restriktivitet ska 

iakttas beror snarare på grund av rättstillämpningens särpräglade form och att det helt 

enkelt i praktiken är få fall där man kan konstatera culpa.37   

1.6  När aktualiseras bedömningen?  
 

Logiskt nog aktualiseras bedömningen av fel eller försummelse vid rättstillämpning också 

just vid rättstillämpning. Tillämpningsområdet blir således beroende av vad som kan 

klassificeras som rättstillämpning. En fråga vid tillämpning av uppenbarhetsbedömningen 

är huruvida man ska använda sig av ett rättstillämpningsbegrepp i vidsträckt bemärkelse 

eller ett snävare begrepp. Traditionellt förefaller det ha använts ett vidsträckt begrepp när 

fel i rättstillämpningen har behandlats i doktrinen. Inom det vidsträckta begreppet ryms då, 

utifrån vad som har behandlats i doktrinen, all form av hantering av ärenden som rör 

tillämpning av olika föreskrifter eller lag, då både materiella och formella fel. Det innebär 

                                                           
35

 Prop. 1989/90:42 s 13 
36

 NJA II 1972 s 666. 
37

 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s 480f samt tillägget till HD:s dom den 18 oktober 
2013 mål nr: T 5180-11. Vad detta innebär kommer dock att beröras närmre längre fram i uppsatsen. 
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att även en underlåtelse att tillämpa en lag, t.ex. ett rent förbiseende ryms inom begreppet.38 

I rättspraxis har således uttalats att rättstillämpning rör alltifrån materiella normer såsom 

generella rättsprinciper till processuella förfaranderegler.39 

Det faktiska tillämpningsområdet för en uppenbarhetsbedömning borde, rent logiskt, 

bli beroende av när det finns ett behov av en särpräglad bedömning, alltså när det rör sig 

om rättsliga tillämpningar som svårligen kan klassificeras som felaktiga. En avgränsning 

utifrån syftet med uppenbarhetsrekvisitet skulle därför kunna innebära att för de fall där det 

rör sig om rena förbiseenden, alltså fall där det överhuvudtaget inte har gjorts någon 

bedömning, är diskutabelt huruvida sådana fel överhuvudtaget ska omfattas av 

rättstillämpningsbegreppet. Det rör sig ju rent ordtekniskt inte om ett rättstillämpningsfel. 

Rör det sig om rena misstag eller slarv finns det ju oftast inte heller några särpräglade 

omständigheter att ta hänsyn till. En särskild bedömning i de fallen skulle i så fall innebära 

att det görs en särskild bedömning enbart för att det är en rättstillämpande myndighet som 

gör bedömningen, vilket ovan har beskrivits inte ska förekomma. Som kommer att beröras 

mer nedan har dessa fel dock i rättspraxis kommit att bedömas strängt. Rättspraxis kan 

även tolkas såsom att en avgränsning i tillämpningsområdet faktiskt görs i och med att 

domstolen tydligen ansett att denna inte behöver gå vidare i culpaprövningen när det rör 

sig om denna typ av fel.40 Eftersom det, oavsett hur en systematisering ska göras, dock kan 

vara viktigt att särskilja dessa fel kommer de att behandlas mer nedan.  

En fråga för tillämpningsområdet är hur stor del av felet som måste bero på ett 

rättstillämpningsfel för att det ska bli aktuellt med den särpräglade bedömningen. JK 

förefaller ibland i sin praxis skilja på rena fel och, vi kan kalla dem, ”orena bedömningsfel”, 

där bedömningen endast innehållit ”moment av bedömningskaraktär” Vid orena fel ska 

det, enligt JK, tydligen utifrån felets karaktär samt den felande myndighetens typ inte alla 

gånger göras en uppenbarhetsbedömning.41 Enligt JK gäller att: ”Den angivna principen 

om statens begränsade skadeståndsansvar vid rättstillämpning kan dock inte upprätthållas 

fullt ut, inte minst när det gäller domstolarnas verksamhet där det finns särskilda skäl att 

ställa höga anspråk på noggrannhet” Utifrån beslutsskälen förefaller det således som att JK 

ansett att det ibland finns skäl att göra undantag från tillämpningsområdet. Det är oklart 

om denna tillämpning kan anses bero på att JK anser att dessa fel inte ”förtjänar” att 

bedömas utifrån den särpräglade bedömningen för rättstillämpningsfel eller om JK ansett 

                                                           
38

 Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning s 229. 
39

 Tillägget till HD:s dom den 18 oktober 2013 mål nr: T 5180-11.  
40

 Se NJA 2003 s 285. 
41

 beslut den 30 oktober 2008 dnr: 1382-07-40 samt beslut den 16 juli 2013 dnr: 2130-12-140. 
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att felaktigheten i sig inte haft tillräckligt mycket bedömningskaraktär för att bedömas enligt 

den särpräglade bedömningen. Med hänsyn till att bedömningen gällde huruvida en 

tingsnotarie kunde anses kvalificerad att handlägga ett tvistigt konkursärende och att 

”svaret” på bedömningen fanns i tydlig rättspraxis och doktrin är det dock svårt att se att 

bedömningen inte innefattade rättstillämpning. Däremot kan det anses att eftersom den 

aktuella rättsfrågan i ärendet inte var direkt oklar innefattade inte beslutet någon 

tolkningsfråga och det behövde således inte göras någon bedömning som tog hänsyn till 

några särskilda aspekter, det fanns ju inga särskilda aspekter.  

Sammanfattningsvis kan det således avseende tillämpningsområdet, något vagt, sägas 

att bedömningen aktualiseras i de fall där den är behövlig, alltså fall av rättstillämpning där 

det för att urskilja de objektiva felen från de skadeståndsgrundande felen behövs göras en 

särpräglad bedömning. Utifrån omständigheterna i det enskilda fallet borde det dock oftast 

vara relativt naturligt när en bedömning behöver göras. Det behöver kanske inte vara mer 

komplicerat än så.  

 

2 Fel och försummelse vid rättstillämpning år 2013 

2.1 Ny rättspraxis  
 

Det händer saker på området för det allmännas ansvar vid rättstillämpning. Genom 

rättspraxis de senaste tio åren har bedömningen kommit att utvecklas och preciseras av 

HD. Utvecklingen började med att HD i flertalet rättsfall började använda sig av en 

standardformulering, troligen inspirerad av förarbeten och tidigare rättspraxis. 42 

Formuleringen har oftast haft följande lydelse: ”när det gäller en domstols, en myndighets 

eller som i detta fall regeringens bedömning av en rättsfråga räcker det emellertid inte med 

att bedömningen var felaktig för att staten ska bli skadeståndsskyldig. Endast uppenbart 

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

§ SkL. Motsvarande gäller vid felaktig bevisvärdering.” 

Utvecklingen fortsatte med att HD tillade att Europakonventionens inverkan på en 

rättsfråga fick till betydelse att: ”den begränsning som framgår av praxis när det gäller 

oriktigt rättstillämpning och som innebär att endast uppenbart oriktiga bedömningar anses 

                                                           
42

 Se t.ex. NJA 1994 s 194, NJA 2003 s 285, NJA 2007 s 862, NJA 2010 s 112 samt NJA 2011 s 411. 
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medföra skadeståndsskyldighet inte kan tillämpas om ett konstaterat fel innefattar en 

överträdelse av Europakonventionen.”43 

Det senaste som har hänt på området är att HD i en dom i år (2013),44 avvikit från sin 

standardformulering och genom ett långt tillägg av samtliga ledamöter klargjort vad som 

har avsetts med uttalandena i tidigare rättspraxis. Det har därav, passande nog för syftet 

med denna uppsats, anförts att HD därmed sätter punkt för rättsfallserien om fel i 

rättstillämpning.45 

2.2 Olika former av fel  

 

Inledningsvis har det konstaterats att det inte har någon betydelse huruvida felet är ett 

anonymt eller ett kumulerat fel eftersom det relevanta är hur felet ter sig från den enskildes 

synvinkel. Bortsett från dessa två typer av fel kan det dock utifrån vad som framkommit i 

rättspraxis och doktrin misstänkas att felets form faktiskt har betydelse. Syftet med det här 

avsnittet är därför att undersöka hur felets form kan få betydelse för bedömningen. Olika 

indelningar i olika former av fel kommer därav att göras för att undersöka vilka särskilda 

argument som kan göra sig gällande samt för att se vilken tyngd olika former av fel kan 

bidra med till den slutliga helhetsbedömningen.  

2.2.1 Fel på grund av åsidosättande eller fel på grund av faktisk tillämpning 

 

Till att börja med kan man skilja på fel som beror på ett åsidosättande av en rättskälla och 

fel som beror på en faktisk tillämpning av rättskällorna. Bengtsson använder istället 

terminologin oavsiktliga och avsiktliga fel, som synes vara i ungefärlig jämförelse med 

åsidosättande/tillämpningsfel. Enligt denne är det då lättare att konstatera culpa när det rör 

sig om oavsiktliga fel. 46 Så synes även ha skett av HD i praxis. I NJA 2003 s 385 hävdade 

käranden att regeringen helt hade förbisett frågan avseende talerätten i ett 

strandskyddsärende. HD konstaterade dock att något förbiseende inte hade skett då frågan 

hade tagits upp under ärendets beredning, således hade talerätten i vart fall ”inte blivit 

förbisedd av domstolen.” Den slutsats som kan dras är således att för det fall ett 

åsidosättande inte har skett krävs det att man går vidare i culpabedömningen. Har däremot 

                                                           
43

 Se t.ex. NJA 2010 s 112. 
44

 HD:s dom den 18 oktober 2013 mål nr: T 5190-11. 
45

 Andersson, Rättstillämpningsansvar och EKMR – dubblering av ansvarsgrunderna men inte 
(nödvändigtvis) av ersättningsposterna. 
46

 Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning I s 251. 
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ett åsidosättande skett kan man nog i många fall stanna och konstatera fel och 

försummelse.  

Även i Justitiekanslerns praxis har det skiljts på fel som beror på ett åsidosättande och 

tillämpningsfel och även där kan man enligt praxis ”stanna” i culpabedömningen om det 

kan konstateras att felet beror på ett direkt förbiseende.47  

2.2.2 Materiellt eller formellt fel 

 

Tillämpningsfelen kan sedan delas in i materiella eller formella fel.48 Materiella fel rör själva 

tillämpningen av rättskällorna, alltså till exempel att en domstol tolkat lagtexten felaktigt. 

Formella fel rör istället handläggningsfrågor, till exempel att en domstol har underlåtit att 

kommunicera ett yrkande med en part.  

Vad rör indelningen mellan formella och materiella fel kan man utifrån de rättsfall som 

uppkommit under senare år urskilja en tendens i att det är lättare att komma fram till att en 

rättstillämpning varit uppenbart felaktig när det rör sig om avvikelser från formella, 

förvaltningsrättsliga eller processuella regler. Förklaringen är att det vid avvikelser från 

formella regler finns färre mothänsyn som kan göra avvikelsen tolerabel.49 Det synes även 

vara praxis i HD. Utöver att HD i sin praxis bedömt formella fel strängare uttalar HD, 

svart på vitt, i tillägget till HD:s dom från oktober i år (2013)50 att: ”vid en tillämpning av 

konkreta förfarandebestämmelser kan det ställas upp högre krav på strikt efterlevnad än vid 

motsvarande tillämpning av abstrakta materiella rättsnormer.”  

Samma synsätt kommer fram i rättfallet NJA 2010 s 112. Där var rättsfrågan huruvida 

en kommuns bedömning av en talerättsfråga kunde anses vara felaktig. Eftersom 

lagregleringen kring talerätten krävde en rättslig bedömning rörde rättsfallet en materiell 

fråga. Då skadestånd inte utgick i rättsfallet förefaller HD ha bedömt frågan enligt en mild 

ansvarsregel.51  

Gränsen mellan vad som är ett formellt fel och vad som är ett materiellt fel är dock 

inte glasklar. Rättsfallet NJA 2007 s 862 illustrerar hur en fråga som från början varit 

formell, underlåten kommunicering, kan bli materiell. I det aktuella rättsfallet hade 

Regeringsrätten enligt HD inte förbisett den aktuella lagregeln. Tvärtom hade de gjort en 

bedömning av kommunikationsfrågan men kommit fram till att kommunikation inte hade 

                                                           
47

 beslut den 16 juli 2013 dnr: 2130-12-40. 
48

 Terminologin är hämtad från Andersson se bl.a. Andersson, Problematiska skadeståndskrav vid olika 
rättstillämpningsmisstag – gränszonen mellan formella handläggningsregler och materiella rättsfrågor.  
49

 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s 490. 
50

 HD:s dom den 18 oktober 2013 mål nr: T 5180-11. 
51

 Bengtsson, Skadestånd utom kontraktsförhållanden 2010 – 2011 s 629. 
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varit nödvändig. Således kan det inte ha förelegat fel eller försummelse genom ett formellt 

fel att kommunicera frågan. Det avgörande torde istället ha varit att själva frågan kring 

huruvida kommunicering borde ha krävts eller inte innefattade en materiell bedömning av 

lagtexten.  

Även i NJA 2003 s 285 samt NJA 2010 s 112 har vad som från början kunde anses 

vara ett formellt fel kommit att bli ett materiellt fel. I rättsfallen lämnade rättsfrågan, vem 

som kunde anses vara taleberättigad i ärendet, utrymme för en rättslig bedömning. Det 

rörde sig då inte längre om ett rent formellt fel, i så fall hade ju felet bestått i att den 

aktuella myndigheten helt enkelt hade missat en part i målet. I föreliggande ärende var 

rättsläget så pass oklart att det krävdes en tolkning av rättsreglerna för att komma fram till 

ett svar på rättsfrågan.  

Som stöd för att bedöma huruvida frågan är en materiell eller formell fråga kan man 

således ställa sig frågan huruvida det är en klar, enkel regel eller visserligen en 

ärendehanteringsregel men ändå en regel som lämnar utrymme för bedömningar? Rör det 

sig om den senare kan det vara fråga om ett materiellt fel. Felets kategorisering kan således 

också bero mycket på hur argumentationen förs i det enskilda fallet.52 Man bör därför iaktta 

försiktighet med att alltför snabbt kategorisera en fråga som formell då de verkligt formella 

frågorna egentligen enbart rör enkla handläggnings- och processregler som inte kräver en 

tolkningsoperation. Ett exempel på en formell regel kan till exempel vara 21 § 2 st. 

Förvaltningslagen (1986:223)(FL) om att en part ska underrättas om tillvägagångssätt vid 

överklagande när ett beslut går denne emot. Även den regeln illustrerar dock att även en 

sådan enkel regel kan bli materiell då det kan vara så att det vid särpräglade omständigheter 

kan vara oklart huruvida ett beslut gått en part emot eller inte. 

Den uppmärksamma läsaren har kanske noterat att indelningen mellan formella fel och 

materiella fel överensstämmer i stora delar med indelningen mellan åsidosättande och 

faktiskt tillämpning. Det finns dock en viktig skillnad i att formella fel enbart rör regler. 

Felen på grund av åsidosättande kan nämligen även bero på att en annan rättskälla, såsom 

till exempel att ett förarbete har åsidosatts, det kan därav finnas skäl att skilja på de båda 

kategoriseringarna.  

2.2.3 Fel på grund av klart eller oklart rättsläge 

 

Alla typer av fel, alltså även fel på grund av åsidosättande, kan i och med att det kan vara 

oklart om en rättskälla ska tillämpas, sedan delas in klara och enkla fel där rättsläget får 
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 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s 498. 
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anses vara klarlagt och på andra sidan bedömningsfel där rättsläget är oklarare och det 

krävs en tolkningsoperation. Även inom EU-rätten synes rättslägets klarhet eller tydlighet 

ha betydelse för skadeståndsfrågan.53   

Slutsatsen att det är enklare att konstatera culpa i fall där rättsläget är klart än oklart 

säger måhända sig själv. Stöd för slutsatsen finns dock i den senaste domen från HD den 

18 oktober 2013 54  där HD konstaterar att: ”Det har också betydelse om den rättsliga 

bedömningen avser ett område med klara regler och därmed lätt konstaterbart rättsläge 

eller ett område där rättsläget är oklart eller där frågorna är vanskliga eller kräver mer eller 

mindre omfattande skönsmässiga avvägningar.”  

När det gäller klara fall kan det även anföras att felet oftast måste bero på antingen 

bristande kunskap eller också på slarv eller otillräcklig omsorg från myndighetens sida.55 I 

ett sådant läge är rättsfrågan egentligen om en myndighet kan undvika ansvar på grund av 

otillräckliga resurser eller kunskap. I förarbetena har den frågan besvarats nekande. Det 

anförs där att staten inte kan undvika ansvar genom att hänvisa till bristande resurser eller 

hög arbetsbörda hos den aktuella tjänstemannen.56 Slutsatsen blir därför att skadestånd bör 

utgå.  

Vad det gäller de oklara bedömningsfelen och då även felen på grund av skönsmässiga 

bedömningar är det istället, utifrån den praxis som finns på området, betydligt svårare att 

vinna framgång med en skadeståndstalan.57 När det rör tolkningar kan en förklaring ligga i 

själva tolkningsbegreppet. När det behövs göras en tolkning handlar det alltid om det inte 

finns ett helt givet svar, och när det inte gör det finns det inte heller något ”rätt svar” som 

kan peka på att tolkningen varit felaktig.58  

Ett argument för att skadestånd faktiskt bör utgå även i de oklara fallen skulle kunna 

vara att det ytterst är staten som är ansvarig för att rättsläget är erforderligt klarlagt och 

förutsebart och att eventuella brister således bör gå ut över staten.59 Problemet med ett 

sådant argument är att det resulterar i ett mycket långtgående ansvar som inte heller tar 

hänsyn till att alla oklarheter inte kan lösas genom tydlig lagstiftning. Det är helt enkelt inte 

möjligt att lagstifta på ett så skickligt vis. Syftet med regleringen för fel och försummelse 

                                                           
53

 Se bl.a. Köbler (C- 224/01). 
54

 Mål nr: T 5180-11. 
55

 Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning 1 s 240. 
56

 Prop. 1989/90:42 s 15. 
57

 Se b.la. NJA 2007 s 862. 
58

 Andersson, Rättstillämpningsansvar och EKMR – dubblering av ansvarsgrunderna men inte 
(nödvändigtvis) av ersättningsposterna s 9. 
59

 Warnling – Nerep, Skadeståndsgrundande fel av RegR att ej kommunicera ansökan om rättsprövning s 
940. 
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vid rättstillämpning måste rimligen vara att utge ersättning vid just fel och försummelse. Ett 

argument som grundar sig på statens otillräckliga förmåga att klargöra rättsläget kan anses 

ha förlorat fokus kring fel och försummelse och skulle snarast kunna liknas vid ett strikt 

ansvar för otillräcklig lagstiftning.60 

Allt eftersom omständigheterna varierar kan det självklart i vissa fall till och med anses 

som stötande att skadestånd inte utgår. Betydelsen av huruvida det är ett klart eller oklart 

fel illustreras tydligt i NJA 2007 s 862. I rättsfallet utgick inte skadestånd på grund av att det 

inte kunde anses uppenbart oriktigt att inte kommunicera ett yttrande till en part i målet. 

Anledningen till att det inte kunde anses uppenbart oriktigt var att motivuttalandena i 

frågan kunde uppfattas som motstridiga. Någon oklarhet i övrigt rådde inte i målet, 

tvärtom var övriga källor tydliga med att kommunikation borde ske. Att skadestånd inte 

utgår i ett sådant fall när rättsläget i övrigt framstår som alldeles klart har i doktrinen 

uttryckts som: ”ägnat att stötta ögat”.61 Eftersom utgången i målet blev nekande har rättsläget 

tydligen av HD betraktats som oklart. Att NJA 2007 s 862 då fortfarande kan framstå som 

stöttande kan vara ett resultat av att det rör sig om ett fel som i realiteten ligger mycket nära 

ett klart fel då det enda som egentligen var oklart i rättsfallet var den omständigheten att 

det fanns motstridiga förarbetesuttalanden. Rättsfallet illustrerar på den punkten således 

egentligen bara betydelsen av argumentationens uppbyggnad. 

Ovan har det argumenterats för att en rättsfråga kan vara att bedöma som antingen 

materiell eller formell delvis beroende på hur domstolen har argumenterat i det enskilda 

fallet. I likhet med det ovan anförda kan det här diskuteras om så inte också är fallet 

avseende klara eller oklara fel. Hade det varit så att den aktuella myndigheten inte hade 

hängt upp sin argumentation på de motstridiga motivuttalandena utan enbart hade 

uppmärksammat de rättskällor som faktiskt var klara hade skadeståndsfrågan kanske 

kommit att bedömas annorlunda. 62 Det ändrar dock inte det faktum att det kan anses 

stöttande att en myndighet undgår ansvar enbart för att den har argumenterat på ett visst 

sätt. Ett viktigt undantag från principen att oklara fel ofta är att bedöma milt kan anses 

stadgad genom HD:s dom från i år (2013)63. Undantag gäller nämligen för det fall domen 

saknar en motivering. Detta kommer dock redogöras för mer utförligt nedan.  

                                                           
60

 Se dock Lambertz, Skadestånd vid fel av lagstiftaren s 695 angående skadeståndsmöjligheterna vid 
underlåtenhet att lagstifta. 
61

 Warnling – Nerep, Skadeståndsgrundande fel av RegR att ej kommunicera snökan om rättsprövning s 
940. 
62

 Warnling-Nerep, Skadeståndsgrundande fel av RegR att ej kommunicera ansökan om rättsprövning s 
940. 
63

 HD:s dom den 18 oktober 2013 mål nr: T 5180-11. 
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2.2.4 fel vid skönsmässiga bedömningar och fel vid bevisvärdering 

 

Det kan diskuteras om ytterligare en kategori är användbar, nämligen en kategori med rent 

skönsmässiga bedömningar. Till exempel då det i lag stadgas att det ska ske en skönsmässig 

bedömning, exempelvis som den enligt 35 kap. 5§ Rättegångsbalken (1942:740) (RB). Det 

skulle alltså röra sig om en specialform av oklart materiellt tillämpningsfel. Möjligt stöd för 

att HD skiljer dem åt finner man bland annat i NJA 2010 s 577 och följande uttalande 

avseende vad som är tillräckligt för att ansvar ska utdömas. I det rättsfallet var det nämligen 

inte tillräckligt att: ”en domstol gjort en felaktig bedömning av en rätts eller bevisfråga eller 

kan kritiseras för sitt ställningstagande i en fråga där det funnits utrymme för en 

skönsmässig bedömning.” 

 Det ligger i sakens natur att en bedömning som är helt skönsmässig är betydligt 

svårare att konstatera som felaktig eftersom det inte finns något ”rätt svar” i en sådan fråga. 

Möjligen finns det därför skäl att, utöver den restriktivitet som gäller vid bedömningsfelen, 

iaktta alldeles särskild försiktighet när det gäller skönsmässiga bedömningar. Andersson 

skiljer dock inte skönsmässiga fel från oklara bedömningsfel utan delar in dessa i samma 

kategori.64  

En särpräglad form av fel rör felaktig bevisvärdering. Med den kategorisering som har 

presenterats ovan kan man kategorisera dessa fel såsom närmast skälighetsbedömningarna i 

och med att det avseende bevisvärderingar inte heller finns något ”rätt svar”. Utifrån vad 

som har skrivits ovan avseende denna typ av fel kan det alltså även här vara relativt svårt att 

konstatera culpa. Vid bevisvärdering tillkommer även den omständigheten att den 

mänskliga faktorn får viss betydelse. Enligt 35 kap 1 § RB är bevisvärderingen fri. Det 

innebär att även om en domare självfallet ska förhålla sig objektiv lämnas rent faktiskt ett 

stort utrymme för domarens uppfattning.65 

Även om ansvarsbedömningen vid bevisvärdering är mild är det dock inte helt 

uteslutet med ansvar för bevisvärdering som är klart omdömeslös. 66  Även vid en 

verksamhet som är så pass ”lös” som bevisvärdering kräver nämligen rättsäkerhetsaspekter 

att ersättning utgår i de mest flagranta fallen. Ovan i uppsatsen har det framgått att när det 

gäller rena förbiseenden av rättskällor talar mycket för att ersättning ska utgå. Samma 

aspekter gör sig gällande när det gäller bevisvärdering. Även här talar således mycket för att 

                                                           
64

 Andersson, Rättstillämpningsansvar och EKMR – dubblering av ansvarsgrunderna med inte 
(nödvändigtvis) av ersättningsposterna s 9. 
65

 Mellqvist, Om tro, tyckande och vetande Högsta domstolens värdering av utsagor s 754f. 
66

 Bengtsson/Strömbäck, Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen s 84f. 
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skadestånd bör utgå när till exempel en domstol har ”missat” att bedöma ett bevis som har 

presenterats. 

Det kan noteras att inte i något av de fall från senare år som har behandlat fel i 

rättstillämpning har felet berott på felaktig bevisvärdering. I praxis från JK har det dock 

kommit att behandlas. I beslut 2006-09-01, dnr: 2310-06-40 har en persons körkort dragits 

in med stöd av Körkortslagen (1998:488) efter att denne ska ha kört mot ett rödljus. En 

förutsättning för att körkortet ska kunna dras in är enligt lagen att det på sannolika skäl kan 

antas att körkortet kommer att dras. Enligt JK var så inte fallet i ärendet och skadestånd 

utdömdes därav. Följande stycke kan citeras ur beslutet: ”Det måste vidare ha varit 

uppenbart att det mot SU:s nekande svårligen skulle kunna föras i bevis att den subjektiva 

sidan av brottet var uppfyllt, dvs. att han uppsåtligen eller av oaktsamhet hade passerat det 

trafikljus som visade rött.” Således berodde felet av felaktig bevisvärdering från polisens 

sida. Det skulle, på tämligen lösa grunder bör sägas då slutsatsen endast bygger på ett 

beslut, kunna anföras att JK i sin praxis möjligen har varit något generösare än det krav på 

”klart omdömeslös” som har uppställts i doktrin. 

Sammanfattningsvis kan således den slutsatsen dras att felets typ kan ha stor betydelse 

för skadeståndsansvaret. Enligt HD är det dock en helhetsbedömning som är avgörande i 

slutändan.67 Nedan kommer därför flera olika omständigheter beröras som även de kan ha 

en viktig betydelse för utgången.  

2.2.5 NJA 2011 s 411 – en materiell (något oklar) tillämpningsfråga 

 

Ovan har konstaterats att det torde vara mycket svårt att vinna framgång med en 

skadeståndstalan som rör ett materiellt oklart tillämpningsfel. NJA 2011 s 411 är därför ett 

viktigt prejudikat i och med att skadestånd faktiskt har utdömts i en materiell fråga där 

rättsläget bestod av oklar lagtext där det fanns utrymme att göra olika bedömningar. 68 I 

doktrinen har rättsfallet således också tolkats såsom att det öppnar upp för ett något 

strängare ansvar på ett rent allmänt plan. Utvecklingen kan skönjas redan i NJA 2010 s 27 

som visar på en något strängare inställning, som nu kan anses få fäste i praxis.69 

I målet hade skattemyndigheten beslutat att beskatta K.G.A. som obegränsat 

skattskyldig i Sverige. Då skattebesluten rörde mycket stora belopp försattes K.G.A. efter 

beslut av Tingsrätten i konkurs. Efter en rad turer upphävdes dock konkursbeslutet och 

målet kom i HD att handla om huruvida konkursbeslutet kunde anses utgöra fel eller 

                                                           
67

 Se t.ex. HD:s dom den 18 oktober 2013, mål nr: T 5180-11. 
68

 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s 481.  
69

 Bengtsson, Skadestånd utom kontraktsförhållanden 2010 – 2012 s 629. 
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försummelse eller inte. I HD blev svaret jakande då hovrätten inte självständigt hade 

prövat fordran som låg till grund för konkursbeslutet. Att ett sådant förfarande var praxis 

framgick nämligen av förarbeten samt en rättsfallserie. Skadestånd utgick således i målet 

trots att det rörde sig om ett materiellt tillämpningsfel som får anses vara oklart åtminstone 

enligt lagtexten, dock inte enligt rättspraxis och förarbeten. Eftersom det fanns klara 

rättskällor vid sidan av lagtexten kan rättsfallet inte anses vara ett helt renodlat oklart fel 

och således bör det inte heller tolkas alltför extensivt.  

I domen har HD även markerat ett par saker som kan tyda på att det ändå bör iakttas 

en viss restriktivitet vid framtida bedömningar av skadeståndsansvaret.70 Det aktuella målet 

rörde en materiell delvis oklar tillämpningsfråga, dock är omständigheterna i sig 

förmodligen inte enbart användbara vid den typen av fel. Som kommer att utvecklas nedan 

innebär omständigheterna nämligen egentligen inga nyheter utan är snarare preciseringar av 

vad som normalt gäller vid culpabedömningar. Ovan har dock framgått att det torde vara 

mycket svårt att nå framgång med en talan som grundar sig på ett materiellt oklart 

tillämpningssfel. Det är därför det är vid just den typen av fel det kan vara av särskild vikt 

att de argument som har lyfts fram i målet kan identifieras och framförallt argumenteras för 

även i framtida fall. De aktuella omständigheterna var enligt HD att prövningen: ”så klart 

avvek från vad som gällde”, ”fick direkt betydelse för utgången” samt avsåg en ”så 

ingripande åtgärd”.  

Andersson har kategoriserat upp formuleringarna som klarhetsrelevans, 

resultatrelevans samt inverkansrelevans. Klarhetsrelevans är då enligt Andersson enbart en 

omskrivning av tidigare uppenbarhetsformuleringar. De två andra är istället 

situationsspecifika, allt eftersom omständigheterna varierar kan de omformuleras.71 

Avseende klarhetsrelevansen kan det dock diskuteras om det inte finns en viss 

betydelse enbart i att HD skriver klart avvek från vad som gällde utöver att det är en 

omskrivning av uppenbarhetsformuleringen, HD markerar nämligen att det inte rörde sig 

om ett helt oklart fel då gällande rätt åtminstone framkommit genom andra rättskällor och 

att det således var tillräckligt för att rättsläget skulle kunna anses klarlagt.  

Den andra omständigheten, resultatrelevans specificerar risken, med andra ord måste 

det ha förelegat en risk för att felet har påverkat utgången på ärendet. Om felet inte har 

haft någon inverkan har den aktuella felaktigheten inte inneburit några reella risker. För 

läsaren som är bekant med sin skadeståndsrätt kan det vara svårt att förstå vad som är 

skillnaden mellan detta och ett konstaterande av att det föreligger adekvat kausalitet. 
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 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s 481. 
71

 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s 481. 
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Ordalydelsen från domen: ”fick direkt betydelse för utgången” skulle ju eventuellt också 

enbart kunna markera att det har rått adekvat kausalitet mellan skada och fel. Enligt 

Andersson är också användningsområdet för resultatrelevansen att möjliggöra avskiljande 

av felaktiga resonemang som visserligen har förekommit vid hanteringen av ärenden men 

som inte haft någon betydelse för utgången, från fel som faktiskt har haft betydelse för 

utgången. Värdet av detta argument kan dock enligt Andersson vara ett pedagogiskt sådant 

såsom en påminnelse om att inte stämma in varenda gång det har brustit i någon formalitet 

i handläggningen.72  

Den mest betydelsefulla formuleringen i NJA 2011 s 411 är inverkansrelevansen. 

Formuleringen tar sikte på att felet har avsett en åtgärd som varit ingripande för den 

enskilde. Som alltid vid en culpabedömning ska skadesannolikhet och skadestorlek vägas 

mot varandra. Under denna formulering kan således argument till den skadelidandes fördel 

samlas.73 Just 2011-års fall rörde vad som får anses vara en extremt ingripande åtgärd, 

försättande i personlig konkurs. Dessutom rörde de aktuella skattebesluten som lades till 

grund för domen mycket stora summor, i ett sådant läge kan kanske, enligt 

inverkansrelevansen, även mindre allvarliga fel komma att bedömas strängt. Genom detta 

argument skapas det således en korrelation mellan skadans storlek och felets betydelse.  

Även i den senast avgjorda domen från HD uttalar sig HD i tillägget om att det är av stor 

vikt vilken risk en felaktig tillämpning innebär i det enskilda fallet.74 

Sammanfattningsvis kan således de olika argument som specificerats av HD i domen 

tjäna som användbara redskap för att göra framtida culpabedömningar vid rättstillämpning. 

Värdet ligger i att det genom dessa argument har visats att det ligger mer bakom 

uppenbarhetsbedömningen och samtidigt getts mer vägledning än genom 

standarduttalandet ”uppenbart felaktig rättstillämpning”.75 Det kan också finnas skäl att 

fästa avseende vid ”vad som gällde för prövningen” för att kunna avgöra om det rör sig om 

ett oklart eller ett klart fel. Resultatrelevansen är viktig för skadeståndsbedömningen i stort 

som en kausalitetsfråga men inte särskilt intressant för frågeställningen som behandlas i 

denna uppsats.  Särskilt avseende argumentet kring inverkansrelevansen har det dock 

påvisats att det är viktigt att specificera omständigheter på den skadelidandes sida som talar 

för skadestånd vilket också har bekräftas genom den senaste rättspraxisen.  
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 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s 477. 
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 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s 477. 
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 Tillägget till HD:s dom den 18 oktober 2013 Mål nr: T 5180-11. 
75

 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s 481. 
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2.2.6 Fel i EU-rätten 

 

Även EU-domstolen har i rättspraxis kommit att beröra vad som krävs för att en 

rättstillämpning ska anses vara felaktig. I förhandsavgörandet Köbler (C-224/01) samt 

förhandsavgörandet TDM (C-173/03) har en medlemsstat ansetts vara skadeståndsskyldig 

när gemenskapsrätten har överträtts och skada har vållats enskild, när överträdelsen har 

skett i högsta domstolsinstans och om överträdelsen varit uppenbar. Viktigt att ha med sig 

är således att den gemenskapsrättsliga rätten endast ställer krav på den högst dömande 

instansen vid tillämpning av gemenskapsrätt. De omständigheter som av EU-domstolen 

åberopas som viktiga att ta hänsyn till kan dock enligt min mening vara intressanta för 

uppenbarhetsrekvisitet i inhemsk rätt både ur ett komparativt perspektiv och ur ett allmänt 

perspektiv. Det gäller då EU-rätten är en aktiv del av svensk rätt och dessutom, vid 

stridigheter, äger företräde framför svensk rätt.76 Kriterierna har dessutom använts av JK 

vid bedömningar av skadestånd på EU-rättslig grund.77 

I rättsfallet Köbler hade en professor, som delvis hade arbetat utanför Österrike men 

innanför Europiska unionen, ansökt om ett tjänstetillägg som utgick efter 15 års 

tjänstgöring. Österrikisk lag stadgade dock att tjänstgöringen enbart fick ha skett i 

Österrike. Således stämde professorn staten med hänsyn till att bestämmelsen utgjorde en 

begränsning av gemenskapsrätten. I sista österrikiska instans kom dock professorns 

yrkande att avslås med hänsyn till den tolkning den österrikiska domstolen gjorde av EU-

rätten. Frågan blev sedan överklagad till en annan domstol och föremål för ett 

förhandsavgörande i EU-domstolen. I avgörandet kom EU-domstolen att fastslå att den 

österrikiska praxistolkningen visserligen varit felaktig. För att skadestånd skulle utgå 

krävdes dock att den tolkning domstolen hade gjort varit uppenbart felaktig. Med hänsyn 

till att den specifika frågan inte direkt hade prövats av EU-domstolen ansåg domstolen att 

frågan huruvida den österrikiska bestämmelsen stred mot gemenskapsrätten inte var helt 

självklar, således kunde inte heller skadestånd utgå.  

Den engelska ansvarslydelsen i Köbler stadgar att ansvar för oriktig rättstillämpning 

kan utgå: ”Only in the exceptional case where the court has manifestly infringed the 

applicable law” Med svensk översättning blir det således aktuellt med ansvar för felaktig 

rättstillämpning: ”enbart i den undantagssituation där domstolen uppenbarligen har 

åsidosatt gällande rätt.” Likheten med HD:s formulering i svensk rättspraxis är slående. 
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 Internationale Handelsgesellschaft (C-11/70). 
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 Se beslut den 30 mars 2010 dnr: 2153-10-40. 
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Enligt EU-domstolen är skälet bakom begränsningen till endast uppenbara fall hänförligt 

till att rättstillämpning karaktäriseras av den dömande verksamhetens särdrag och de 

berättigade krav som då finns på rättsäkerhet. Samtidigt har domstolen dock understrukit 

att en stat inte kan undgå ansvar enbart på grund av den omständigheten att det rör sig om 

tolkning av rättskällor. Tolkning av rättsregler är nämligen enligt domstolen en 

grundläggande del av domstolars verksamhet och något som normalt måste göras i 

domstolars dagliga verksamhet då de alltid har en skyldighet att avgöra en rättsfråga.  

 EU-domstolens uppfattning om fel i rättstillämpningen kan således sägas ligga väl i 

linje med vad som också enligt ovan (och nedan) påtalats vara uppfattningen i svensk rätt. 

Nämligen att skadestånd vid fel i rättstillämpning teoretiskt kan utgå, men vid 

culpabedömningen måste man ta hänsyn till att det rör sig om en mycket särpräglad 

verksamhet där det i många fall rent faktiskt, till och med undantagsvis, kan vara svårt att 

konstatera culpa.  

Intressant för en jämförelse med det uppenbarhetsrekvisit som formulerats i svensk 

rätt är även de faktorer som enligt EU-domstolen ska vägas in i bedömningen. Enligt 

domskälen i Köbler ska, precis som i svensk rätt, alla omständigheter kring situationen 

vägas in. Däribland ska särskilt regelns klarhet och precision beaktas, huruvida 

överträdelsen var avsiktlig samt huruvida rättsvillfarelsen kan anses vara ursäktlig eller 

oursäktlig. Vidare ska två omständigheter som får anses vara särpräglade för just 

gemenskapsrätten beaktas, nämligen huruvida domstolen har underlåtit att begära ett 

förhandsavgörande från EU-rätten samt vilken ståndpunkt aktuell gemenskapsinstitution 

har intagit i frågan.  

Vad som ryms inom oursäktlig torde variera från fall till fall och det borde då inte vara 

uteslutet att det kan röra sig om sådana argument från svensk rättspraxis som har 

presenterats ovan avseende skadans inverkan på den skadelidande med mera. I Köbler 

synes det som gjorde att domstolens bedömning framstod som ursäktlig och därmed inte 

föranledde ansvar främst ha varit att vad som gällde för ärendet, efter en studie av EU-

rätten, inte kunde anses ha varit helt självklart. Det fanns således utrymme för tolkning. 

Om man skulle ”översätta” Köbler till svensk kategorisering rör det sig om ett materiellt 

oklart bedömningsfel. Utifrån vad som har framgått ovan hade det alltså även enligt svensk 

rätt förmodligen inte heller utgått skadestånd. Det kan således anföras att det finns en del 

likheter både avseende argumentationen och avseende resultatet mellan culpabedömningen 

i svensk rätt och den som sker enligt EU-rätten. För det visserligen osannolika fall att det 

skulle konstateras att en bedömning enligt svensk rätt inte skulle föranleda skadestånd 
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samtidigt som ett utfall enligt EU-rätten skulle bli positivt måste EU-rätten dock ges 

företräde med innebörden att skadestånd måste utgå. Logiskt vore då att skadestånd 

utdömdes med EU-rätten som grund i likhet med hur Europakonventionen har använts 

som grund av HD i rättspraxis.78 

2.2.7 Sammanfattning av olika former av fel 

 

Av kapitlet kan den slutsatsen dras att det kan ha stor betydelse vilken form av fel det rör 

sig om. När det rör sig om fel på grund av åsidosättande är det oftast klart att det rör sig 

om fel och försummelse såvida det inte är ett medvetet och därtill välmotiverat 

åsidosättande. Det gäller särskilt när det rör sig om formella fel men även för materiella fel 

kan skadestånd i de allra flesta fall bli aktuellt vid ett åsidosättande.  

Avseende fel på grund av en felaktig tillämpning har det stor betydelse huruvida 

rättsläget är klart eller oklart. Är rättsläget klart kan skadestånd bli aktuellt. Är rättsläget 

däremot oklart finns det skäl att anta att skadestånd i många fall inte utgår. Rättspraxis har 

dock visat att en viss möjlighet att nå framgång finns om det finns starka argument på den 

skadelidandes sida som talar för skadestånd, exempelvis att det har rört sig om ett mycket 

ingripande fel eller en rättighetsinskränkning samt även för det fall domstolen inte har 

motiverat sitt ställningstagande.  

2.3 Bedömningens förhållande till olika typer av rättskällor  

 

Bengtsson anser att den första frågan man bör ställa sig när man ska göra en 

culpabedömning av fel i rättstillämpning är hur stora avvikelser från rättskällor allmänheten 

ska behöva finna sig i innan skadestånd bör utgå. Enligt denne stämmer en sådan 

tillämpning väl överens med skadeståndslagens syfte att fästa stor vikt vid rättssäkerheten.79 

Ståndpunkten synes även ha stöd i rättspraxis där HD har tillmät stor vikt vid den befogade 

tilliten.80 

I rättspraxis och även i doktrin, vilket kommer att framgå nedan, har det skiljts på vad 

som kan anses vara en godtagbar standard på rättsstillämpningen med hänsyn till vilken 

rättskälla det rört sig om ett avsteg ifrån. Syftet med följande kapitel är därav att undersöka 

vilken betydelse rättskällans typ har vid en uppenbarhetsbedömning.   
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2.3.1 Stridigt gentemot lag 

 

Ovan har det framgått att det vid en culpabedömning av fel i rättstillämpning kan finnas 

anledning att skilja på de fall där vållandet består i ett rent åsidosättande och de fall där felet 

beror på en felaktig rättstillämpning. Så gäller således även när felet beror på en felaktig 

tillämpning av lagtext.81 För det fall vållandet består i ett rent åsidosättande blir många 

gånger en uppenbarhetsbedömning överhuvudtaget inte aktuell, ansvaret i ett sådant läge är 

redan strängt, det gäller även för de fall där det rör sig om relativt ny lagtext som ännu inte 

kommit in i lagböcker.82 Systematiken kan förklaras av att för det fall det rör sig om en 

underlåtenhet att tillämpa lagtext avser det inte en bedömning, utan ett rent misstag. En 

annan situation kan dock tänkas uppstå då det rör sig om oklarheter i vilken lagtext som är 

tillämplig. I en sådan situation kan det tänkas att ett åsidosättande inte beror på ett rent 

förbiseende utan på en felaktig bedömning av rättsläget.  

Vad gäller lagtexts dignitet kan det konstateras att lagtext befinner sig högst upp i 

normhierarkin och den absolut grundläggande normen att lagar ska följas är något som 

framgår redan av legalitetsprincipen i 1 kap. 1 § RF. Utifrån den enskildes perspektiv finns 

det således starka skäl för att man ska kunna lita på att myndigheter följer gällande lagar. 

Ibland kan dock intresset av en aktiv rättsutveckling göra att det bör finnas möjligheter för 

myndigheter att avvika från rättskällor. När det gäller just rättskällan lagtext har det dock 

ansetts att denna källa har en sådan dignitet att en avvikelse knappast kan anses tillåten, 

även om det finns ett rättsutvecklingsintresse.83  

Vad som kan grunda skadeståndsansvar vid avvikelser och tolkning av lagtext har 

vidare kommit att preciseras genom rättspraxis. Till att börja med har HD i NJA 2010 s 

577 stadgat en betydelsefull huvudregel om att lagtolkning som har konstaterats vara 

uppenbart felaktig också är uppenbart felaktig i skadeståndshänseende. I det aktuella 

rättsfallet ansågs det uppenbart felaktigt när hovrätten inom begreppet avhändande hade 

tolkat in en mycket riskfylld affärstransaktion. Enligt HD fanns det inte utrymme för den 

tolkning som hovrätten hade gjort av straffbestämmelsen. Avgörande för HD:s slutsats 

synes vara att hovrätten hade fokuserat på risken med investeringen, inte på att 

investeringen kanske inte rent faktiskt varit en investering utan ett avhändande. HD ansåg 

således att särskilt med tanke på analogiförbudet vid tolkning av straffbestämmelser fanns 
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det inte utrymme för den tolkning hovrätten har gjort. En investering kunde helt enkelt 

inte bli ett avhändande.  

Andersson uppmärksammar dock att trots att tillämpningen uppenbart stred mot lag 

stadgas enbart en huvudregel.84 Det finns således, även om det är ett begränsat sådant, ett 

visst utrymme för fall där lagtolkningen visserligen är uppenbart rättsstridig men inte 

skadeståndsgrundande. Det framgår inte av HD:s dom vilka omständigheter som kan 

föranleda att huvudregeln frångås. I rättspraxis har HD dock uttalat att det som är slutligt 

avgörande är en helhetsbedömning. 85  Således är det alltså tänkbart att de andra 

omständigheter av betydelse som har eller kommer att redovisas i uppsatsen i särskilda fall 

kan väga över huvudregeln.  

Det är även tänkbart att det har spelat en viss roll i det aktuella rättsfallet att det har 

rört sig om ett resningsärende. Utöver att begreppet ”uppenbart strider mot lag” kommer från 

resningsgrunden i 58 kap. 1 § p.4 RB har nämligen den omständigheten att resning har 

beviljats i äldre doktrin ansetts kunna ge ledning för frågan om det har förekommit fel och 

försummelse vid rättstillämpning.86 

Av ovan redovisad praxis har det framgått att om en klar avvikelse från lagtext har 

skett kan ersättning utgå. Det gäller dock enbart om lagtexten inte är tvetydig eller otydlig. 

Att lagtextens tydlighet och precision ska vägas in i prövningen torde framgå redan av att 

det vid en culpabedömning ska vägas in samtliga omständigheter i ärendet.87 Är lagtexten 

otydlig är det således en omständighet som kan anses som ursäktlig från myndighetens sida. 

Det kan även i sammanhanget erinras om vad som anförts tidigare i uppsatsen avseende 

vilken typ av fel det rör sig om och att det då kan finnas skäl att se mildare på ansvaret när 

det rör sig om oklara fel. Är lagen oklar kan det ju beroende på vad som framkommer av 

en studie av förarbeten och rättspraxis också vara så att även hela rättsläget är oklart.  

Även inom EU-rätten är det vid en uppenbarhetsbedömning en viktig aspekt huruvida 

lagtexten kan anses vara klar och preciserad. Är den oklar är det en omständighet som vägs 

in i bedömningen.88 

Legalitetsprincipens förhållande till fel och försummelse har berörts i HD:s dom från 

oktober i år (2013).89 Sanktionsavgiften som hade utdömts i fallet var otydlig i att den inte 

på ett tydligt sätt angav vilka fruktdrycker som var undantagna av bestämmelsen. Enligt 
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Europadomstolens praxis är tydlighetskravet i legalitetsprincipen normalt uppfyllt när man 

utifrån ordalydelsen och ibland även med stöd av domstolars tolkning kan få kunskap om 

vilken form av underlåtenhet som medför ansvar.90 Enligt HD kunde den omständigheten 

att regeln i det aktuella avseendet var otydlig inte innebära att lagregeln var helt oförenlig 

med legalitetsprincipen. Av betydelse för huruvida det hade förekommit ett fel från 

domstolens sida var dock att regeln var behäftad med en oklarhet som begränsade regelns 

tillämpningsområde. Eftersom bestämmelsen skulle tolkas restriktivt fanns det visserligen 

författningsstöd men ingen grund för påförandet. Domstolen hade således enligt HD 

begått ett fel. Att så har skett är ju dock i linje med uppenbarhetsbedömningen inte 

tillräckligt för att ansvar ska komma i fråga. HD angav därför vidare att när lagtexten är 

otydlig ges domstolarna ett bedömningsutrymme. Det bedömningsutrymmet får dock inte 

användas på ett helt fritt sätt, utan måste användas normstyrt med innebörd att kriterier ska 

tillämpas likformigt och redovisas i domskälen. När så inte har skett var det enligt HD 

tillräckligt för att skadestånd skulle utgå. Kravet för att domstolen ska få använda sitt fria 

skön vid lagtolkning är således att domstolen i fråga redovisar hur den har resonerat samt 

att redovisningen sker på ett normstyrt vis.  

Av betydelse för bedömningen kan också vara vilken lag som har åsidosatts och den 

aktuella lagens normskydd.91 Gemensamt för de i det här avsnittet behandlade rättsfallen är 

att de berör straffrättsliga regler. Särskilt i 2010-års fall rörde det sig om en sanktion direkt 

riktad mot en enskild. Men även i det senare rättsfallet var sanktionen att anse som en 

straffrättslig. I rättsfallet anges därav att det ställs högre krav på handläggningen än vad 

som annars gäller förvaltningsrättsligt. Eftersom det rör sig om normer som omfattar 

enskildas rättigheter finns det således anledning att ställa särskilt höga krav på noggrannhet 

från myndighetens sida. 

2.3.2 Stridigt gentemot förarbeten 

 

På samma sätt som avseende de andra rättskällorna har det vid avvikelser från förarbeten 

betydelse vilken vikt rättskällan i fråga har. I Sverige har förarbetena stor betydelse till 

skillnad från vad som gäller i många andra länder där förarbeten visserligen existerar men 

inte alls har samma tyngd. Att förarbeten är viktiga i svensk rätt är förmodligen de allra 

flesta ense om, exakt vilken vikt de kan tillmätas i det enskilda fallet är dock oklart.92 När 
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det gäller just ämnet skadeståndsrätt får förarbetena dock extra stor betydelse då 

lagstiftningen i sig är så pass vag att den måste fyllas ut med kompletterande källor.93 

Oavsett dess dignitet är det nog dock från lagstiftarens sida åsyftat att hänsyn ska tas 

till förarbetena i den mån de existerar. Det borde gälla då syftet med förarbeten kan sägas 

vara att komplettera och förklara lagregleringen. Hade avsikten varit att förarbetena inte 

skulle komma till användning hade det förmodligen inte heller lagts ner sådan omsorg på 

utformningen av dem.94 Deras betydelse illustreras av att ett underlåtande att tillämpa dem i 

rättspraxis till och med har ansetts kunna strida mot legalitetsprincipen. 95  En viss 

restriktivitet vid tolkningen av rättspraxisen bör väl dock iakttas med hänsyn till att 

rättsfallen avser straffrättsliga bestämmelser och motivuttalanden till den åtalades fördel 

och att det således har rört sig om alldeles särskilt ömmande omständigheter. Det kan även 

uppmärksammas att även HD i rättspraxis ibland har bortsett från förarbeten, dock sker 

det inte utan att skäl därtill anges.96 Med hänsyn till det ovan anförda kan det således finnas 

goda skäl att anse att en avvikelse eller en underlåtenhet att tillämpa förarbeten, efter 

omständigheterna i det enskilda fallet, kan vara att anse som felaktig i skadeståndsrättslig 

mening. Det bör dock uppmärksammas att det i äldre doktrin har ansets tveksamt om 

avsteg från förarbeten kan föranleda skadeståndsskyldighet.97  

Eftersom förarbeten kan vara utformade antingen generellt eller specifikt kan det 

finnas skäl att skilja på olika uttalanden i förarbetena. Rör det aktuella uttalandet ett allmänt 

hållet resonemang om lagens syfte som inte kan anses ge någon direkt ledning för det 

enskilda ärendet bör skadestånd inte utgå. Skadestånd är normalt inte heller aktuellt om det 

rör sig om en kommentar från motivförfattaren som gjorts enbart för att underlätta 

myndigheternas arbete och inte för att dirigera deras arbete. Enligt Bengtsson ligger det 

dock annorlunda till med generella och oreserverade uttalanden som har åtminstone visst 

stöd i lagtexten samt: ”uppenbarligen söker slå fast en bestämd riktlinje för 

rättstillämpningen”. Dessa har den enskilde, enligt Bengtsson, fog för att anta att de följs.98 

Även lagstiftaren kan med hänsyn till vad syftet med förarbetena ovan angetts vara ha en 

befogad anledning att utgå från att åtminstone uttalanden som rör syftet med lagstiftningen 

samt den allmänna motiveringen till bestämmelserna beaktas.99  
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Mot den anförda indelningen kan det anföras att det säkerligen ganska ofta kan vara svårt 

att fastslå huruvida uttalandet i fråga har en generell eller en specialutformning. Ibland 

förekommer ju även en specialmotivering i en generell motivering eller tvärtom. Vidare 

förefaller inte indelningen vara helt konsekvent då HD ibland förefaller ha fäst betydande 

vikt också vid specialmotiveringar.100 Bedömningen kompliceras dessutom ytterligare av att 

förarbetesuttalanden, över tiden, kan tappa sin aktualitet samt att det kan finnas skäl att 

iaktta särskild försiktighet när det rör sig om straffrättsliga bestämmelser eller bestämmelser 

som inskränker den enskildes rättigheter.101 Generellt kan det dock, med hänsyn till det 

ovan anförda, finnas skäl att anse att avvikelser från generella uttalanden som förklarar och 

kompletterar lagtexten är att anse som allvarligare än avvikelser från andra motivuttalanden. 

Det sammanhänger då även med vad som har anförts ovan i föregående kapitel avseende 

relevansen av en lagtexts tydlighet.  

2.3.3 Stridigt gentemot rättspraxis 

 

I grunden måste skadeståndsskyldigheten vid avvikelser från rättspraxis avgöras utifrån hur 

rättsordningen ser på skyldigheten att följa rättsfall samt var gränsen kan anses gå för 

domstolars fria skön. 102  De delfrågor som kan lyftas fram rör särskilt till exempel 

tidsmässiga gränser, då till exempel hur fria underrätter kan anses vara att iaktta en 

förändring som har skett i rättsklimatet. Intressanta frågeställningar är även var gränsen går 

när det gäller likhet i fallen och det brittiska begreppet ”to distunguish a case”, med andra 

ord, hur lika fallen måste vara för att ett avsteg inte ska vara tillåtet.  

Till skillnad från hur rättssystemet är organiserat i common law länder lyder inte 

svenska domstolar under läran om ”Stare decisis.” Den svenska instansordningen är dock 

uppbyggd på ett sådant sätt att åtminstone HD:s praxis är tänkt att vara vägledande för 

underinstanserna. 103  I svensk rätt anges dock ofta att det inte är domskälen i sig utan 

tyngden av skälen som är avgörande.104 Historiskt har domstolar till och med ansträngt sig 

för att utforma domsskäl på ett sätt som inte kan uppfattas såsom principiellt.105 Trots det 

har det i doktrinen numera iakttagits en ökad prejudikatbundenhet som kan tyda på att 
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rättspraxis ställning som rättskälla i viss mån har ökat.106 Samtidigt finns det en sedan länge 

rådande ovilja hos svenska domstolar att ägna sig åt rättskapande verksamhet. I skarpt läge 

synes domstolarna nöja sig med att ”passa vidare till lagstiftaren”.107 Europarättens intåg i 

svensk rätt har dock för europarättens del i viss mån ändrat denna ordning och möjliggjort 

ett friare domstolsväsende som mer än någonsin tidigare kan ägna sig åt normbildning. 

Denna aspekt kan komma att påverka vad som kan anses vara skadeståndsgrundande 

handläggning från domstolar.  

Gentemot rättsvärdet av ett prejudikat kan det dock finnas en betydelsefull funktion i 

att domstolarna har en viss möjlighet att avvika från tidigare prejudikat. Om domstolar inte 

tillåts avvika från rättskällorna riskerar det nämligen att uppkomma låsningar i 

rättsutvecklingen. Särskilt avseende skadeståndsrätten har rättstutvecklingen i vart fall 

under 1900- talet kommit att uppfattas som rigid och stel.108  

En därtill kopplad fråga rör huruvida det är fritt fram att avvika från prejudikat så länge 

som det anges rimliga skäl därtill, då till exempel att rättsutvecklingen kan anses vara låst 

och föråldrad. Med hänsyn till att själva syftet med skadeståndslagen är att utöka den 

enskildes rättsskydd kan man argumentera för att rättssäkerheten gynnas av att domstolar 

har en möjlighet att avvika när det finns särskilda skäl därtill. Så har även skett i rättspraxis. 

I rättsfallet NJA 1979 s 180 hade en byggnadsnämnd avslagit ett rivningsbeslut. Handlingen 

stod i strid med tidigare rättspraxis på området men med hänsyn till att det rörde sig om 

förhållandevis gammal rättspraxis (35 år), att det hade skett en förändring i rättsklimatet 

samt att avslåendet hade ett befogat samhällsintresse ansåg HD att beslutet inte kunde 

anses utgöra fel eller försummelse.  

Vilka avvikelser som är tillåtna kan även, utöver att särskilda skäl kan anföras, 

dessutom vara beroende av vilken myndighet som gör avvikelsen. Den aspekten kommer 

dock beröras mer nedan i avsnittet avseende betydelsen av myndighetens form. I detta 

sammanhang kan dock anföras att det finns skäl att skilja på högsta instans och lägre 

instans när det gäller domstolar. Eftersom de lägre instanserna inte har den lagstadgade 

prejudikatfunktionen som högsta instans har finns det goda skäl att anse att lägre domstolar 

är mer bundna av den högre instansen och därmed inte heller har samma möjligheter att 

avvika från rättspraxis även om det rent principiellt sätt inte finns någon bundenhet.109 
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Bengtsson har i doktrin formulerat ett antal krav på rättsfallets kvalitet för att rättsfallet 

under alla omständigheter ska följas. De omständigheter som är av betydelse för att avgöra 

om rättsfallet bör följas är därför först att prejudikatet anger en tydlig regel. Denna regel 

ska sedan ha stöd i lagtext eller åtminstone i förarbeten. Prejudikatet ska vidare framstå 

som auktoritativt genom att det inte har mist sin betydelse genom rättsutvecklingen eller 

efter omfattande kritik i doktrin. Prejudikatet ska även komma från antingen HD eller 

HFD. Prejudikat från övriga domstolar såsom till exempel miljödomstolen har inte samma 

tyngd. Alla dessa slutsatser motiveras av hänsyn till vad den enskilde med fog kan förvänta 

sig av rättstillämpningen.110 

Att rättsfallet anger en tydlig regel sammanhänger med frågan kring huruvida felet är 

ett oklart eller ett klart fel. Att avvika från en tydlig regel vore att anse som ett klart fel och 

därmed överensstämmer också Bengtssons krav på en tydlig regel med vad som har anförts 

ovan avseende att det finns anledning att se strängt på ansvaret för oklara fel. Även 

nästföljande krav, att rättsfallet framstår som auktoritativt sammanhänger med huruvida det 

är ett klart eller oklart fel. Har det kritiserats eller mist sin betydelse rör det sig ju faktiskt 

inte längre om ett klart rättsläge.  Det kan även, med hänsyn till att Bengtssons slutsats 

motiveras med vad den enskilde med fog kan förvänta sig, möjligen anmärkas att när det 

gäller specialdomstolar kan det faktiskt finnas skäl att förvänta sig mer eftersom de bör vara 

experter på området, så är dock kanske bara fallet när det rör de materiella frågorna.111 Vad 

gäller kravet på att rättsfallet ska ha stöd i lagtext eller förarbeten kan det noteras att frågan 

sammanhänger med vad som har anförts ovan avseende domstolars obenägenhet att vara 

rättsskapande. Det kan i vart fall noteras att HD faktiskt i vissa fall på senare år har varit 

mer rättsskapande än tidigare. 112  Särskilt gäller detta avseende Europakonventionens 

inverkan.113 Den skillnad som dock finns avseende konventionen är att denna ålägger ett 

krav på medlemsstaterna att utge ersättning som inte finns avseende svenska regler. 

Slutligen kan det även anföras att Bengtssons krav har ganska många år på nacken och att 

det med hänsyn till vad som anförts därmed kan finnas skäl att förvisso inte helt förringa 

betydelsen av kraven men väl vara uppmärksam på att det i vissa lägen numera kan finnas 

skäl att möjligen göra en mildare bedömning avseende domstolarnas rätt att avvika. 

Eftersom de angivna omständigheterna anger när ett domslut absolut bör följas kan 

man således anta att det inte är felaktigt av en myndighet att inte följa ett prejudikat när 
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kraven inte är uppfyllda. Här föreligger en mycket betydelsefull skillnad gentemot common 

law länder där ett prejudikat alltid måste följas även för det fall det skulle framstå som 

alldeles orimligt och felaktigt. För svensk rätt del kan man istället diskutera huruvida det 

kan anses felaktigt att faktiskt följa ett prejudikat när det framstår som alldeles orimligt.114  

De angivna omständigheterna synes i viss del även överensstämma med den 

uppfattning HD haft i praxis avseende att det finns en viss möjlighet att avvika från 

allvarligt kritiserade rättsfall.115 Även i förarbetena har det ansetts att det för det fall en 

rättsregel har fastslagits i rättspraxis kan det bli aktuellt med skadestånd.116  

Som angetts ovan har Bengtsson förordat att en avvikelse kan vara tillåten när det finns 

särskilda skäl. Av stor betydelse för att en avvikelse från rättspraxis ska vara tillåten synes 

således vara att domstolen har motiverat varför en avvikelse varit behövlig. Det kan även 

noteras att det enligt svensk rätt inte går att överklaga själva domskälen och utformningen 

och existensen av dem således blir särskilt viktig.117 Att motiveringen är viktig framgår även 

av rättspraxis. Av NJA 1994 s 194 framgår att en domstol inte kan anses helt bunden av ett 

tidigare prejudikat. Det gäller eftersom det måste tas hänsyn till att utrymme måste lämnas 

för domstolarnas rättskapande verksamhet. Samtidigt anger HD att prejudikat är av stor 

betydelse vid bedömningen av huruvida en rättstillämpning kan anses vara culpös. Kravet 

för att man ska kunna avvika från tidigare praxis var dock enligt HD att domstolen i fråga 

anförde rimliga skäl för att tillämpa lagen på ett annat sätt än HD tidigare hade gjort, om så 

gjordes kunde skadestånd för felaktig rättstillämpning inte komma i fråga. I rättsfallet hade 

hovrätten i fråga utförligt motiverat sin avvikelse och däribland hänvisat till den kritik 

gentemot det tidigare prejudikatet som funnits i doktrinen samt hänvisat till ett annat 

hovrättsavgörande som också avvikit från HD:s praxis. Med hänsyn till den motiveringen 

var det således godtagbart med en avvikelse från tidigare praxis och skadestånd kunde 

därav inte utgå. Avgörande för huruvida det kan anses tillåtet att avvika från prejudikat 

torde också, utöver utformningen och motiveringen, därtill vara i viss mån beroende av 

övriga tolkningsdata i det enskilda fallet.118 

En annan situation än den när en myndighet medvetet avviker från prejudikat är när 

gällande rätt enbart framgår genom rättspraxis. Frågan rör huruvida det kan anses vara 

skadeståndsgrundande rättstillämpning att inte uppmärksamma prejudikat, alltså ett 

underlåtelsefel.  I det ovan refererade rättsfallet NJA 2011 s 411 berörs frågan. Att notera 
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är dock att rättsläget i fallet inte enbart var klargjort genom prejudikat utan att det utöver 

prejudikat hade fastslagits genom en etablerad regel som fanns uttryckt i doktrin. Gällande 

rätt förelåg genom ett fall från 1956 där HD hade slagit fast att ett skattebeslut inte utan 

vidare kunde läggas till grund för ett beslut om att gäldenären var på obestånd. Denna 

rättspraxis hade sedan följts upp i två rättsfall från 1981, 1983 samt två rättsfall från 2001. 

Att HD ansåg att rättsläget genom denna rättsfallsserie på ett klart och tydligt sätt blivit 

klarlagt framgår också genom följande utdrag ur domskälen: ”Rättsfallet har därefter följts 

upp i ett antal andra rättsfall, av vilka tydligt framgår att rätten självständigt på grundval av 

materialet i målet ska pröva om och i vad mån det föreligger en skuld.”119 Då skadestånd 

utgick i rättsfallet var det tydligen enligt HD fel och försummelse av domstolen att inte 

uppmärksamma den berörda rättspraxisen (och doktrinen). Det kan således dras en slutsats 

kring att det ibland kan vara skadeståndsgrundande att genom underlåtenhet inte 

uppmärksamma prejudikat.  

Att det har betydelse huruvida prejudikatet i fråga är tydligt eller inte torde ha framgått 

ovan, frågan rör nämligen huruvida rättsläget kan anses vara klarlagt eller inte. Att klarheten 

har betydelse framgår också av domskälen till NJA 2002 s 88. I rättsfallet ansågs det inte 

vara skadeståndsgrundande när den rättspraxis som låg till grund för avgörandet inte kunde 

anses vara entydig. Att så är fallet också avseende EU-praxis har framgått ovan. 

De slutsatser som således kan dras med hänsyn till det anförda verkar således vara att i 

de fall då rättsläget är klart och tydligt kan det bli aktuellt med ansvar såvida det inte har 

gjorts ett medvetet avsteg, vilket då också ska ha motiverats med hållbara grunder. 

Slutsatsen stämmer också överens med den åsikt som har framförts i doktrin.120 

Medan det således, som redovisats ovan, inte alltid behöver föreligga fel eller 

försummelse när svensk rättspraxis har åsidosatts föreligger det enligt EU-rätten en direkt 

skyldighet att fastslå att så alltid är fallet när högsta instans åsidosatt EU-rättspraxis. Om en 

konflikt med EU-rätten och inhemsk lag kan konstateras åligger det således domstolen att 

åsidosätta den svenska lagen för att undvika skadeståndsskyldighet. 121  Det bör dock 

framhållas att grunden för ersättningen i ett sådant läge inte är fel och försummelse vid 

rättstillämpning enligt SkL utan att grunden är EU-rätten.                                      
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2.3.4  Stridigt gentemot doktrin och allmänna rättsgrundsatser 

 

De två kvarvarande rättskällorna är allmänna rättsgrundsatser samt doktrin. Eftersom 

rättsgrundsatser ofta härstammar från doktrin behandlas de här i samma sammanhang. En 

annan sak är att allmänna rättsgrundsatser utöver att behandlas i doktrinen sedermera kan 

komma att fastslås i rättsfall och kanske även i förarbeten. I ett sådant läge rör det sig dock 

om en källa av en annan dignitet. Det bör således skiljas på rättsgrundsatser som bygger på 

prejudikat och sådana som kommer från doktrinen. När det gäller de förstnämnda har det 

anförts att det är relativt klart att ett avsteg från dessa kan föranleda ansvar, även om 

grundsatsen inte framgår av lagtexten.122  

Ett särpräglat fall rör rättsgrundsatser som avser enskildas rättsäkerhet samt 

rörelsefrihet, som till exempel analogiförbudet i straffrätten. När det gäller dessa kan 

bedömningen i princip alltid anses vara sträng med hänsyn till rättighetsintresset, det gäller 

då även om det enbart rör sig om avsteg från en grundsats. Även när felet har haft stor 

ekonomisk eller personlig betydelse för den enskilde, utan att det för den skull rört sig om 

en rättighet, har det ansetts kunna bli aktuellt med skadestånd.123 Ståndpunkten synes ha 

blivit i viss mån bekräftad genom NJA 2011 s 411, där felets inverkan och betydelse av HD 

angetts som betydelsefulla faktorer för att avgöra skadeståndsansvaret. 

Enligt Bengtsson är det dock normalt inte tillräckligt för skadeståndsskyldighet att en 

rättstillämpning går emot en uppfattning som härskar i doktrinen. Det gäller, enligt denne, 

även för det fall doktrinåsikten har stöd i ordalydelsen för lagtext som är tvetydig. 

Förklaringen är helt enkelt att doktrin inte har en sådan dignitet att den måste följas.124 

Bengtssons uppfattning synes även ha stöd i HD:s praxis. Domstolen har inte i något av de 

redovisade rättsfallen ansett att en rättstillämpning varit skadeståndsgrundande enbart på 

grund utav att den avvikit från doktrin. I NJA 2011 s 411 hänvisar HD dock till att 

rättsläget kan anses klargjort genom en etablerad regel i en bok. Dock var inte doktrinen 

den enda källan utan det fanns därtill belysande rättspraxis. Doktrin och regler synes 

således kunna användas som stöd, men inte vara ensamt avgörande.  

Doktrin kan även sägas vara en ”fri” källa. Medan de andra rättskällorna följer angivna 

former för vad som till exempel är ett förarbete kan doktrin, i praktiken, skapas av 

egentligen vem som helst. Eftersom doktrin är en fri källa finns det således även mer 

utrymme för mer löst hållna reflektioner än i övriga rättskällor. Samtidigt som det 
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inledningsvis har framhållits att det på det här området finns ett förhållandevis stort 

utrymme för argumentation innebär rättskällans form att det alltid bör iakttas en viss 

restriktivitet vid brukandet.  

2.3.5 Sammanfattning bedömningens förhållande till olika typer av rättskällor 

 

Först och främst kan det konstateras att rättskällans dignitet har stor betydelse för 

skadeståndsansvaret. I princip kan den vanliga normhierarkin följas. Medan ett omotiverat 

avsteg från lagtext i princip alltid generar skadeståndsansvar är det dock mycket 

tveksammare vid avsteg från rättspraxis och i princip aldrig när det bara rör sig om en källa 

i doktrin.  

Gemensamt för samtliga källor och även EU-rätten är att klarheten och tydligheten hos 

källan har stor betydelse samt att särskild restriktivitet gör sig gällande när det rör sig om 

rättigheter. Det har även anförts att det kan finnas möjligheter att avvika om avvikelsen kan 

motiveras med godtagbara skäl. Även här torde då gälla att det är av betydelse vilka skäl 

som kan anges. Rör det sig inte om en obsolet bestämmelse om äganderätten till bin från 

byggningabalken torde det ytterst sällan kunna anges några skäl som rättfärdigar ett 

avvikande från lagtext.  

2.4 Den felande myndigheten  
 

Stöd för att olika bedömningar måste göras med hänsyn till vilken myndighet det är som 

gör bedömningen finner man redan i förarbetena. I dem uttalas nämligen att 

vållandebedömningen varierar med hänsyn till verksamhetens art och ändamål.125 Att fästa 

vikt vid myndighetens art och ändamål ligger även i linje med vad som gäller för 

culpabedömningar i allmänhet då det vid en sådan bedömning ska tas hänsyn till samtliga 

omständigheter i ärendet.126  

Området rymmer två delfrågor. Den första frågan berör huruvida ett fel blir mer 

felaktigt eller mer ursäktligt för att det begås av en särskild myndighet. Den andra frågan 

berör hur myndighetens form får betydelse för frågan kring huruvida det ska vara tillåtet att 

avvika eller inte.  

Vad gäller den första frågeställningen synes det i rättspraxis vara så att fel av domstolar 

bedöms särskilt strängt. Av domskälen till NJA 1994 s 194 framgår att vid en bedömning 

av fel eller försummelse kan det ställas extra höga krav på domstolars ärendehantering, det 
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gäller då särskilt avseende de krav som kan ställas på en noggrann handläggning. Det man 

således kan förvänta sig av domstolar är därför att det inte får förekomma slarv och brister 

i ärendehanteringen. Att det ställs extra höga krav på domstolar innebär dock inte att det 

inte ställs höga krav på rättstillämpande myndigheter, kravet på just domstolarna förefaller 

dock vara marginellt högre.  

Vad gäller den andra frågeställningen är ledorden för samtliga myndigheter rättsäkerhet 

och legalitetet. Samtidigt som det självklart är mycket viktigt att de rättstillämpande 

myndigheterna använder sig av rättskällor på ett icke godtyckligt sätt måste alltid det 

argumentet vägas mot argumentet att ett visst utrymme bör lämnas för myndigheternas 

rättsskapande verksamhet. Samhället och den rådande moralutvecklingen kan nämligen få 

lagar att framstå som föråldrade och en alltför stelbent rättstillämpning gynnar inte heller 

rättssäkerheten. Om man tillmäter stor vikt vid rättssäkerhetssynpunkter kan det anföras att 

det finns ett större utrymme för andra myndigheter än domstolarna och de typiskt 

rättstillämpande myndigheternas att avvika från rättskällorna eftersom det då inte borde 

finnas samma förväntningar på efterlevnad av rättskällor från den enskildes sida. 127 

Samtidigt kan det anföras att domstolar är de myndigheter som i alla fall bör ha bäst rättslig 

kompetens och erfarenhet av att hantera rättsliga problem och att det därmed är mer 

rättsäkert att endast dessa myndigheter ges möjlighet att ägna sig åt viss rättskapande 

verksamhet.  

När man beaktar möjligheten för olika myndigheter att avvika från rättskällor har i 

doktrinen främst den uppdelningen gjorts att det har skiljts på domstolar och övriga 

myndigheters rättstillämpning. Traditionellt sett har dock förvaltningsmyndigheter och 

domstolar behandlats gemensamt i svensk rätt. Sedan januari 2011 när den nya RF kom har 

dock domstolar kommit att hamna i ett eget kapitel och förvaltningsmyndigheter i ett 

annat. Anledningen till denna uppdelning är enligt förarbetena europarättens påverkan.128 

Det EU-rättsliga systemet och Europakonventionens inverkan kan alltså sägas ha förändrat 

domstolarnas roll, och detta inte enbart rent systematiskt. Den förändring som kan märkas 

för domstolarnas del kan anses vara att deras position har stärkts och att det därmed 

möjliggjorts en mer självständig roll för domstolarna.129 Det kan således argumenteras för 

att europarättens inverkan i viss mån har resulterat i att domstolar har getts ett något större 

svängrum än övriga myndigheter och kanske även att det i culpabedömningen, mer än 

tidigare, får betydelse vilken typ av myndighet det rör sig om. Det kan diskuteras huruvida 
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detta ökade svängrum gäller för samtliga domstolar eller om det främst är de högsta 

instanserna som har möjlighet att ägna sig åt rättskapande verksamhet. Traditionellt sett har 

underrätter inte ägnat sig åt rättsskapande verksamhet, de har ju inte heller den 

prejudicerande funktion att fylla som högsta instans har.  Rent faktiskt finns det dock 

tendenser till att även lägre instanser, när det gäller Europarätt, ser sig nödgade att ägna sig 

åt rättsskapande verksamhet. 130  Eftersom europarätten har företräde kan inte heller ett 

sådant beteende ses som direkt felaktigt och därmed inte heller vara skadeståndsgrundande 

så länge som den faktiska rättstillämpningen inte kan anses culpös. 

2.4.1 Betydelsen av ett medvetet eller ett omedvetet avsteg 

 

I det redan tidigare berörda NJA 1979 s 180 hade en byggnadsnämnd gjort en tolkning av 

lagtext som visserligen inte, enligt HD, kunde anses strida mot ordalydelsen. Den kunde 

dock anses strida mot klara förarbeten, doktrin i form av en lagkommentar samt tidigare 

prejudikat.  Trots det, kunde rättsillämpningen enligt HD inte anses vara culpös. Det 

aktuella beslutet utgjorde nämligen ”ett medvetet avsteg från den regel som framgick av 

tillgängliga rättskällor” Av betydelse i rättsfallet synes vara att HD har fäst stor vikt vid att 

det aktuella beslutet inte kunde anses oförsvarligt med hänsyn till de skäl som hade anförts, 

då bland annat miljöhänsyn och samhällsintressen. Andra skäl som nämns som godtagbara 

av Bengtsson i dennes tillägg från 1979-års fall är till exempel att det rör sig om en 

rättsprincip som framstår som orimlig och föråldrad.  Intressant i 1979-års fall är också att 

det enligt Justitieråd Bengtssons tillägg i rättsfallet har varit just på grund av att det var en 

byggnadsnämnd och inte en domstol som det har gått att avvika från tidigare rättsläge. 

Detta med hänsyn till att en byggnadsnämnd, utöver sin rättstillämpande funktion, har att 

iaktta även andra intressen som till exempel samhällsintresset. Enligt denne hade en 

domstol med hänsyn till rättsäkerheten inte haft samma möjlighet att avvika från det 

föreliggande rättsläget.  

Bengtsson fäster således avgörande vikt vid vad den enskilde kan förvänta sig av 

myndigheten. Av en byggnadsnämnd kan man förvänta sig att denna ska ta hänsyn till 

andra intressen utöver den enskildes rättsäkerhet och förutsebarhet, samma argument kan 

dock inte anföras för att en domstol ska kunna avvika då det absolut viktigaste och 

egentligen enda intresset där rimligen måste vara den enskildes rättsäkerhet. 
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Även i NJA 1994 s 194 har staten undvikit ansvar då domstolen hade gjort ett medvetet 

och välmotiverat avsteg. Utifrån rättsfallen kan man således uppmärksamma att det är en 

skillnad på när en domstol medvetet respektive omedvetet frångår rättskällor.131  

Hur man avgör huruvida det rör sig om ett medvetet eller ett omedvetet avsteg borde 

rimligen avgöras genom att studera hur domskälen har utformats. HD:s dom den 18 

oktober 2013132 rörde således ett omedvetet avsteg eftersom domstolen överhuvudtaget 

inte har motiverat hur den förhåller sig till rättsläget, det kan ju således inte röra sig om 

något medvetet avsteg. Skadestånd utgick således också i målet. Målet är dock lite mer 

komplicerat än de tidigare i och med att vad som var gällande rätt överhuvudtaget inte 

framgick. Det framgår således inte hur HD hade sett på situationen om rättsläget hade varit 

klarlagt, det får därför sägas vara oklart om ett avsteg hade kunnat vara tillåtet enbart för att 

avsteget hade motiverats. Det kan nämligen inte tänkas att vilka avsteg som helst kan 

tolereras enbart för att de motiverats väl. Utifrån de tidigare nämnda rättsfallen framgår ju 

också att det måste finnas sakliga skäl för avsteget. Att denna ”motiveringsskyldighet” 

gäller för myndigheter i allmänhet och inte enbart domstolar har slagits fast av HD i NJA 

2013 s 145.  

För det fall en dom helt saknat motivering och således överhuvudtaget inte redogjort 

för hur den förhåller sig till rättskällor är bedömningen av fel och försummelse i 

rättstillämpningen mycket sträng. Enligt HD:s dom den 18 oktober 2013133 föranleder den 

aktuella myndighetens underlåtelse inte enbart att skadestånd inte längre är uteslutet utan 

enligt domen stadgas dessutom ett presumtionsansvar för dessa fall. Presumtionsansvaret 

blir enligt HD olika starkt beroende på omständigheterna i ärendet. De krav som kan ställas 

på utförligheten i motiveringen blir då beroende av ärendets allvar och verkningar samt 

svårighetsgraden av tolkningen. Utförligheten i motiveringen måste alltså sättas i perspektiv 

till behovet av tydlighet.134 

2.5 Helhetsbedömningen  
 

Vad som har betonats i princip alla de rättsfall som har presenterats är att vad som är 

slutligen avgörande är en helhetsbedömning. Även om bedömningen vid 

rättstillämpningsfel kanske är särpräglad är det ändå en skadeståndsrättslig bedömning. 
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Som alltid ska då självklart en culpabedömning göras.  Som bekant ska då de 

omständigheter som talar för skadestånd vägas mot de mothänsyn som finns för att 

slutligen kunna avgöra om ett annat handlande än det som faktiskt har skett borde ha 

kunnat krävas. 135 Den skillnaden som finns är dock att de argument som kan anföras i viss 

mån blir särpräglade när det gäller fel i rättstillämpning.  

I kapitlen ovan har det redogjorts för en rad olika typer av fel, olika rättskällor samt 

olika myndigheter. Syftet med den presentationen har varit att åskådliggöra hur argumenten 

har olika tyngd och kan variera felen och avvikelserna emellan. Tanken är därefter att en 

helhetsbedömning ska kunna göras genom att olika parametrar och deras beskrivna tyngd 

kan vägas mot varandra. Till exempel kan det tänkas att man har omständigheterna oklart 

rättsläge, alltså ett bedömningsfel samt avvikelse från lagtext. Utifrån den beskrivning som 

har gjorts i uppsatsen blir då de omständigheter som man bör beakta att lagtext är en 

mycket viktig källa som väger tungt samtidigt som ett oklart bedömningsfel är ett fel som 

väger mycket lätt. Efter att ha vägt samman omständigheterna kan man konstatera att 

eftersom rättsläget var oklart har domstolen ett stort bedömningsutrymme men skadestånd 

är i vart fall inte helt uteslutet. Avgörande blir troligen hur domstolen har motiverat sin 

avvikelse. Om domstolen inte har motiverat sin tillämpning presumeras till och med ansvar 

i ett sådant läge.  

Inledningsvis har konstaterats att juridik inte är en exakt vetenskap och inte gärna låter 

sig beskrivas i exakta formler. Genom denna ”parameter- helhetsbedömning” får vi dock 

något som iallafall liknar en slags ekvation. Måhända kanske inte helt exakt…  

3 Fel och försummelse vid rättstillämpning och rättigheterna 

3.1 Europakonventionen och skadeståndsrätten  
 

Europakonventionen har varit svensk lag sedan 1995 när den inkorporerades genom lag 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det är dock först de senaste åren som 

konventionen har börjat visa vilken stor inverkan den faktiskt har på skadeståndsrätten. För 

varje nytt rättsfall som avgörs synes konventionens abstrakta artiklar konkretiseras i regler 

och handlingsnormer för svenska myndigheter. Oavsett om man vill kalla konventionens 

intåg i skadeståndsrätten för en ”rättighetsrevolution” eller om man uttrycker sig mer 
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försiktig136 går det inte att undvika slutsatsen att konventionen i vissa avseenden får anses 

ha vidgat det skadeståndsrättsliga ansvarsområdet. 137  Eftersom konventionen endast 

åligger staten ett ansvar gäller utvidgningen särskilt avseende området för det allmänna.138 

Utvecklingen har bland annat skett genom att konventionen har erkänts som ensam 

ansvargrund av HD.139 Det har skett genom normutfyllnad av domstolarna140 men håller nu 

även på att lagbefästas genom pågående lagstiftningsarbete.141 Lagarbetet etablerar dock 

enbart HD:s praxis och tillför inte mycket materiellt nytt.142 Vidare har konventionen den 

effekten att skadeståndsrättsliga regler, i den mån det är möjligt, ska tolkas 

konventionskonformt. Så gäller således även avseende fel i rättstillämpningen.143  

Viktigt att uppmärksamma är att det svenska regelsystemet och det konventionsenliga 

skiljer sig åt på rättsföljdssidan. I skadeståndsrätt existerar, naturligt nog, endast skadestånd 

som remedium. Enligt Europakonventionen är dock skadestånd en sista utväg när det inte 

går att gottgöra subjektet i fråga på något annat vis.144 Det får till betydelse att enbart för att 

det kan konstateras att en konventionskränkning ägt rum innebär inte det att skadestånd 

ska utgå. I det av HD från oktober i år (2013)145 avgjorda rättsfallet framgår det således 

också att det ibland kan vara fullt tillräckligt med ett erkännande av kränkningen. 

3.1.1 Olika ansvarsgrunder 

 

Ett problem som uppkommer vid tillämpningen av konventionen i svensk rätt uppträder 

när man beaktar den för svensk rätt främmande ansvarsgrunden, alltså 

konventionskränkningen. Det är nämligen lättare sagt än gjort att fastslå när en 

konventionskränkning är för handen. 146  Till att börja med är konventionens artiklar 
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abstrakta och inte formulerade på ett sådant sätt att det enkelt går att konstatera en 

överträdelse. En person som bekymrar sig med att fundera över vad rätten till egendom 

egentligen innebär inser snabbt att med lite kreativitet kan artikeln bli ytterst flexibel. 

Eftersom artiklarna har denna vaga utformning samt att Europadomstolen givetvis inte har 

möjlighet att pröva alla tänkbara frågor som kan tänkas uppkomma tillkommer problemet 

att den svenska tillämpningen hela tiden måste bygga på ett antagande om vad 

Europadomstolens skulle ha ansett i frågan för det hypotetiska fall frågan skulle komma 

upp till prövning i domstolen. Det har redan tidigare i uppsatsen uppmärksammats att det 

förhållandet får till konsekvens att domstolarna får större handlingsutrymme än normalt 

och dessutom att det rent faktiskt krävs en hel del av domstolarnas kunnighet i och med att 

det rör sig om svårbedömda frågor på ett område där det ibland inte finns särskilt mycket 

materiell ledning att tillgå. 

Ett ytterligare tänkbart problem uppstår då man beaktar att skadestånd enligt SkL 

bygger på omständigheter på ansvarssidan, fel eller försummelse och ansvaret enligt 

Europakonventionen ligger på orsakssidan. HD har i det ovan nämnda rättsfallet från 

oktober i år (2013)147 uttryckt skillnaden såsom att skadestånd enligt SkL utgår på grund av 

att den aktuella myndighetsutövningen inte har hållit en godtagbar standard. För 

rättighetskränkningen gällde dock att oaktsamhet kunde vara av betydelse för 

ersättningsfrågan medan det dock inte var en nödvändig förutsättning.  Nedan kommer 

dock anföras att för det fall det har skett en konventionskränkning är det också så att 

rättstillämpningen kan anses ha varit culpös enligt SkL. I ett sådant läge är ju egentligen 

ansvarsgrunden densamma för båda, nämligen konventionskränkningen. Även om de har 

olika infallsvinklar synes de vara mer lika just på området för det allmännas ansvar. Det 

gäller eftersom ansvaret för det allmänna, till skillnad från det allmänna skadeståndsrättsliga 

ansvaret, också omfattar kumulerade och anonyma fel och det relevanta således blir 

slutresultatet, den godtagbara standarden. Ansvaret för det allmänna kan därför inte i 

samma mån anses bygga på ansvarssidan som det allmänna skadeståndet.  

Även om grunden är densamma, konventionskränkningen, rör det sig fortfarande om 

två olika regelsystem som berättigar till ansvar och då konventionen kan berättiga till 

skadestånd utöver SkL krävs det ändå att två olika prövningar görs.  HD synes ha löst 

problemet genom att först göra en prövning enligt SkL, sedan behandlas 

konventionskränkningen för sig som en separat ansvarsgrund. 148  Enligt det kommande 
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lagförslaget föreslås också en egen regel för konventionskränkningarna.149 Man tjänar nog 

dessutom i tydlighet på att särskilja bedömningarna eftersom skadeståndet enligt 

konventionen är ett ideellt skadestånd medan skadeståndet enligt 3 kap 2 § SkL oftast rör 

sakskada eller ren förmögenhetsskada. Medan skadeståndet enligt SkL oftast syftar till att 

ersätta en reell skada och således kan beskrivas främst ha ett reperativt syfte är den senare 

ideell och syftar snarare till att ersätta den kränkning som har skett. HD har dock ansett att 

skadestånd enligt konventionen också har ett reparativt syfte och syftar till att sätta den 

skadelidande i samma situation som innan. Det som ska ersättas är enligt HD de 

ekonomiska följder den skadelidande handlingen har gett upphov till.150 Vad som är det 

egentliga syftet blir dock problematiskt i och med att HD i den senaste domen151 uttalar att 

det har betydelse för själva ansvarsfrågan huruvida den skadegörande handlingen var ägnad 

att inge djupgående känslor av kränkning. Vid en ideell skada är det ju dessutom ofta så att 

det inte har uppstått någon sak eller personskada. Ekonomiska följder blir därför svåra att 

ersätta. I rättsfallet NJA 2007 s 584 har föräldrar till barn som har genomgått en lagstridig 

läkarundersökning tillerkänts skadestånd enligt konventionen. Det kan ju knappast påstås 

att det är de ekonomiska följderna av skadan som ersätts, några sådana finns ju inte.  

Ersättningen enligt konventionen verkar således ha drag både av den ideella och ”den 

vanliga” ersättningen. Eftersom de således, åtminstone i viss mån, syftar till att ersätta olika 

typer av skador samt att ersättningen enligt konventionen dessutom inte nödvändigtvis 

behöver gottgöras genom skadestånd är det viktigt att precisera de olika grunderna genom 

två separata bedömningar för att överhuvudtaget se vad det är som bör ersättas.  

3.1.2 Är Europakonventionen begränsande?  

 

Konventionen har varit föremål för prövning av HD i flertalet rättsfall de senaste åren som 

har berört fel och försummelse vid rättstillämpning. I flertalet fall har HD uttryckt att 

betydelsen av konventionens inverkan för fel och försummelse vid rättstillämpning kan 

uttryckas som att konventionen: ”medför bl.a. att den begränsning som framgår av praxis 

när det gäller oriktig rättstillämpning och som innebär att endast uppenbart oriktiga 

bedömningar anses medföra skadeståndsskyldighet inte kan tillämpas om ett konstaterat fel 

innefattar en överträdelse av Europakonventionen.”152 
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HD:s formulering i de nämnda rättsfallen kan tänkas vara ett utfall av att Sverige 2003 blev 

fällt i Europadomstolen i fallet Stockholms försäkringsjuridik AB mot Sverige153 I domen 

ansåg Europadomstolen att Sverige var skyldig att ersätta den skada ett bolag hade drabbats 

av när bolaget felaktigt hade blivit ålagt att utge vissa konkurskostnader. Anledningen till att 

skadestånd inte hade utgått enligt svensk rätt var att skadestånd endast utgick för uppenbart 

oriktiga bedömningar. Enligt Europadomstolen var det inte en godtagbar ordning och 

därför blev Sverige fällt. Klart är alltså att Europadomstolen utökar skadeståndsansvaret 

utöver SkL.  

I doktrinen har HD:s formulering gett upphov till en diskussion kring huruvida HD 

menar att uppenbarhetsformuleringen innebär att det råder en begränsning i 

skadeståndsskyldigheten för staten vid rättstillämpningsfel och att de då finns ett 

”begränsningsrekvist” som måste tolkas bort vid en överträdelse av konventionen. Vid en 

läsning av ordalydelsen av det citerade stycket går det ej heller att förneka att HD faktiskt 

skriver begränsning som inte kan tillämpas.  

Även JK torde i sin praxis ha uppfattat formuleringen som en begränsning. I vart fall 

utifrån följande skrivning från dennes beslutskäl: ”Vid prövningen enligt 3 kap. 

2 § skadeståndslagen ska bestämmelsen tolkas konformt med konventionen. Detta har 

ansetts innebära att den nyss nämnda begränsningen att endast uppenbart oriktiga 

bedömningar medför skadeståndsskyldighet inte ska tillämpas om ett konstaterat fel eller en 

försummelse också innefattar en överträdelse av konventionen” 154  

Andersson menar dock att formuleringen ”uppenbart felaktigt” enbart ger uttryck för 

att det vid fel i rättstillämpningen måste kunna påvisas en mer påtaglig felaktighet. Rätten 

till skadestånd är inte helt obegränsad och enbart för att till exempel en domstol har 

kommit fram till en annan slutsats än överinstansen innebär inte det att den första domen 

var skadeståndsgrundande. Det är detta förhållande som ”uppenbart felaktigt” ger uttryck 

för.155  

Diskussionen kan numera i viss mån anses vara överspelad i och med den tidigare 

nämnda domen från HD i oktober i år (2013)156  som får anses ha klargjort rättsläget 

avseende vad som menas med ”uppenbart felaktigt”. I domens tillägg uttalat sig nämligen 

samtliga ledamöter i HD rent principiellt kring frågan huruvida uppenbarhetsbedömningen 

innehåller en begränsning eller inte. HD tydliggör där att uppenbarhetsrekvisitet inte 
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innebär att det finns någon förhöjd ”culpatröskel” som måste övervinnas genom att uttala 

att: ”culpanivån vid bedömning av stats eller kommuns ansvar enligt 3 kap 2 § 1 

skadeståndslagen i princip inte avviker från vad som i allmänhet gäller vid 

skadeståndsrättsligt oaktsamhetsansvar enligt skadeståndslagen.” Överhuvudtaget används 

inte den från de tidigare rättsfallen välkända standardformuleringen i domen. Att så inte 

sker skulle kunna ses som ett medvetet val från HD:s sida för att kunna sätta stopp för 

begränsningsdiskussionen.  

 En annan sak än att formuleringen inte innebär en begränsning är att som HD 

uttrycker det i själva domen: ”förutsättningarna för skadeståndsansvar rent faktiskt sällan är 

för handen när det gäller rättstillämpning och då närmast beroende på rättstillämpningens 

natur.” Samt som HD uttrycker det i tillägget att: ”det faktiska utrymmet för att en 

skadeståndsgrundande normavvikelse ska anses föreligga i vissa fall kan vara begränsat på 

grund av att bedömningsutrymmet av något skäl är stort.”  

Uttalandena stödjer således Anderssons uppfattning att uppenbarhetsformuleringen endast 

ger uttryck för de särpräglade aspekter som fel i rättstillämpningen ger upphov till, det rör 

sig således inte om någon ”culpatröskel” som ska övervinnas utan snarare ett rent faktiskt 

konstaterande av att det i praktiken kan finnas ett begränsat utrymme att fastslå culpa. Det 

som är viktigt att ta till sig från samtliga domar är att Europakonventionskränkningen är 

helt oberoende av culpa. HD:s formulering i de tidigare rättsfallen kan således, med facit i 

hand bör väl sägas, tolkas som att de egentligen bara uttrycker att bedömningen av 

huruvida det förekommit en konventionskränkning eller inte är helt oberoende av culpa.  

3.1.3 Europakonventionens inverkan på den standard som rimligen kan krävas 

 

Även om konventionen således inte innebär en begränsning innebär inte det att 

konventionen inte påverkar skadeståndsbedömningen. Utöver att den, som redan nämnts, 

stadgar en egen ansvarsgrund inverkar konventionen även på den standard som rimligen 

kan krävas på myndighetsutövningen. I samma oktoberdom som hänvisats till ovan 

uttrycker HD att: ”Europakonventionens rättighetsregler har betydelse inte bara som regler 

vid sidan av bestämmelsen om det allmännas skadeståndsansvar i 3 kap 2 § SkL. Reglerna 

inverkar också på den standard som kan krävas med avseende på 

myndighetsutövningen.” 157  Vidare ska det enligt domen göras en konventionskonform 
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tolkning i den mån det är möjligt. Detta kan enligt HD få till innebörd att i svensk rätt 

redan existerade principer modifieras eller stramas till.158  

Standardinverkan får alltså till betydelse, enligt det resonemang som presenteras av 

Andersson och om jag förstår denne rätt, att det räcker med att konstatera att det har skett 

en konventionskränkning eftersom man då ”tämligen självklart” kan utgå från att 

handlandet också anses culpöst enligt SkL.159 Resonemanget framstår som rimligt eftersom 

culpabedömningen enligt SkL handlar om vad man som enskild kan förvänta sig av en 

myndighet. Det är nämligen tämligen logiskt att man kan förvänta sig att en myndighet 

följer grundläggande mänskliga rättigheter. I domen synes det också ha haft stor betydelse 

att konventionens rättssäkerhetsgarantier var gällande och att det då utgjorde fel och 

försummelse att inte utforma domskälen på ett sådant sätt att det gick att förbereda sitt 

försvar. Då domen rörde ett förvaltningsärende hade det kanske inte annars varit aktuellt 

med samma garantier och utan konventionskränkningen hade handlandet kanske inte alls 

varit att bedöma som fel och försummelse enligt SkL. 

 Europakonventionen kan alltså fungera som en parameter i ansvarsskärpande riktning. 

I detta fall får det anses vara särskilt tydligt då det rörde sig om straffrättsliga garantier men 

det kan i vart fall inte anses uteslutet att högre krav ställs på myndigheternas agerande även 

avseende andra frågor så länge som det rör sig om rättighetskränkningar. Beroende av 

rättighetens form borde dock olika aspekter göra sig gällande.  

Bengtsson anför att vi genom rättigheternas intåg nu är på väg bort från culparegeln.160 

När det gäller konventionskränkningarna kan det inte ifrågasättas att så är fallet. Avgörande 

där är endast kränkningen i sig. När det gäller ansvaret enligt SkL är dock fortfarande culpa 

avgörande enligt lag. Innebörden av Anderssons slutsats blir dock att Bengtssons 

resonemang kring att vi nu är på väg bort från culparegeln verkligen stämmer även på 

området för SkL. När en kränkning har konstaterats innebär det närmast att culpa enligt 

SkL presumeras. Bara för att ansvarsgrunden blir en annan innebär det dock inte att 

”dammluckorna öppnas” och inte heller att ansvaret på något sätt kan anses vara strikt. 

Anledningen till att det presumeras är ju att det alltid är culpöst att kränka en 

konventionsrättighet, i den meningen är således fortfarande culparegeln gällande.  
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3.1.4 Möjliga konsekvenser av konventionens tillämpning  

 

Efter att nu ha konstaterat att rättigheterna utökar ansvarsområdet för fel och försummelse 

är det en intressant frågeställning vad detta får för konsekvenser. Bengtsson 

uppmärksammar särskilt att artikel art 1 i första tilläggsprotokollet avseende 

egendomsskyddet kan innebära framtida problem. Enligt denne skulle det leda till 

svåröverskådliga konsekvenser om felaktiga domar och myndighetsbeslut avseende just 

ekonomiska förhållanden skulle betraktas som konventionskränkningar.  Detta eftersom 

skyddet för egendom kan anses vara mycket vidsträckt, omfattar många olika situationer 

och därför skulle kunna bli mycket kostsamt för staten.161 I och med rättsfallet NJA 2010 s 

112 har HD hittills inte ställt sig positiv till en sådan tillämpning.162 Domslutet i NJA 2010 s 

112 innebar dock bara att HD inte ansåg att det förelåg en kränkning av artikel 1 första 

tilläggsprotokollet när det hade skett en överträdelse av en processuell regel. Bengtsson 

anser att det egentligen inte finns någonting som utesluter att HD hade ansett att en 

överträdelse hade skett ifall det hade rört sig om en materiell regel.163 I den här uppsatsen 

har det i föregående avsnitt anförts att det finns anledning att se allvarligare på en 

överträdelse av en formell regel än en materiell. När det gäller konventionen gör dock ett 

annat synsätt sig gällande eftersom SkL och konventionen har olika ansvarsgrunder. När 

lagen fokuserar på fel och försummelse är det viktiga enligt konventionen själva 

överträdelsen, det vill säga att det materiella efterlevs. Det kan således ligga en del bakom 

Bengtssons resonemang kring att utfallet hade kunnat bli annorlunda vid en materiell 

överträdelse. En lösning på problemet skulle således kunna vara att endast medvetna 

överträdelser utgjorde kränkningar. 164  Hur man skulle lösa det eventuella problemet 

kompliceras dock av att det i grunden är Europadomstolen som bestämmer vad som utgör 

en kränkning eller inte.  

För att begränsa verkningarna av rättighetsanspråken skulle en alternativ lösning vara 

att införa ett krav på att det ska röra sig om en allvarlig kränkning. Utifrån HD:s dom i 

oktober i år (2013) kan man diskutera huruvida HD ställer sig positiv till en sådan 

tillämpning i och med att det avgörande för ersättningsfrågan synes ha varit att: ”vid en 

helhetsbedömning framstår kränkningen i detta fall emellertid som mindre allvarlig.” samt 

att det enligt HD inte förelåg några ”sådana omständigheter som skulle kunna föranleda 
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ideell ersättning”. Kravet på en allvarlig kränkning kan jämföras med den svenska regeln 

om ersättning för en ideell skada. Enligt 2 kap 3 § SkL krävs det nämligen att kränkningen 

är allvarlig för att ideell ersättning ska utgå. Det avgörande för huruvida ett 

allvarlighetskriterium skulle kunna användas är dock huruvida Europadomstolen skulle 

acceptera en sådan tillämpning och det synes i nuläget inte vara helt klarlagt. En sådan 

tillämpning har också avfärdats i det kommande lagförslaget.165   

Ett problem som uppkommer på grund av att konventionen utöver att fungera som en 

ansvarsgrund också inverkar på vad som kan anses culpöst enligt SkL är att det ibland kan 

tänkas att en skada som baseras på exakt samma omständigheter kan komma att ersättas 

dubbelt. Med hänsyn till det reparativa synsättet som ofta ligger bakom skadeståndsrätten 

(den skadelidande ska försättas i samma situation som innan skadan) kan det ifrågasättas 

om en sådan tillämpning verkligen är avsedd. Särskilt gäller detta eftersom HD, som nämns 

ovan, har uttalat att även konventionskränkningen har ett reparativt syfte. De båda 

ersättningarna syftar alltså till att åtminstone delvis ersätta samma sak. I domen från 

oktober i år (2013) 166  utgick dock enbart skadestånd enligt SkL. Skadestånd enligt 

Europakonventionen utgick däremot inte eftersom kränkningen kunde anses gottgjord dels 

genom erkännandet av felet och dels genom skadeståndet som utgick enligt SkL. Det finns 

alltså enligt HD en korrelation mellan de olika ersättningarna och skadestånd enligt 

Europakonventionen ska tydligen enbart utgå om det anses nödvändigt utöver 

skadeståndet enligt SkL (se angående allvarlig-kravet ovan). I ett sådant läge undkommer 

man problemet med att samma skada ersätts två gånger. Dock torde det i praktiken bli 

mycket svårt att skilja på vad som ersätts enligt SkL och vad som ersätts enligt 

konventionen, särskilt när de tydligen har samma syfte. Ett framtida tillämpningsproblem 

torde vara att veta när tillräckligt mycket ersättning har utgått enligt SkL och om det i så fall 

behövs ersättning utöver enligt konventionen. Den enda ledning som lämnas enligt 

oktoberdomen är att det ska röra sig om ”särskilda omständigheter”167 Inneboende i ett 

sådant rekvisit ligger alltid ett utrymme för godtycklighet samtidigt som det nog bör sägas 

att det kanske egentligen inte är möjligt att uttrycka sig på ett klarare och tydligare sätt. 

Möjligen kan också det ovan diskuterade möjliga kravet på att kränkningen ska vara 

allvarlig ses som en konsekvens av att samma skada inte ska ersättas två gånger. Ska 

skadestånd enligt konventionen utgå, för samma sakomständigheter som enligt SkL, krävs 
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det således någon allvarlig omständighet som behöver ersättas ytterligare genom ett ideellt 

skadestånd. 

Sammanfattningsvis kan det således egentligen bara konstateras att tillämpningen av 

det ytterligare skadeståndet enligt konventionen skulle kunna förenklas om det 

tydliggjordes vad som är avsett att vara syftet. En restriktivitetsmarkör som kan vara 

övergripande för hela området kan dock vara att det rent allmänt förs en diskussion över 

vad syftet med Europakonventionen överhuvudtaget var från början, alltså, att garantera 

grundläggande mänskliga rättigheter, inte att användas som ett ”vinstgivande instrument”168 

mot staten av processbenägna jurister…  

3.2 Andra rättigheter och fel och försummelse vid rättstillämpning 

 

Tidigare i uppsatsen har det konstaterats att när det rör rättighetsinskränkningar kan det 

finnas skäl att se strängare på ansvaret, då i betydelsen att culpabedömningen kan bli 

strängare. I ett mer långtgående, och det får nog även antas, mer spekulativt avseende, har 

den synpunkten framförts att även överträdelser av RF kan utgöra ansvarsgrund för 

skadestånd. 169   Hittills har en sådan rättstillämpning inte varit aktuell hos HD. Frågan 

kommer dock tas upp under 2014.170 Bengtsson anser dock att det ”vore ett naturligt steg” 

att likställa grundlagsrättigheterna med konventionsrättigheterna. 171  Mot Bengtssons 

resonemang kan man invända att en avgörande skillnad mellan Europakonventionen och 

RF är att medan det i Europakonventionen enligt artikel 13 finns en skyldighet att gottgöra 

en skada finns det enligt Regeringsformen inte någon sådan skyldighet. Det kan även 

anföras att medan Europadomstolen är en dynamisk common law domstol och en 

utveckling på skadeståndsrättens område där får anses vara högst naturlig gäller inte samma 

sak för den svenska ordningen. Det kan framstå som märkligt att en grundlag vi har haft 

under förhållandevis lång tid helt plötsligt ska börja generera skadestånd utan att det har 

skett några betydande materiella förändringar i rättighetskapitlet. Hur HD och lagstiftaren 

kommer ställa sig till frågan får dock bli en fråga för framtiden. Ovan har dock anförts att 

konventionen har betydelse för vilken standard man kan begära av myndighets handlande. 

Eftersom en culpabedömning är så pass fri som den är och måste fyllas ut med 
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handlingsnormer och standarder för att få substans finns det dock ingenting som hindrar 

att hänsyn också tas till att det rör en rättighet som skyddas i RF. 

 En intressant fråga i rättighetsdiskussionen rör betydelsen av ”nykomlingen” 

Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU:s rättighetsstadga). 

Även här är det öppet för diskussion huruvida dessa rättigheter kan grunda 

skadeståndsansvar eller inte. Stadgan innehåller inga sanktionsföreskrifter i sig men i likhet 

med europakonventionen gäller rätten till ett effektivt rättsmedel. 172  Stadgans framtida 

betydelse är särskilt intressant eftersom EU-rätten, kanske än mer än Europakonventionen, 

är en så pass integrerad del av svensk rätt. Hittills har dock frågan inte kommit upp i HD. 

Rättigheter som kan grundas i EU-rätten har dock berörts av JK men det har hittills inte 

rört sig om några rättigheter som grundar sig direkt på stadgan.173  

3.3 Sammanfattning fel och försummelse vid rättstillämpning och rättigheterna 

 

Redan innan den senaste domen får det anses klargjort att Europakonventionen fungerar 

som en ensam ansvarsgrund för det fall ersättning inte kan utgå enligt SkL. Genom det 

senaste rättsfallet på området får HD dock anses ha klargjort en del av de frågor som 

uppkommit genom tidigare rättspraxis. Främst gäller detta för frågan kring huruvida 

konventionen innebär en begränsning eller inte. Genom det senaste rättsfallet får det anses 

tydligt klargjort att så inte är fallet. Vidare har det framkommit att konventionen påverkar 

bedömningen enligt SkL genom att påverka den standard man rimligen kan kräva från en 

myndighet. De frågor som dock fortfarande får anses obesvarade rör främst syftet med den 

konventionsrättsliga ersättningen. Kopplat till denna fråga är frågan kring vilka särskilda 

omständigheter som kan berättiga till ersättning och huruvida de uppställer ett krav på att 

kränkningen ska ha varit allvarlig. Även om det får anses klarlagt att ansvarsgrunden vid en 

konventionskränkning är själva kränkningen, även enligt SkL, kommer det nog även i 

framtiden rent praktiskt vara ett problem för jurister hur denna grund ska hanteras då den 

bygger på ett för svensk rättsordning främmande synsätt.  

Vidare är det en intressant fråga för framtiden hur övriga rättigheter såsom de i RF, 

EU-rätten och även andra av Sverige tillträda konventioner såsom t.ex. barnkonventionen 

kommer att behandlas.  
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4 Avslutande reflektioner 
 

Ambitionen med denna uppsats har inte varit att propagera för i vilka situationer det enligt 

min mening är rimligt att skadestånd för felaktig rättstillämpning bör utgå. Gränsen för 

skadeståndets vara eller icke vara rör i grunden en politisk fråga och bestäms ytterst av den 

politik och rättskultur som råder för tillfället. Att så har skett påvisas också genom den 

utveckling det allmännas ansvar har genomgått från att präglas av den ”ofelbara 

statsmakten” till att bli en generös stat med stort fokus på enskildas rättigheter gentemot 

staten. 174  Att så sker får vidare anses vara en grund för ett demokratiskt samhälle. 

Ambitionen har istället varit att urskilja de trender och kriterier som både kan tala för och 

som kan tala emot ett ansvar för staten i det enskilda fallet.  

Den första ”trenden” som har framkommit som ett övergripande tema genom 

uppsatsen består i att ansvarsområdet för det allmänna rent faktiskt i viss mån har utökats. 

Främst kan detta konstateras ha skett genom de rättighetsargument som har presenterats, 

då främst med rättigheten som grund men även genom att rättigheten inverkar på ”den 

godtagbara standarden”. Möjligheten till utökning här gäller dock enbart när det kan 

konstateras ha skett en rättighetskränkning. För de fall det inte har skett en 

rättighetskränkning kan det dock även på det allmänna området skönjas en viss utökad 

möjlighet till framgång. De argument som har presenterats främst i andra kapitlet får då 

avgörande betydelse. Jag avser då alltså felets form, rättskällans form samt myndighetens 

form. Därutöver kan särskilda argument i det enskilda fallet såsom felets betydelse och 

inverkan ha stor betydelse. Samma sak gäller för särskilda ansvarskärpande omständigheter 

såsom avsaknad av motivering. På området för nya kriterier har HD alltså de senaste åren 

genomfört ett stort arbete genom att i flertalet domar utvecklat bedömningen från att 

endast vara en standarformulering i förarbetena till att bli något mer. Denna utveckling kan 

kanske bäst sammanfattas genom att rättstillämpningsfelen har gått från att tidigare närmast 

principiellt inte ersättas med ett avslag och en standardmotivering från domstolen sida till 

att numera vara som en helt vanlig culpabedömning. De oklarheter och problem som 

rättstillämpningsfel tidigare kunde anses lida av är således inte längre lika alarmerande. 

Särskilt gäller detta för europarättsområdet där lagstiftning till och med är på väg.  

Den utökade möjligheten till att nå framgång med en talan bör dock inte överdrivas. 

Det torde även i fortsättningen vara svårt att visa att rättstillämpning varit felaktig. Det 

beror dock inte på, vilket kunde misstänkas tidigare, att det finns en ovilja bland domare att 
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erkänna dessa fel eller att det rör sig om en kvarleva från standardregeln utan snarare på att 

det rent faktiskt är svårt att visa att en rättslig bedömning är felaktig. Det illustreras av att 

de fel som i uppsatsen konstaterats mest möjliga att nå framgång med rör fel som inte 

involverar särskilt mycket bedömning såsom t.ex. underlåtelsefel och omotiverade avsteg 

från lagtext. När det gäller till exempel skönsmässiga bedömningar som helt och hållet är 

en tolkning lär det även i fortsättningen vara mycket svårt att nå framgång med en sådan 

talan.  

 En andra allmän utveckling som kan skönjas i uppsatsen är den ökade 

”judikaliseringen”. Det är intressant att notera att samtidigt som det inledningsvis har 

konstaterats att bland annat rättighetsdiskussionen har lett till en viss ”judikalisering” och 

därmed ökad makt och svängrum för jurister har även området för skadeståndsansvaret 

ökat. En enligt mig logisk tolkning vore snarare att ökat svängrum borde generera att färre 

saker anses felaktiga. Det är väl dock även så att rättighetsdiskussionen har varit till fördel 

för den part som driver processen och inte den försvarande parten, i det här fallet, staten. 

Förklaringen synes också kunna ligga i rättssäkerhetsargument. En friare juridik innebär 

också en mindre förutsebar juridik. För att kunna tjäna in det man således har förlorat i 

rättsäkerhet är det kanske också en rimlig ordning att det finns större möjligheter att erhålla 

skadestånd när det blir fel.  

Slutligen vill jag betona att även om alla omständigheter och trender som presenterats 

har sin betydelse i argumentationen är det i slutändan, som alltid, helhetsbedömningen som 

är slutligt avgörande. Inga konstigheter alltså…  
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5 Källförteckning 
 

Offentligt tryck’ 
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Prop. 1989/90: 42 – Om det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen. 

Prop. 2009/10:80 – En reformerad grundlag. 

 

SOU 2008:125 – Grundlagsutredningens betänkande om en reformerad grundlag. 

SOU 2010:87- Skadestånd och Europakonventionen. 
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