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1 Inledning 

1.1 Om ämnet 

Begreppet saken1 torde tillhöra ett av de mest omdiskuterade och svårtillämpade 

begreppen inom civilprocessrätten.2 Begreppet förekommer i flera bestämmelser 

i rättegångsbalken (1942:740) (RB), bl.a. i reglerna om rättskraft (17 kap. 11 § 

RB), taleändring (13 kap. 3 § RB) och litispendens (13 kap. 6 § RB3). Dessa reg-

ler är av stor praktisk betydelse för parterna i en rättegång, eftersom reglerna yt-

terst kan hindra den enskilde från att få sin talan prövad och därmed erhålla det 

rättsskydd som denne begär. Saken har emellertid även betydelse för ett antal 

andra bestämmelser i rättegångsbalken, såsom reglerna om kumulation (14 kap. 

RB), återkallelse av talan (13 kap. 5 §), rättegångskostnader4 (18 kap. RB) och 

om särskilda rättsmedel (58 och 59 kap. RB). Enkelt uttryckt kan det konstateras 

att många av rättegångsbalkens regler förhåller sig till varandra som i ett system, 

där tolkningen av den ena regeln får effekt på hur den andra regeln ska förstås.5 

 

Svårigheterna med att uppställa en enkel formel för sakens identitet kan delvis 

bero på att de processrättsliga reglerna fungerar som ett sorts verktyg för de ma-

teriella reglernas förverkligande.6 Ett exempel är att den enskilde kan få en dom 

över ett tvistigt rättsförhållande, där domen verkar som en ersättning av rättsläget 

mellan parterna.7 Men för att de materiella reglerna ska kunna få genom-

slagskraft är det ofta nödvändigt att beakta dessa reglers bakomliggande ända-

mål. Sakens identitet påverkas sålunda delvis av de materiella regler som i tvisten 

är för handen. Samtidigt måste dessa ändamål även vägas mot flera processuella 

                                            
1 I rättegångsbalken används som synonym till saken ibland andra termer, se bl.a. 10 kap. 17 § RB (”tvis-
ten”), 13 kap. 6 § RB (”frågan”) och 14 kap. 6 § RB (”målet”). Se Ekelöf & Edelstam, Rättegång I s. 43. 
2 Se bl.a. Ekelöf & Edelstam, Rättegång I s. 46 och Pauli & Edelstam, SvJT 2012 s. 474. 
3 Se not 1 ovan. 
4 Se t.ex. NJA 1994 s. 23. 
5 Jfr Westberg, JT 1993-94 s. 815. 
6 Ekelöf & Edelstam, Rättegång I s. 13 f. Jfr även Olivecrona, Rätt och dom s. 11. 
7 Ekelöf/Bylund/Edelstam, Rättegång III, 7 uppl. s. 180. Se även Olivecrona, Domen i tvistemål s. 148, 
175 och 214. 
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principer, såsom att främja förutsebarhet, skapa trygghet för parterna och tillgo-

dose processekonomiska intressen.8 

 

I ett antal prejudicerande rättsfall från 1977 till 20119 har Högsta domstolen suc-

cessivt utvidgat sakens innebörd, där de principer som har fastslagits i dessa mål 

skiljer sig från den innebörd av saken som förespråkades i motiven till rätte-

gångsbalken.10 Ett särskilt spörsmål är frågan vilka konsekvenser denna rättsut-

veckling har gett upphov till beträffande förhållandet mellan rättskraften i 17 

kap. 11 § RB och taleändringsbestämmelsen i 13 kap. 3 § RB, där rättsläget i 

flera avseenden får anses vara oklart. I Högsta domstolens praxis har ändamåls-

skäl lyfts fram för att rättskraftens objektiva utsträckning ska utvidgas.11 En ut-

vidgad rättskraft försvårar för en part att få en ny talan prövad, men underlättar 

samtidigt för käranden att under processens gång förändra sin talan. Det är denna 

konsekvens av rättsutvecklingen som kommer att undersökas närmare i denna 

uppsats, särskilt mot bakgrund av civilprocessens funktioner och de bakomlig-

gande ändamålen för de processuella regler som aktualiseras. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida Högsta 

domstolens rättsutveckling med avseende på saken överensstämmer med de än-

damål som motiverat reglerna i 17 kap. 11 § RB och 13 kap. 3 § RB. Det är för-

hållandet mellan nyssnämnda regler som är föremålet för denna undersökning, 

med särskilt fokus på institutet om inskränkning av talan i 13 kap. 3 § 3 st. RB. 

De frågor som ska utredas är:  

                                            
8 Jfr Nordh, Praktisk process I s. 16 f. 
9 Se närmare i kapitel 4. 
10 NJA II 1943 s. 166 och 218. 
11 Högsta domstolen har dock inte öppet förklarat att rättskraften därmed ska utvidgas, snarare har skälen 
använts till grund för domslutet, som om det redan vore gällande rätt. Se bl.a. NJA 1977 s. 618 (s. 628 f.), 
NJA 1994 s. 23 (s. 29) och NJA 1995 s. 610 (s. 612). 
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1. Hur har rättsutvecklingen sett ut med avseende på sakens identitet? 

2. Vilka ändamål kan urskiljas som vägledande för bestämmelserna i 17 kap. 

11 § RB och 13 kap. 3 § RB? 

3. Kan det nuvarande rättsläget, särskilt med avseende på inskränkning av ta-

lan, anses överensstämma med dessa ändamål? 

4. Om nej, hur bör denna ordning i sådana fall lösas de lege ferenda? 

 

Några läsare har säkert redan börjat fråga sig vilket värde en uppsats om saken 

egentligen kan innehålla. Är inte ämnet vid det här laget redan uttömt? Som 

framgått i inledningen har begreppet saken visserligen varit föremål för omfat-

tande diskussion. Det betyder dock inte att det råder enighet om hur begreppet 

ska förstås. I fråga om vilka konsekvenser rättsutvecklingen av saken har gett 

upphov till beträffande förhållandet mellan 17 kap. 11 § RB och 13 kap. 3 § RB, 

kan det sägas att spörsmålet till viss del har diskuterats, men däremot enligt min 

mening inte i någon större omfattning.12 

 

1.3 Metod och material 

Med hänsyn till uppsatsens syfte och frågeställningar har jag valt att använda den 

traditionella rättsdogmatiska metoden. Metoden kan beskrivas som ett tillväga-

gångssätt för att söka fastställa gällande rätt med utgångspunkt i sedvanliga rätts-

källor såsom lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och juridisk litteratur. Den rätts-

dogmatiska metoden är dock inte begränsad till att klargöra rättsläget – det är 

också en metod som kan användas för att kritisera vad som framkommit.13 Vid 

bedömningen av hur en viss rättsregel ska förstås (de lege lata såväl som de lege 

ferenda), måste utgångspunkten vara att den inte ska motverka sitt eget ända-

mål.14 Som berördes i inledningen består rättegångsbalken av ett regelkomplex, 

där tolkningen av en regel får effekt på hur en annan regel ska förstås. Mot den 

                                            
12 Se framförallt Westberg, JT 1993-94, Alternativyrkande och rättskraft i civilprocessen s. 813–824, 
Nordh, SvJT 2002 s. 12–25, Nordh & Lindblom, Kommentar till RB, häfte 2 – Kapitel 10–14 s. 178 f. 
och Lindell, Civilprocessen s. 239–243. 
13 Kleineman, Rättsdogmatisk metod s. 35, I: Korling & Zamboni (red.), Juridisk metodlära. 
14 Se Lehrberg, Praktisk juridisk metod s. 254. 
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bakgrunden är det enligt min mening angeläget att fästa betydande vikt vid de 

bakomliggande ändamålen till de rättsregler som aktualiseras i denna uppsats.  

 

Frågan om hur begreppet saken ska förstås har som nämnts varit föremål för om-

fattande diskussion. Det finns således ett rikt material rörande denna fråga. Den 

specifika fråga som är central för denna uppsats har också diskuterats, men inte i 

någon större utsträckning.15 De svårigheter som materialet har varit förenat med 

är framförallt att flera frågor som aktualiseras i framställningen saknar klara svar. 

Det har därför i betydande mån ankommit på uppsatsförfattaren att självständigt 

försöka organisera och dra slutsatser av det relevanta materialet som funnits till-

gängligt.16 

 

1.4 Avgränsningar 

En utredning om förhållandet mellan 17 kap. 11 § RB och 13 kap. 3 § RB aktua-

liserar en mängd spörsmål som pga. tids- och utrymmesskäl inte kan behandlas 

inom ramen för en examensuppsats. Jag har valt att fokusera på de verkningar 

som rättsläget med avseende på sakens identitet ger upphov till i fråga om in-

skränkning av talan i 13 kap. 3 § 3 st. första ledet RB. Undersökningen avgränsas 

vidare till två typfall, vilka redogörs för närmare i 6 kap. De nämnda typfallen 

har valts mot bakgrund av att de, enligt min uppfattning, lämpligast belyser de 

eventuella problem som praxisutvecklingen har gett upphov till. 

 

1.5 Disposition 

Den fortsatta framställningen har disponerats på så sätt att kapitel 2 innehåller en 

redogörelse för vissa processuella grundbegrepp och institut. Kapitlets syfte är att 

skapa en bättre förståelse för de frågor som kommer att behandlas i de senare ka-

pitlen. I kapitel 3 redogörs för hur begreppet saken har tolkats i den juridiska lit-

teraturen, där förarbetsuttalandena behandlas i samband med redogörelsen för 

                                            
15 Se not 12 med hänvisningar. 
16 Se särskilt kapitel 5 och 6. 



 9 

den ”klassiska” synen på sakens identitet. Kapitel 4 behandlar sedan de viktigaste 

rättsfallen från Högsta domstolen beträffande utvidgningen av sakens omfatt-

ning. Det har varit ett medvetet val att behandla doktrinens rättskraftsteorier före 

praxisutvecklingen. Den ena anledningen är att doktrinen har varit så betydelse-

full för hur domstolarna utformat sin praxis på området. Den andra anledningen 

är att de rättsfall som behandlas i kapitel 4 delvis kommenteras mot bakgrund av 

de rättskraftsteorier som framgår av det föregående kapitlet. I kapitel 5 undersöks 

vilka ändamål som får anses vara vägledande för hur bestämmelserna i 17 kap. 

11 § RB och 13 kap. 3 § RB ska förstås. Syftet är dels att försöka få en förståelse 

för vilka skäl som legat till grund för rättsutvecklingen, dels att kunna förutse 

vilka konsekvenser som denna rättsveckling ger upphov till. Vidare, i kapitel 6, 

diskuteras hur två typfall ska förstås mot bakgrund av Högsta domstolens praxis-

utveckling. Syftet är att undersöka vilka konsekvenser det nuvarande rättsläget 

ger upphov till i konkreta situationer och huruvida dessa konsekvenser är fören-

liga med ändamålen till reglerna om rättskraft och taleändring (inbegripet in-

skränkning av talan). Avslutningsvis, i kapitel 7, följer de avslutande kommenta-

rerna med syfte att försöka besvara uppsatsens frågeställningar. 
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2 Generella utgångspunkter 

2.1 Inledning 

Processrätten kan nog av många uppfattas som ganska svårbegriplig och abstrakt, 

kanske pga. dess juridisk-tekniska natur. Den centrala lagstiftningen på området 

finns i rättegångsbalken och innehåller en hel del begrepp som är mycket viktiga 

för förståelsen för hur reglerna ska tillämpas. Begreppen har ofta en snäv juridisk 

betydelse, där det vardagliga språkbruket inte ger någon tillräckligt tillfredstäl-

lande vägledning. För att få en förståelse för den problematik som jag vill belysa 

med denna uppsats är det angeläget att först klargöra vissa processuella grundbe-

grepp och institut. Jag kommer därför i det följande avsnittet redogöra för pro-

cessens ram, eller närmare bestämt vad en dom består av, se avsnitt 2.2. Sedan 

kommer domens olika rättsföljder att behandlas, se avsnitt 2.3. Avsnitt 2.4 kom-

mer sedan beskriva institutet om ändring av talan följt av avsnitt 2.5 som redogör 

för regeln om litispendens. Avslutningsvis kommer det i avsnitt 2.6 att redogöras 

för reglerna om resning. 

 

2.2  Processens ram 

Den som vill inleda en rättegång måste enligt 42 kap. 1 § RB skriftligen inge en 

stämningsansökan till domstolen. I stämningsansökan ska käranden bl.a. uppge 

ett bestämt yrkande samt en utförlig redogörelse för de omständigheter som åbe-

ropas till grund för yrkandet, se 42 kap. 2 § 1 st. 1–2 p. RB. Om stämningsansö-

kan uppfyller de krav som följer av 42 kap. 2 § RB ska domstolen utfärda stäm-

ning på svaranden att svara på käromålet, se 42 kap. 5 § RB. Processen har där-

med startat. 

 

Enligt 17 kap. 1 § RB kan domstolen avgöra en process på två olika sätt, nämli-

gen genom antingen dom eller beslut. En dom innebär ett avgörande av ”saken”, 

medan avgöranden som inte rör saken träffas genom beslut. Vad som avses med 

begreppet saken framgår inte uttryckligen någonstans i rättegångsbalken, men får 



 11 

anses förstås som det mellanhavande mellan parterna som tvisten avser,17 där 

domen betecknar domstolens avgörande av huruvida det materiella yrkandet ska 

bifallas eller inte.18 

 

I tvistemål finns vissa begränsningar avseende domstolens fria skön att be-

stämma över domens innehåll. Av 17 kap. 3 § RB framgår att domstolen inte får 

döma över annat eller mera än vad vederbörande part har yrkat. Motsatsvis kan 

rätten utan hinder av bestämmelsen döma till mindre än vad som yrkats, förutsatt 

att det omfattas inom ramen för samma sak. När det gäller dispositiva tvistemål 

är domstolen på samma sätt som vid yrkandena även bunden av parternas grun-

der. Regeln är ett uttryck för den s.k. dispositionsprincipen, vilken innebär att 

parterna själva bestämmer ramen för processen. I sammanhanget bör det dock 

påpekas att dispositionsprincipen inte omfattar bevisvärdering och rättstillämp-

ning, där domstolen i stället har ensamrätt.19 Domstolen är alltså inte bunden till 

de bevis eller rättsregler som parterna åberopar i processen. 

 

Mot bakgrund av ovanstående kan det konstateras att saken utgörs av kärandens 

yrkanden och grunder, och det är dessa beståndsdelar som bildar ramen för pro-

cessen. Det är därför av intresse att närmare undersöka dessa begrepp. 

 

Begreppet yrka har samma betydelse som att begära eller fordra något. Yrkandet 

riktar sig inte mot motparten utan mot rätten. Yrkandet är således en parts begä-

ran till domstolen att utföra en viss processhandling. Denna processhandling är 

som framgått, avseende saken, att domstolen avkunnar en dom.20 Man brukar tala 

om två olika typer av talan som är avhängig kärandens yrkande; fastställelse- och 

fullgörelsetalan. I en fastställelsetalan handlar yrkandet om att rätten ska fast-

ställa huruvida ett visst rättsförhållande föreligger, där det vid talans väckande 

råder ovisshet kring rättsförhållandet samt att ovissheten drabbar käranden i den-

                                            
17 Fitger m.fl., Zeteo, Kommentar till 17 kap. 1 § RB, 1 st. 
18 Jfr Ekelöf, Processuella grundbegrepp s. 64. 
19 Ekelöf & Edelstam, Rättegång I s. 61. 
20 Ekelöf & Edelstam, Rättegång I s. 39. 
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nes praktiska handlande, se 13 kap. 2 § RB.21 Som exempel kan nämnas att K vill 

få fastställt att det föreligger ett hyresförhållande mellan K och S, som utnyttjar 

K:s lokal. Ett annat exempel är att K väcker talan mot S och vill få fastställt att 

en klausul i ett avtal mellan K och S har en viss innebörd. I en fullgörelsetalan 

handlar yrkandet i stället om en begäran att rätten ska ålägga svaranden att utföra 

en viss prestation eller utge ett visst penningbelopp, se 13 kap. 1 § RB. Prestat-

ionen kan t.ex. handla om att svaranden ska avhjälpa en skada eller avträda en 

fastighet. 

 

Enligt 42 kap. 2 § 1 st. 2 p. RB ska käranden i sin stämningsansökan utförligt re-

dogöra för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet. Grundens 

funktion är således att vara en förklaring till domstolen varför det framställda yr-

kandet ska bifallas. Grunden ska vidare bestå av omständigheter. I litteraturen 

avses här omständigheter av omedelbar betydelse för utgången av målet, s.k. 

rättsfakta.22 Inom processrätten är rättsfakta de faktiska omständigheter som sva-

rar mot innehållet i en rättsregel. Anta att S krockar med K:s bil, där K:s bil ska-

das. K väcker sedan talan mot S med yrkandet att S ska utge 100 000 kr till K. I 2 

kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) (SkL) stadgas att den som uppsåtligen eller 

av vårdslöshet orsakar personskada eller sakskada ska ersätta den skadan. K an-

ser att denna regel är tillämplig för att vinna bifall med sitt yrkande. I detta fall är 

det K:s beskrivning av händelseförloppet i de delar de är rättsligt relevanta (dvs. 

att omständigheterna uppfyller rekvisiten) som utgör rättsfakta.23 Att K:s bil har 

skadats är exempelvis ett rättsfaktum, liksom att det var S som orsakade skadan. 

 

En medelbart relevant omständighet utgör dock inte ett rättsfaktum. Ett exempel 

på en sådan omständighet är att omständigheten endast har betydelse som bevis 

för ett rättsfaktum.24 Anta att K åberopar ett vittne till styrkande av att det var S 

som orsakade skadan. Uppgifter om huruvida vittnet vid tillfället för iakttagelsen 

                                            
21 Ekelöf, Rättegång II, 8 uppl. s. 113.  
22 Fitger m.fl., Zeteo, Kommentar till 42 kap. 2 § RB, 6 st. 
23 Jfr Westberg, Civilrättskipning s. 397. 
24 Ekelöf & Edelstam, Rättegång I s. 40. 
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var alkoholpåverkad kan ha betydelse för hur tillförlitlig vittnets utsaga ska be-

dömas.25 Som nämnts ovan innefattas inte dessa medelbara omständigheter i 

grunden, vilket innebär att de inte heller ingår i begreppet saken. Domstolen är 

inte heller bunden till dessa omständigheter. 

 

2.3 Domens rättsföljder 

En dom har ansetts ha tre olika rättsföljder. Dessa rättsföljder är domens exigibi-

litet, laga kraft och rättskraft.26 Att en dom är exigibel innebär att den är verk-

ställbar hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Den vinnande parten kan med 

hjälp av domen ansöka hos KFM för att framtvinga den prestation som den tapp-

ande parten är skyldig den vinnande parten, se 1 kap. 1 § 2 st. utsökningsbalken 

(1981:774) (UB) och 1 kap. 3 § 1 st. UB. Enligt 1 kap. 1 § 1 st. UB måste verk-

ställbara domar innefatta en betalningsskyldighet eller annan förpliktelse. Mot 

den bakgrunden kan det konstateras att det endast är fullgörelsedomar som är 

exigibla. 

 

Domens laga kraft och rättskraft hänger delvis ihop. Enligt 50 kap. 1 § RB måste 

ett överklagande skriftligen ges in till rätten inom tre veckor från den dag då do-

men meddelades. Om överklagandet ges in för sent ska domstolen avvisa det, se 

50 kap. 3 § RB. Domen vinner således laga kraft och innebär att domen inte 

längre kan prövas i högre rätt med hjälp av ordinära rättsmedel.27 Av 17 kap. 11 

§ 1 st. RB framgår att ”[d]om äge, sedan tid för talan utgått, rättskraft, såvitt där-

igenom avgjorts den sak, varom talan väckts” (min kursivering). Rättskraften in-

träder alltså samtidigt som domen vinner laga kraft. Om domen skulle överklagas 

skulle även rättskraftens inträde skjutas upp.28 Legaldefinitionen av rättskraften 

stadgas i 3 st. samma regel, nämligen att en fråga som har avgjorts i en tidigare 

rättegång inte kan tas upp till prövning på nytt. Rättskraftsregeln är ett uttryck för 

                                            
25 Nordh, Praktisk process I s. 44. 
26 Ekelöf/Bylund/Edelstam, Rättegång III, 7 uppl. s. 173. 
27 Den förfördelade parten får i stället söka sig till de särskilda rättsmedlen, se 58 och 59 kap. RB. 
28 Ekelöf/Bylund/Edelstam, Rättegång III, 7 uppl. s. 175. 
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den internationellt erkända principen ne bis in idem (”inte två gånger samma 

sak”).29 

 

Skillnaden mellan laga kraft och rättskraft kan beskrivas på följande sätt. Do-

mens laga kraft får betydelse när en part har överklagat efter överklagandefristen 

har gått ut. Rättskraften tar i stället sikte på domens betydelse för parter, domsto-

lar och andra myndigheter i framtiden. Det rör sig alltså om olika rättsföljder. 

Gemensamt för de båda instituten är att de bidrar till en slutlig reglering av det 

rättsförhållande som är tvistigt mellan parterna.30 

 

Det framgår inte av motiven vilka ändamål som rättskraften baseras på. Den 

gängse uppfattningen i både praxis och doktrin är dock att rättskraftsinstitutet 

framförallt utgörs av två ändamål. Det ena ändamålet är att rättskraften ska till-

godose parternas trygghet genom att domen är slutgiltig och inte när som helst 

ska kunna rubbas genom en ny rättegång. Det andra ändamålet är att rättskraften 

ska främja processekonomiska intressen, bl.a. genom att en slutlig dom ska ge 

parterna incitament att lägga ner möda på processföringen och således undvika 

onödiga dubbelprocesser.31 

 

Att rättskraften innebär ett förbud mot att pröva samma sak igen tar sig i uttryck 

på två olika sätt. Det ena är rättskraftens betydelse som rättegångshinder, res ju-

dicata, vilket innebär att domstolen ska avvisa en sådan talan (negativ rättskraft), 

se 17 kap. 11 § 3 st. RB och 34 kap. 1 § RB. Det andra är rättskraftens prejudici-

ella betydelse, vilken innebär att domen kan läggas till grund för en annan pröv-

ning (positiv rättskraft).32 Anta att K väcker talan mot S, och vill få fastställt att 

det föreligger ett hyresavtal mellan K och S, där K är hyresvärd och S är hyres-

gäst. K vill få fastställt att hyresavtalet innebär att S är betalningsskyldig för må-

                                            
29 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 247. Jfr också art. 6.1 EKMR och 2 kap. 11 § 2 st. 
RF och art. 47.2 EU-stadgan. 
30 Ekelöf/Bylund/Edelstam, Rättegång III, 7 uppl. s. 175. 
31 Se bl.a. NJA 1977 s. 618 (s. 628 f.) och Fitger m.fl., Zeteo, Kommentar till 17 kap. 11 § RB, Inledning, 
2 st. 
32 NJA II 1943 s. 217 f. Se också Ekelöf/Bylund/Edelstam, Rättegång III, 7 uppl. s. 185. 
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natlig hyra á 10 000 kr. Anta att K:s talan vinner bifall. Hindrar domens rättskraft 

K från att väcka en fullgörelsetalan mot S med yrkandet att S ska förpliktigas 

utge 10 000 kr för en viss månad? Svaret på denna fråga är nej. Rättskraften in-

nebär endast ett hinder att pröva samma sak igen, vilket det inte är fråga om i det 

här fallet. Frågan i den första processen var huruvida hyresavtalet är giltigt och 

således med innebörden att S är skyldig att utge 10 000 kr per månad till K. I den 

andra processen prövas inte denna fråga på nytt. I stället behandlas den tidigare 

domen som ett ostridigt rättsfaktum i den nya processen, dvs. att hyresavtalet 

som förpliktigar S att utge 10 000 kr för ifrågavarande månad gäller. S kan alltså 

inte invända att hyresavtalet inte är giltigt, eftersom den frågan redan är avgjord. 

Däremot skulle S kunna invända att betalningsskyldighet inte föreligger för den 

månaden, eftersom K inte har uppfyllt sina förpliktelser, t.ex. för att lägenheten 

inte var i avtalsenligt skick. 

 

2.4 Ändring och justering av talan 

Konsekvenserna av domens rättskraft i 17 kap. 11 § RB och dispositionsprinci-

pen i 17 kap. 3 § RB får anses ställa höga krav på käranden att noga förbereda sin 

talan. Som framgått ska kärandens talan vara preciserad redan i stämningsansö-

kan. Domstolen är sedan bunden till parternas yrkanden och grunder samtidigt 

som domens rättskraft hindrar parterna att komma med nya yrkanden och grun-

der rörande samma sak i en ny process. 

 

I samma spår följer huvudregeln i 13 kap. 3 § 1 st. RB, nämligen att den väckta 

talan inte får ändras. I bestämmelsen räknas dock upp ett antal undantag som 

möjliggör för käranden att under vissa omständigheter förändra sin talan under 

pågående process. Dessa undantag hänför sig till förändringar av det som yr-

kats.33 Med begreppet förändra menas i det följande alla avvikelser från stäm-

ningsansökans ursprungliga innehåll som käranden vill åstadkomma. 

 

                                            
33 Fitger m.fl., Zeteo, Kommentar till 13 kap. 3 § RB, 3 st. 
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Enligt 13 kap. 3 § 1 st. 1 p. RB får käranden förändra sitt fullgörelseyrkande pga. 

omständighet som inträffat under rättegången eller först då kommit till kärandens 

kännedom. Enligt 2 p. får käranden framställa yrkande om fastställelse. Enligt 3 

p. får käranden kräva ränta eller annan tilläggsförpliktelse som följer av huvud-

förpliktelsen, och även i övrigt framställa ett nytt yrkande, om det stöder sig på 

väsentligen samma grund. Ett klassiskt exempel är att hyresvärden, i en tvist mot 

hyresgästen om fullgörelse av hyra för en viss månad, lägger till ett yrkande om 

fullgörelse för en annan månad. Det nya yrkandet stöder sig på samma avtal, 

nämligen hyresförhållandet mellan hyresvärden och hyresgästen, men inte på ex-

akt samma prestation (då det rör sig om hyra för olika månader). Det nya yrkan-

det utgör således en ny sak, men stöder sig på väsentligen samma grund. Anta i 

ett annat exempel att käranden anser sig ha felbedömt storleken av det yrkade be-

loppet och vill därför förändra sitt yrkande till ett högre belopp. Eftersom käran-

den pga. rättskraften är förhindrad att väcka en ny talan om det förhöjda belop-

pet34 har också denna situation ansetts omfattas av 3 p., även om lagstiftaren till 

synes inte verkar ha tänkt på detta förhållande.35 Enligt förarbetena till rätte-

gångsbalken är det billighetsskäl, praktiska skäl och lämplighetshänsyn som har 

motiverat undantagen i 13 kap. 3 § 1 st. 1–3 p. RB.36 

 

Nya yrkanden som omfattas av 2 eller 3 p. får inte tas upp sedan huvudförhand-

ling påbörjats såtillvida de inte utan olägenhet kan prövas i målet. Dessa yrkan-

den kan över huvud taget inte prövas i högre rätt, se 13 kap. 3 § 2 st. RB. Enligt 

motiven är syftet att tyngdpunkten av processen inte ska hamna i överrätt, vilket 

enligt min mening får anses vara ett uttryck för instansordningens princip.37  

 

De förändringar av talan som avses i 13 kap. 3 § 1 st. 1–3 p. RB kallas för änd-

ring av talan. En nödvändig förutsättning för att en taleändringssituation ska an-

                                            
34 Se närmare avsnitt 3.4 och 4.2. 
35 Ekelöf, Rättegång II, 8 uppl. s. 139 och Nordh & Lindblom, Kommentar till RB häfte 2 s. 181. Se 
också bl.a. NJA 1964 s. 38. Jfr dock NJA 2011 s. 718, vars avgörande medför en viss osäkerhet kring 
rättsläget, se närmare i avsnitt 4.6 nedan. 
36 NJA II 1943 s. 164 f. 
37 NJA II 1943 s. 165. 
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ses föreligga är att käranden har framställt ett nytt yrkande. Som framgått är det 

emellertid inte nödvändigt att det nya yrkandet konstituerar en ny sak – en tale-

ändring kan företas även inom ramen för samma sak.38 

 

I 13 kap. 3 § 3 st. RB framgår vilka förändringar av talan som inte är att anse 

som en taleändring. En sådan förändring innebär att saken fortfarande är den-

samma. Bestämmelsen stadgar att ”[s]åsom ändring av talan anses inte att käran-

den beträffande samma sak inskränker sin talan eller, utan att saken ändras, åbe-

ropar ny omständighet till stöd för sin talan.” En motsatsvis tolkning av ordaly-

delsen ger vid handen att en taleinskränkning eller en ny omständighet inte nöd-

vändigtvis behåller sakens identitet. Däremot utesluter inte bestämmelsen att dy-

lika förändringar av talan kan göra det. För att underlätta begreppsanvändningen 

kommer jag i det följande att kalla sådana förändringar av talan för justering av 

talan. 

 

Förhållandet mellan 17 kap. 11 § RB och 13 kap. 3 § RB kan beskrivas enligt 

följande. De yrkanden och grunder som kommer att prekluderas genom rättskraf-

ten kan käranden genom ändring eller justering företa inom ramen för 13 kap. 3 § 

RB. Om kärandens förändring av talan är otillåten beror det antingen på att kä-

randen åberopar förändringen för sent (se 13 kap. 3 § 2 st. RB) eller att det rör 

sig om en annan sak än vad som ursprungligen åberopades i stämningsansökan 

och som inte heller omfattas av undantagen i 13 kap. 3 § 1 st. 1–3 p. RB. I det 

senare fallet är käranden emellertid inte hindrad från att väcka en senare talan om 

den nya saken. Om rättskraften är vidsträckt och således gör det svårt för parter-

na att ta upp en ny process, kommer det vara desto lättare för käranden att för-

ändra sin talan under den pågående processen. Omvänt, om rättskraften är be-

gränsad kommer käranden få det svårare att justera sin talan. 

 

Avslutningsvis bör nämnas att begreppet saken, åtminstone tidigare, har ansetts 

ha samma betydelse både i 17 kap. 11 § RB och 13 kap. 3 § 3 st. RB.39 I kapitel 4 

                                            
38 Se not 35 med hänvisning. 



 18 

nedan kommer jag att redogöra för Högsta domstolens senare prejudikatbildning, 

i vilken denna ståndpunkt kan sättas i fråga. Spörsmålet kommer att undersökas 

närmare i kapitel 5 nedan. 

 

2.5 Litispendens 

Begreppet litispendens kommer från latin och betyder ungefär ”hängande (på-

gående) tvist”.40 Litispendens är en processrättslig princip och är kodifierad i 13 

kap. 6 § RB. I bestämmelsen framgår att en ny talan, beträffande en fråga (sak) 

som redan är föremål för prövning i en pågående rättegång, utgör ett rättegångs-

hinder. Litispendens har således stora likheter med rättskraftsbestämmelsen i 17 

kap. 11 § RB, med skillnaden att litispendens verkar som rättegångshinder för de 

situationer där det tidigare målet ännu inte har vunnit laga kraft. När litispenden-

sen upphör tar rättskraften vid.41 De problem som i fortsättningen kommer att 

diskuteras beträffande rättskraften i 17 kap. 11 § RB är i motsvarande mån även 

relevant för 13 kap. 6 § RB om litispendens. 

 

2.6 De särskilda rättsmedlen 

Som framgått i avsnitt 2.3 innebär domens rättskraft att den sak som målet rörde 

inte längre kan bli föremål för prövning igen, åtminstone inte med ordinära 

rättsmedel. Ett undantag från rättskraften utgör de s.k. särskilda rättsmedlen, som 

återfinns i 58 och 59 kap. RB. 

 

Återställande av försutten tid (58 kap. 11 § RB) och domvilla (59 kap. 1 § RB) 

handlar om möjligheter för den förfördelade parten att pga. vissa formella fel el-

ler omständigheter ändra en lagakraftvunnen dom. I 58 kap. 1 § RB framgår un-

der vilka förutsättningar en lagakraftvunnen tvistemålsdom, pga. vissa materiella 

fel, kan rubbas genom resning. De krav som ställs upp är enligt min mening 

                                                                                                                                
39 Se bl.a. NJA 1984 s. 733 (s. 736), Olivecrona, Rätt och dom s. 261 och Ekelöf/Bylund/Boman, Rätte-
gång III, 6 uppl. s. 108. 
40 Stening, Litispendens, Nationalencyklopedin. 
41 Ekelöf/Bylund/Edelstam, Rättegång III, 7 uppl. s. 266. 
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stränga. Det rör sig bl.a. om situationer där en domstolsledamot har begått brott 

som inverkat på målets utgång, falska bevis eller om det framkommer omstän-

digheter, som inte tidigare åberopats och som sannolikt hade medfört att målet 

hade lett till en annan utgång. I det sistnämnda exemplet krävs det att den kla-

gande parten på något sätt gör sannolikt att den haft giltig ursäkt för att inte ha 

åberopat omständigheten i det tidigare målet. Om resning beviljas ska det tidi-

gare målet tas upp vid den domstol som sist prövade målet, se 58 kap. 7 § RB.  
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3 Sakens identitet i den juridiska litteraturen 

3.1 Inledning 

Som framgått i det föregående saknas en definition av begreppet saken i lagtext. 

Visserligen kan det utläsas att saken utgörs av kärandens yrkanden och grunder. 

Dock kvarstår frågan vilka kriterier som närmare bestämmer vad saken är. I detta 

kapitel kommer jag därför att redogöra för de rättskraftsteorier som har domine-

rat den svenska civilprocessrätten under lång tid. Först, i avsnitt 3.2, följer en re-

dogörelse för motivuttalandena, tillsammans med den dåvarande förhärskande 

synen på sakens identitet i doktrinen, nämligen läran om rättigheternas individu-

alisering; även kallat den ”klassiska” rättskraftsläran. Denna rättskraftsteori, vars 

idé rättegångsbalkens regler avseende sakens identitet vilar på, har emellertid va-

rit föremål för kraftig kritik i den senare litteraturen och torde idag ha spelat ut 

sin roll i rättstillämpningen.42 Två av dessa kritiker är Olivecrona och Ekelöf. I 

avsnitt 3.3 kommer Olivecronas rättskraftsteori om händelseförloppets identitet 

att behandlas och avslutningsvis, i avsnitt 3.4, följer en redogörelse för Ekelöfs 

teori om rättsföljdens identitet. Både Olivecronas och Ekelöfs rättskraftsteorier 

torde ha haft ett betydande inflytande på rättsbildningen, även om Högsta dom-

stolen inte klart har tagit ställning till dessa uppfattningar.43 Däremot har Högsta 

domstolen, som kommer att framgå av kapitel 4 nedan, anslutit sig till Ekelöfs 

teori i fråga om att rättsföljden ska bilda utgångspunkt för bedömningen om två 

omständigheter utgör samma sak eller inte.44 Det bör dock påpekas att Olivecro-

nas och Ekelöfs uppfattningar i praktiken allt som oftast leder till samma resul-

tat.45 

 

Mot bakgrund av ovanstående är det ett medvetet val att behandla doktrinens 

rättskraftsteorier innan praxisutvecklingen (se kapitel 4). Eftersom doktrinens in-

                                            
42 Fitger m.fl., Zeteo, Kommentar till 13 kap. 3 § RB, ”Paragrafens tredje stycke”, 10 st. 
43 Nordh, Praktisk process I s. 65. Om Olivecronas och Ekelöfs dominans i den svenska rättskraftsläran, 
se bl.a. Westberg, Civilrättskipning s. 398 och RevSekr:n i NJA 1977 s. 618 (s. 623).  
44 Nordh, Praktisk process I s. 65. 
45 Ekelöf, SvJT 1957 s. 327 och Fitger m.fl., Zeteo, Kommentar till 13 kap. 3 §, ”Paragrafens tredje 
stycke”, 10 st. 
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flytande på praxis har varit så betydelsefull är denna ordning enligt min mening 

en fördel av pedagogiska skäl. En annan fördel är att rättsfallen delvis kommer 

att kommenteras mot bakgrund av dessa teorier, varför det är av intresse att först 

få en förståelse för doktrinens uppfattningar. 

 

3.2 Den ”klassiska” synen på sakens identitet 

Den nuvarande rättegångsbalken trädde i kraft år 1948 och ersatte därmed den 

gamla rättegångsbalken i 1734 års lag.46 Rättegångsbalken har sedan dess varit 

föremål för ett flertal ändringar, men dessa ändringar har inte berört frågan om 

sakens identitet.47 Vägledning bör därför sökas i de ursprungliga förarbetena till 

rättegångsbalken. 

 

Frågan är alltså vad förarbetena har uttalat beträffande de närmare kriterierna för 

att fastställa sakens identitet. Inledningsvis bör det nämnas att motiven är mycket 

knapphändiga avseende dessa kriterier. Det är därför svårt att dra några välgrun-

dade slutsatser genom tolkning av enbart motiven. När rättegångsbalken infördes 

dominerade den s.k. ”klassiska” synen på sakens identitet, med Kallenberg som 

främsta förespråkare.48 Den klassiska synen, som har sin grund i läran om rättig-

heternas individualisering, torde i princip sammanfalla med förarbetenas idé-

innehåll.49 Det förefaller därför naturligt att motivuttalandena får tolkas i ljuset 

av denna lära. 

 

I motiven till 17 kap. 11 § RB framförde processlagsberedningen att 

”[r]ättskraften bestämmes av omfånget av den talan, som genom stämning eller 

genom talans ändring blivit väckt. Det rättsförhållande, som sålunda gjorts till 

                                            
46 Se 1 § lag (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken. 
47 Exempelvis kvarstår 13 kap. 6 § RB, 17 kap. 1 § RB, 17 kap. 3 § RB och 17 kap. 11 § RB i sin ur-
sprungliga lydelse. 13 kap. 3 § RB har endast ändrats på vissa punkter, dock utan betydelse för saken, se 
prop. 1986/87:89 s. 158. 
48 Kallenberg, Svensk civilprocessrätt – Föreläsningar I–V s. 876 ff. Olivecrona, Rätt och dom s. 258 och 
Lehrberg, Processgemenskap s. 270. 
49 Olivecrona, Rätt och dom s. 262, Ekelöf, SvJT 1957 s. 322, Lehrberg, Processgemenskap s. 271 och 
Fitger m.fl., Zeteo, Kommentar till 13 kap. 3 §, ”Paragrafens tredje stycke”, 10 st.  
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processföremål, blir, i den mån den dragits under rättens prövning, rättskraftigt 

avgjort. Ej blott yrkandet i rättegången blir sålunda prövat; även det rättsförhål-

lande, varur det omedelbart härflyter, träffas av rättskraften.”50 (Min kursive-

ring). Med rättsförhållande åsyftas enligt Kallenberg det rättsliga mellanhavande 

med en viss person, för vilket käranden har begärt ”rättsskydd”.51 Rättsskyddet 

utgörs av kärandens yrkande. Det är dessa två moment som kärandens talan be-

står av.52 Men som processlagsberedningen anförde, är det rättsförhållandet som 

utgör processföremålet, dvs. saken. I motiven nämns som exempel en tvist där 

käranden – efter ett fastighetsförvärv – har yrkat att svaranden ska avträda fastig-

heten, med grunden att käranden förvärvat äganderätt till fastigheten. Om käran-

dens talan vinner bifall i målet kommer också frågan om äganderätt till fastighet-

en att träffas av rättskraften.53 

 

Enligt den klassiska rättskraftsläran är det således inte yrkandet som bestämmer 

sakens identitet. Men inte heller de omständigheter som åberopades till stöd för 

yrkandet (grunden) ansågs inbegripas i saken.54 Det utslagsgivande för bestäm-

mandet av sakens identitet, åtminstone i de flesta fall55, skulle i stället vara att 

undersöka vilken individuell rättighet som käranden påstod sig ha gentemot sva-

randen.56 De individuella rättigheterna ansågs kunna delas upp i tre kategorier: 

anspråk, absoluta rättigheter och gestaltningsrättigheter. 

 

Med anspråk avses den vinnande partens rätt att kräva en viss prestation från den 

tappande parten. Det torde med andra ord åsyfta talan om fullgörelse (se avsnitt 

2.2 ovan). I motiven förekommer uttrycket ”obligatoriska förpliktelser i allmän-

het” som enligt min mening torde ha samma betydelse.57 Enligt den klassiska 

                                            
50 NJA II 1943 s. 218. 
51 Kallenberg, Svensk civilprocessrätt – Föreläsningar I–V s. 854 och Lehrberg, Processgemenskap s. 
270. 
52 Kallenberg, Svensk civilprocessrätt – Band 2.5–2.7 s. 1232. 
53 NJA II 1943 s. 218. 
54 Se Olivecrona, Rätt och dom s. 259 ff. och Lehrberg, Processgemenskap s. 270. 
55 Vissa yrkanden kan exempelvis avse frihet från en förpliktelse, se Kallenberg, Svensk civilprocessrätt I 
s. 10 f. 
56 Kallenberg, Svensk civilprocessrätt – Föreläsningar I–V s. 854. 
57 NJA II 1943 s. 166 och 218. Jfr Kallenberg, Svensk civilprocessrätt – Band 2.5–2.7 s. 1370. 
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rättskraftsläran är det fråga om en ny sak om käranden i sin nya talan ändrar sin 

grund.58 Som ovan nämnts har denna konsekvens emellertid inte att göra med att 

grunden i sig bestämmer sakens identitet. I stället beror det på att, vid anspråk, 

rättigheten ändras när grunden ändras.59 Till synes verkar inte varken Kallenberg 

eller motiven göra någon distinktion mellan olika typer av grunder. En ny grund 

verkar alltså alltid utgöra en ny sak.60 

 

Så är dock inte fallet beträffande den andra kategorin, absoluta rättigheter, där 

äganderätten torde utgöra den praktiskt mest betydelsefulla.61 Enligt Kallenberg 

individualiseras dessa rättigheter inte på samma sätt som vid anspråken, dvs. ge-

nom framförallt grunden. I stället bör det bakomliggande rättsförhållandet i tvis-

ten vara av avgörande betydelse (se motivens exempel ovan beträffande att yr-

kande om att avträda en fastighet kommer att prekludera en senare talan om 

bättre rätt till samma fastighet). 

 

Slutligen den tredje kategorin, gestaltningsrättigheter, är en sorts säkerhetsventil 

som ska vara tänkt att täcka de fall som inte omfattas av de två förstnämnda.62 

Framförallt rör det sig om domar som får en civilrättslig betydelse, t.ex. ogiltig-

het av testamente eller äktenskapsskillnad. Saken bestäms här på ungefär samma 

sätt som vid anspråk, dvs. genom grunderna.63 

 

3.3  Olivecronas lära om händelseförloppets identitet 

Motivuttalandena och den klassiska synen på sakens identitet, som alltså till sy-

nes utgår från rättigheters individualisering, har utsatts för kritik i den senare 

doktrinen, bl.a. från Olivecrona och Ekelöf. Enligt Olivecrona är den klassiska 

rättskraftslärans innehåll mer eller mindre godtyckligt.64 Bl.a. framhålls att de 

                                            
58 NJA II 1943 s. 218. 
59 Se Olivecrona, Rätt och dom s. 261. 
60 Jfr dock NJA II 1943 s. 166 om ”helt annan grund” och s. 218 om ”ny grund”. 
61 Se Kallenberg, Svensk civilprocessrätt – Band 2.5–2.7 s. 1403 ff. 
62 Se vidare Kallenberg, Svensk civilprocessrätt – Band 2.5–2.7 s. 1413 ff. 
63 Olivecrona, Rätt och dom s. 270 f. 
64 Olivecrona, Grunden och saken s. 20 f. 
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absoluta rättigheterna, som över huvud taget inte påverkas av de åberopade grun-

derna, får märkliga konsekvenser. Anta att K har väckt talan mot S om bättre rätt 

till en viss möbel.65 Som grund har K åberopat att möbeln har tilldelats honom 

genom ett arvskifte. Anta vidare att K:s talan ogillas pga. att arvskiftet ansågs 

ogiltigt, men att ett nytt arvskifte senare tilldelar S möbeln. Om K väcker talan på 

nytt men ändrar grunden till att åberopa att arvlåtaren hade skänkt möbeln under 

sin livstid, ska denna talan avvisas. Olivecrona menar att denna konsekvens är 

orimlig, eftersom en jämförelse mellan grunderna i process nr 1 och 2 utgör helt 

fristående händelseförlopp.66 

 

När det gäller anspråken kan individualiseringsläran även i dessa fall leda till 

orimliga konsekvenser enligt Olivecrona. Anta att det mellan K och S är ostridigt 

att en viss transaktion har ägt rum, men det däremot är tvistigt hur transaktionen 

rättsligen ska kvalificeras. K skulle i den första processen kunna yrka att utfå ett 

visst penningbelopp av S med köp som den åberopade grunden. Om denna talan 

ogillas, skulle K i en ny process göra gällande samma penningbelopp men med 

den enda ändringen att parterna i stället hade kommit överens om att det var ett 

lån. Händelseförloppet är alltså i princip identiskt, men ska alltså enligt individu-

aliseringsläran ändå tas upp av domstolen.67 

 

Slutligen, när det gäller gestaltningsrättigheter, är Olivecrona även här kritisk, av 

samma skäl som vid anspråk (se ovan).68 

 

Enligt Olivecrona bör sakens identitet i stället avgöras genom att undersöka sak-

sammanhangets enhetlighet. Saken bör enligt Olivecronas synsätt utgöras av kä-

randens yrkande och det åberopade saksammanhanget i förening.69 Saken ska 

                                            
65 Olivecrona, Grunden och saken s. 12 f. 
66 Olivecrona framhåller dock att situationer som denna, dvs. när en ny talan om absoluta rättigheter 
grundas på andra rättsfakta, torde vara mycket sällsynta i praktiken, se Olivecrona, Rätt och dom s. 320. 
67 Olivecrona, Grunden och saken s. 15. 
68 Se också Olivecrona, Rätt och dom s. 270 och 275. 
69 Olivecrona, Grunden och saken s. 21. 



 25 

vidare ha samma betydelse i 17 kap. 11 § RB såväl som i 13 kap. 3 § RB.70 13 

kap. 3 § 3 st. RB beträffande ny omständighet inom ramen för samma sak ska 

enligt Olivecrona förstås som att händelseförloppet inte väsentligen har föränd-

rats. Om beskrivningen av händelseförloppet väsentligen ändras, så ändras även 

saken. Om käranden endast gör små modifikationer eller tillägg till den ursprung-

liga talan så är saken densamma. De omständigheter som käranden hade kunnat 

åberopa inom ramen för samma sak i 13 kap. 3 § 3 st. RB kommer att preklude-

ras.  

 

Men vad har de av käranden framställda yrkandena för betydelse vid bestäm-

mandet av sakens identitet? Som nyss nämnts ska saken enligt Olivecronas upp-

fattning inte bara bestämmas utifrån det åberopade saksammanhanget, utan också 

utifrån kärandens yrkanden. Enligt Olivecrona konstituerar ett nytt yrkande en ny 

sak, trots att de åberopade händelseförloppen väsentligen är desamma. Som ex-

empel nämns att käranden i den första rättegången yrkar hävning pga. fel vid köp 

av lös egendom, för att senare väcka ny talan om prisavdrag pga. samma fel. På 

samma sätt bör käranden enligt Olivecrona inte vara förhindrad att väcka talan 

om nyttjanderätt till en viss fastighet efter att en tidigare process avseende ägan-

derätt till samma fastighet har ogillats.71 Mot bakgrund av dessa exempel torde 

Olivecrona åsyfta yrkanden som kvalitativt skiljer sig från varandra. 

 

Avslutningsvis kan det enligt min mening uppstå vissa svårigheter i att försöka 

fastställa vad som utgör ett tillräckligt likt händelseförlopp för att sakens ska an-

ses vara oförändrad.72 Till synes uppställs inga fasta kriterier för bestämmandet 

av saksammanhangets enhetlighet utan det torde få bedömas utifrån det enskilda 

fallet.73 

 

                                            
70 Olivecrona, Grunden och saken s. 7. 
71 Olivecrona, Rätt och dom s. 312. 
72 Jfr Olivecrona, Rätt och dom s. 281. 
73 Jfr de exempel som diskuteras i Olivecrona, Rätt och dom s. 321 ff. 
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3.4 Ekelöfs lära om rättsföljdens identitet 

I likhet med Olivecrona har även Ekelöf kritiserat motiven och den klassiska 

rättskraftsläran, där Ekelöf inte finner någon anledning att i rättskraftshänseende 

behandla exempelvis talan om skadestånd, äganderätt eller avtals ogiltighet 

olika.74 Ekelöfs teori skiljer sig dock från Olivecronas, där Ekelöf i stället menar 

att avgörande för sakens identitet är huruvida domens rättsföljd är densamma i 

den första såväl som i den andra processen. Med rättsföljd menar Ekelöf ”den 

juridiska betydelse som enligt gällande rätt tillkommer ett sakförhållande”.75 

 

Men hur förhåller sig rättsföljden till de byggstenar som utgör processens ram, 

dvs. till kärandens yrkande och grund? På olika håll i sin framställning har 

Ekelöf likställt rättsföljden med förpliktelse eller rättighet,76 men också till kä-

randens yrkande.77 Enligt min mening vållar begreppsanvändningen en del för-

virring. Låt oss ta följande exempel. I en hyrestvist yrkar hyresvärden K att hy-

resgästen S ska förpliktigas betala 5 000 kr. Som grund åberopar K hyresavtalet 

och att det yrkade beloppet avser hyran för maj månad. K:s talan ogillas. K väck-

er sedan en ny talan på exakt samma grund (dvs. att S inte har betalat hyra för 

maj månad) men har nu ändrat det yrkade beloppet till 8 000 kr. Får denna talan 

tas upp till prövning eller föreligger det rättegångshinder? Om rättsföljden är sy-

nonymt med yrkandet torde K:s nya talan tillåtas tas upp till prövning. Yrkandet 

är ju de facto inte detsamma i den första processen som i den andra. I strikt me-

ning är inte heller den förpliktelse, som svaranden skulle åläggas vid bifall av de 

båda yrkandena, identiska, eftersom en skyldighet att utge 8 000 kr får anses vara 

mer betungande än att utge 5 000 kr. Det skulle kunna hävdas, att mellanskillna-

den om 3 000 kr åtminstone borde utgöra en ny sak, eftersom denna förpliktelse 

inte prövades i den första processen. Enligt Ekelöf ska K:s nya talan emellertid 

utgöra rättegångshinder pga. den första domens rättskraft med hänvisning till re-

gleringen om taleändring i 13 kap. 3 § RB. Enligt Ekelöf skulle det avvika för 

                                            
74 Ekelöf/Bylund/Edelstam, Rättegång III, 7 uppl. s. 197. 
75 Ekelöf, SvJT 1950 s. 539. 
76 Ekelöf/Bylund/Edelstam, Rättegång III, 7 uppl. s. 195. 
77 Ekelöf/Bylund/Edelstam, Rättegång III, 7 uppl. s. 194. 
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mycket från vanligt språkbruk att hävda att en ren kvantitativ höjning av yrkandet 

under processen skulle innebära en ny sak. Om det är tvistigt enbart beträffande 

värderingen av en viss skada ska det alltså anses falla in inom ramen för samma 

sak.78 Det som enligt Ekelöf blir rättskraftigt avgjort är, såvitt jag förstår, frågan 

huruvida S är betalningsskyldig gentemot K avseende hyra för maj månad. Här 

kan det också tilläggas att en ren kvantitativ sänkning skulle omfattas av en tale-

inskränkning i 13 kap. 3 § 3 st. RB, vilket också faller in under samma sak, och 

skulle följaktligen också träffas av rättskraften. 

 

Rättsföljden kan alltså inte vara synonym med yrkandets exakta innehåll. Ytterli-

gare ett exempel kan belysa detta. Anta att hyresvärden K, på samma sätt som i 

exemplet ovan, i den första processen yrkar att hyresgästen S ska förpliktigas 

utge 5 000 kr för maj månad. Talan ogillas. Om K nu vill väcka en ny talan, med 

samma yrkande om 5 000 kr, men grunden för talan är i stället att S inte har beta-

lat hyran för juni månad. Omfattas domens rättskraft i den första processen av 

kärandens talan i den nya processen? Det yrkade beloppet i det första målet är 

detsamma som i det nya målet. Däremot syftar grunden i det första målet på en 

prestation som baseras på maj månad, medan grunden i det andra målet baseras 

på juni månad. Det handlar alltså om två olika förpliktelser, ett begrepp som 

Ekelöf också använder för att förklara rättsföljden. Enligt Ekelöf går det inte att 

bortse från grunden vid bestämmandet av rättsföljden, liksom de civilrättsliga 

reglerna som anknyter till grunden.79 Olika grunder leder till samma rättsföljd 

och är således att bedöma som samma sak, om svaranden inte kan förpliktigas till 

en prestation enligt den ena grunden och till en ytterligare prestation enligt den 

andra (alternativa grunder).80 I det nyss nämnda exemplet avser grunderna i de 

båda målen två olika prestationer. Rättsföljderna är alltså olika, varför domen i 

det första målet inte utgör rättegångshinder för K:s nya talan.81 Omvänt innebär 

                                            
78 Ekelöf, Processuella grundbegrepp s. 109. 
79 Se bl.a. Ekelöf, Processuella grundbegrepp s. 88 och 105. 
80 Kursiveringen är citat från Ekelöf, se Ekelöf, Rättegång II, 8 uppl. s. 195. 
81 Enligt min mening skulle man kunna tänka sig att, när en ny grund åsyftar en helt annan prestation, det 
samtidigt rör sig om ett förändrat yrkande, vilket skulle kunna vara en förklaring till varför Ekelöf har 
likställt rättsföljden med yrkandet. Jfr Lindell, Civilprocessen s. 351. 
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Ekelöfs teori att alla de grunder som K åberopade eller hade kunnat åberopa till 

stöd för yrkandet avseende hyresbetalningen för maj månad har prekluderats ge-

nom den första domens rättskraft, s.k. preklusion av icke åberopade rättsfakta.82 

 

Mot bakgrund av ovanstående kan man fråga sig om yrkandena över huvud taget 

har betydelse i bedömningen av sakens identitet. Enligt Ekelöf har yrkandena be-

tydelse åtminstone i de fall där det nya yrkandet är alternativt i förhållande till 

det första samt där yrkandena skiljer sig åt på ett kvalitativt plan. Anta t.ex. att 

käranden väcker talan mot svaranden om bättre rätt till en fastighet. Under målets 

gång vill käranden dock förändra sitt yrkande till nyttjanderätt till fastigheten. 

Enligt Ekelöf ska det nya yrkandet bedömas som en taleändring och således som 

en ny sak, eftersom det vid kvalitativt olika yrkanden föreligger olika rättsfölj-

der.83 På samma sätt skulle ett sådant yrkande (om nyttjanderätt) i en ny rätte-

gång få tillåtas utan hinder av en tidigare doms rättskraft, där det förra yrkandet 

(om bättre rätt) hade prövats. 

 

Avslutningsvis bör en del förtydliganden göras. Av ovanstående kan det konsta-

teras att saken, enligt Ekelöfs uppfattning, individualiseras genom grunden. Det 

är däremot i själva yrkandet som rättsföljden kan utläsas. Rättsföljden, sakens 

identitet, ska dock som framgått inte förväxlas med yrkandets identitet som be-

stäms utifrån yrkandets konkreta innehåll. Rättsföljden befinner sig så att säga ett 

steg längre bort. Här blir den i målet tillämpliga materiella rättsregeln av bety-

delse, där undersökningen härvid måste baseras på frågan vilka konsekvenser en 

tillämpning av den materiella regeln skulle ge upphov till. Anta att 2 kap. 1 § 

SkL är tillämplig i målet, vilken föreskriver att den som uppsåtligen eller av 

vårdslöshet vållar viss skada ska ersätta skadan. Om denna regel skulle tillämpas 

innebär det att svaranden skulle förpliktigas utge skadestånd för en viss skada. 

Betalningsskyldigheten för den påstådda skadan är sålunda rättsföljden, inte det 

exakta beloppet, som i stället hänför sig till yrkandets identitet. Alla yrkanden 
                                            
82 Ekelöf/Bylund/Edelstam, Rättegång III, 7 uppl. s. 191 ff. 
83 Ekelöf, Processuella grundbegrepp s. 108. Jfr också diskussionen om hävning och prisavdrag i Ekelöf, 
Rättegång III, 3 uppl. s. 100. Se också Ekelöf/Bylund/Edelstam, Rättegång III, 7 uppl. s. 208 f. 
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eller grunder som syftar till att pröva frågan om svarandens betalningsskyldighet 

avseende den ifrågavarande skadan kommer att träffas av rättskraften.84  

                                            
84 Jfr Lindell, Civilprocessen s. 352–354 som närmare diskuterar förhållandet mellan civilrätt och pro-
cessrätt. Lindell problematiserar frågan huruvida Ekelöf använder civil- eller processrättsliga kriterier för 
att fastställa rättsföljden. 
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4 Sakens identitet i praxis 

4.1 Inledning 

I avsnitt 3.1 ovan konstaterades det att Olivecronas och Ekelöfs uppfattningar om 

sakens identitet allt som oftast leder till samma resultat.85 Tidigare torde den 

gängse föreställningen ha varit att yrkanden som avser olika prestationer inte om-

fattas av rättskraften.86 För snart 40 år sedan, genom NJA 1977 s. 618, kom dock 

en antydan till att praxisutvecklingen började ta en annan väg. Sedan dess har ett 

ytterligare antal mål från Högsta domstolen utformat nya principer som får anses 

frångå både Ekelöfs och Olivecronas uppfattningar. Jag kommer därför i de föl-

jande avsnitten redogöra för och kort kommentera de enligt min mening viktig-

aste rättsfallen för denna uppsats. Målen i fråga är NJA 1977 s. 618 (avsnitt 4.2), 

NJA 1994 s. 23 (avsnitt 4.3), NJA 1999 s. 520 (avsnitt 4.4), NJA 2005 s. 295 

(avsnitt 4.5) och NJA 2011 s. 718 (avsnitt 4.6). Kapitlet avslutas sedan med en 

sammanfattning (avsnitt 4.7). För att belysa svårigheterna med att fastställa hur 

saken ska förstås kommer jag att även redogöra för underinstansernas bedöm-

ningar. 

 

4.2 NJA 1977 s. 618 

4.2.1 Omständigheter 

I NJA 1977 s. 618 hade Raksta vägförening (föreningen) väckt talan mot dess 

ordförande, K, och yrkade i första hand bättre rätt till vissa markområden. I andra 

hand yrkade föreningen att K till föreningen skulle förpliktigas utge gåvobrev för 

berörda markområden. Som grund åberopades vissa förehavanden mellan före-

ningen och K. Sedan talan ogillats väckte föreningen på nytt talan mot K, men 

denna gång med yrkandet att K skulle förpliktigas utge köpebrev för samma 

markområden, mot erhållande av 10 300 kr. De omständigheter som föreningen 

hade åberopat som stöd för sin talan i den första processen var i princip desamma 

                                            
85 Se not 45 med hänvisningar. 
86 Se närmare i kapitel 3 ovan. 
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som i det nya målet. Frågan i målet var om den nya talan skulle avvisas pga. res 

judicata. 

 

Tingsrätten ansåg att res judicata förelåg och avvisade följaktligen föreningens 

nya talan. Tingsrätten hade sannolikt Ekelöfs rättskraftslära som utgångspunkt, 

eftersom det inleds med att föreningen såväl i den första som i den andra proces-

sen syftar till att uppnå samma rättsföljd, dvs. att bli ägare till markområdena. Att 

föreningen i den nya processen medgav att utge en viss summa pengar hade en-

ligt tingsrättens mening ingen betydelse och skulle därför betraktas som ett och 

samma yrkande. Vidare menade tingsrätten, åtminstone beträffande mål om 

äganderätt till fast egendom, att det är viktigt att tillgodose parternas trygghet att 

inte behöva processa om äganderättsfrågan igen. En följd av detta är således att 

rättskraften i ett sådant mål måste omfatta även rättsfakta som inte uttryckligen 

har åberopats i målet. De förändringar av omständigheter som nu hade åberopats 

var dock enligt tingsrätten uppenbart för likartade med de omständigheter som 

åberopades i första målet. 

 

Hovrätten hade dock en annan uppfattning om föreningens framställda yrkande 

och grund, och menade i stället att det nya yrkandet och grunden inte hade prö-

vats i det tidigare avgjorda målet. Hovrätten fann därför att föreningens talan 

skulle prövas. 

 

För att avgöra om föreningens nya talan skulle avvisas enligt 17 kap. 11 § 3 st. 

RB, menade Högsta domstolen att de yrkanden som framställts av föreningen i 

de båda målen var av stor betydelse för bedömningen, även om de åberopade 

grunderna också måste beaktas. Högsta domstolen medgav att yrkandet i det nya 

målet skulle betraktas som ett nytt yrkande i förhållande till yrkandet i det tidi-

gare målet. Att låta ett yrkande helt bestämma rättskraftens omfattning ansågs 

dock inte förenligt med rättskraftsreglernas funktion att skapa trygghet och till-

godose processekonomiska intressen, eftersom en part lätt skulle kunna undgå 

rättskraften genom oväsentliga ändringar. 
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Slutligen menade Högsta domstolen att skillnaden mellan yrkandena i process 1 

(om bättre rätt eller gåva) och process 2 (köp) endast skiljde sig åt kvantitativt. 

Alla tre yrkanden ansågs också vara alternativa i förhållande till varandra, då ett 

bifall till det ena yrkandet skulle utesluta bifall till de övriga två. Högsta domsto-

len ansåg också att de åberopade grunderna i målen var väsentligen desamma. 

Högsta domstolen fann därför att K:s talan skulle avvisas. 

 

4.2.2 Kommentar 

I enlighet med Ekelöfs rättskraftslära ska ett nytt yrkande på samma grund inte 

anses förändra saken om yrkandet skiljer sig kvantitativt från det ursprungliga 

yrkandet. Om yrkandena däremot skiljer sig kvalitativt rör det sig om en ny sak.87 

Även Olivecrona torde vara av samma uppfattning.88 Det faktum att Högsta 

domstolen påtalade att det nya yrkandet var av kvantitativt slag tyder enligt min 

mening på att Högsta domstolen ansåg att de nämnda teorierna vid tidpunkten för 

domslutet var gällande rätt, dvs. att saken är densamma vid en kvantitativ föränd-

ring av yrkandet, till skillnad från vid en kvalitativ förändring. 

 

Huruvida skillnaden mellan yrkandena i de båda målen verkligen var av kvantita-

tivt slag kan emellertid ifrågasättas. Just denna del i Högsta domstolens domskäl 

har varit föremål för kritik, där det i stället har hävdats att yrkandena skiljer sig åt 

kvalitativt.89 Det skulle i sådana fall vara första gången som ett kvalitativt annat 

yrkande i förhållande till det ursprungliga skulle omfattas av rättskraften.90 Detta 

synsätt baseras på att yrkandena betraktas utifrån dess rättsliga karaktär, i detta 

fall gåva och köp.91 Det synsätt som förespråkades av Högsta domstolen innebär 

i stället att avseende fästs vid yrkandens värde för svaranden, där yrkandena i den 

                                            
87 Se avsnitt 3.4 ovan. 
88 Se avsnitt 3.3 ovan. 
89 Se bl.a. Ekelöf/Bylund/Edelstam, Rättegång III, 7 uppl. s. 226, Welamson, SvJT 1982 s. 103 f., Nordh, 
Praktisk process I s. 88 och Lindell, Civilprocessen s. 348. 
90 Nordh, SvJT 2001 s. 664 och hans hänvisningar i not 25. 
91 Se Lindell, Civilprocessen s. 348 f. not 71. 
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första processen (bättre rätt eller gåva) är värt 0 kr för svaranden, emedan yrkan-

det i den andra processen (köp) är värt 10 300 kr. 

 

En intressant fråga i sammanhanget är vilket betraktelsesätt som är mest rimligt. 

Förespråkare av uppfattningen att de berörda yrkandena skiljer sig åt kvalitativt 

och således utgör en ny sak måste besvara frågan var skiljelinjen ska dras mellan 

begreppen gåva och köp. Anta att föreningen – i stället för 10 300 kr – hade yrkat 

att K skulle förpliktigas utge köpebrev mot erhållande av 1 kr. Ska det i ett så-

dant fall fortfarande röra sig om en kvalitativ skillnad? Det är uppenbart att 

gränsdragningsproblem följer av detta synsätt. Det kan finnas en risk att en part 

lätt kan kringgå rättskraften genom oväsentliga modifieringar av yrkandet, vilket 

inte skulle vara önskvärt mot bakgrund av rättskraftens bakomliggande funktion-

er, som enligt Högsta domstolen är att skapa trygghet och tillgodose processeko-

nomiska intressen.92 Det är emellertid möjligt att hävda att de av föreningen 

framställda yrkandena skiljer sig rent kvalitativt, men att det för den sakens skull 

inte ska medföra att saken förändras. Detta spörsmål kommer att diskuteras när-

mare i de följande avsnitten. 

 

Själva prejudikatet i NJA 1977 s. 618 får anses vara att käranden bör framställa 

alla sina yrkanden (åtminstone om de är alternativa i förhållande till varandra) i 

en och samma process om de kan sägas ha samma syfte, eftersom sådana yrkan-

den kommer att prekluderas genom den första domens rättskraft.93  

 

4.3 NJA 1994 s. 23 

4.3.1 Omständigheter 

Efter ett fastighetsköp väckte köparen, Annica C, talan mot säljaren, Åke A, och 

yrkade i första hand rätt till hävning och skadestånd. I andra hand yrkades rätt till 

prisavdrag och skadestånd. Som grund åberopade Annica C att fastigheten var 

                                            
92 Rättskraftens ändamål diskuteras närmare nedan, se särskilt avsnitt 5.2. 
93 Lindell, Processuell preklusion s. 83. 
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behäftad med fel och därmed avvek från vad hon med hänsyn till omständighet-

erna haft anledning att räkna med samt svek och rådighetsfel. Efter viss skrift-

växling begärde Annica C att få återta sitt förstahandsyrkande om hävning. An-

ledningen var att hon sedan talan väcktes hade avhjälpt huvuddelen av felen, vil-

ket hade inneburit att fastigheten nu var i ett annat skick än vid tiden för målets 

anhängiggörande. Åke A yrkade därför att målet skulle avskrivas i den del den 

avsåg hävning och begärde även ersättning för rättegångskostnader. Frågan i må-

let var om Annica C:s återtagande av hävningsyrkandet skulle betraktas som en 

återkallelse av talan enligt 13 kap. 5 § RB eller som en inskränkning av talan en-

ligt 13 kap. 3 § 3 st. RB. Den praktiskt viktiga skillnaden mellan dessa institut är 

att käranden vid återkallelse av talan kommer att betraktas som den tappande par-

ten och därmed bli ansvarig för rättegångskostnader, se 18 kap. 5 § RB. Av avgö-

rande betydelse är om kärandens återtagande av förstahandsyrkandet är att anse 

som fristående från andrahandsyrkandet, med andra ord om de båda yrkandena 

utgör samma sak eller inte. 

 

Tingsrätten bedömde att yrkandena var alternativa i förhållande till varandra och 

utgjorde därmed en ny sak. Tingsrätten betraktade sålunda återtagandet som en 

återkallelse av talan och avskrev därför Annica C:s yrkande om hävning. 

 

Hovrätten fann däremot att det rörde sig om en taleinskränkning, trots att Högsta 

domstolen i NJA 1987 s. 707 har slagit fast att en taleinskränkning innebär en 

kvantitativ förändring av det ursprungliga yrkandet.94 Enligt hovrätten fanns det 

dock skäl att inrymma även icke-kvantifierbara yrkanden i institutet inskränkning 

av talan och hänvisade sedan till NJA 1976 s. 493. I detta mål slog Högsta dom-

stolen fast att ett yrkande om att en fastighet ska befrias från skyldighet att ingå i 

en gemensamhetsanläggning också innefattar ett yrkande att fastigheten ska åsät-

tas så lågt andelstal som möjligt för det fall att det första yrkandet inte skulle bi-

fallas. 
                                            
94 Observera att hovrätten i NJA 1994 s. 23 hänvisar till motiven (NJA II 1943) i fråga om att talein-
skränkning innebär en kvantitativ förändring. Såvitt jag kan se berörde emellertid inte processlagsbered-
ningen denna fråga. 
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Högsta domstolen anmärkte, i likhet med hovrätten, att den förevarande situat-

ionen utmärktes av att det var fråga om alternativa yrkanden som skiljer sig åt på 

ett kvalitativt plan. Grunden ansågs dock vara densamma för båda yrkandena. 

Frågan om en sådan situation omfattas av begreppet inskränkning av talan hade 

inte fått något svar i rättspraxis. Högsta domstolens slutsats var att det rörde sig 

om en taleinskränkning med följande motivering: ”När det som i förevarande fall 

en köpare på grund av påstådda fel i egendomen kan väcka talan både om häv-

ning av köpet och om avdrag på köpeskillingen, är det rimligt att kräva att han i 

en och samma rättegång tar ställning till om han vill framställa båda yrkandena.” 

 

4.3.2 Kommentar 

Huvudfrågan i NJA 1994 s. 23 var hur kärandens frånfallande av förstahandsyr-

kandet om hävning skulle betraktas, processrättsligt, i förhållande till det kvar-

stående andrahandsyrkandet om prisavdrag. Två alternativ var för handen; åter-

kallelse eller inskränkning av talan. Distinktionen mellan dessa institut är bero-

ende av huruvida de yrkanden som aktualiseras i målet kan anses omfattas av 

samma sak eller inte. Vid tidpunkten för Högsta domstolens avgörande i NJA 

1994 s. 23 får det anses ha varit gällande rätt att en inskränkning av talan endast 

omfattade en kvantitativ förändring av det ursprungliga yrkandet.95 Det får emel-

lertid konstateras att Högsta domstolen genom detta rättsfall har slagit fast att 

även yrkanden som kvalitativt skiljer sig åt också kan omfattas av begreppet in-

skränkning av talan i 13 kap. 3 § 3 st. RB. Om det kan ifrågasättas huruvida 

Högsta domstolen i NJA 1977 s. 618 verkligen frångick Olivecronas och Ekelöfs 

rättskraftsteorier, är det desto mer klart att så var fallet genom NJA 1994 s. 23.96 

Rättskraftscirkeln har sålunda utvidgats. 

 

Det kan dock sättas i fråga hur mycket rättskraftscirkeln har utvidgats. Enligt 

Lehrberg kan man av fallet inte dra några slutsatser vad gäller andra fall av alter-

                                            
95 Se bl.a. NJA 1987 s. 707, Ekelöf, Rättegång II, 7 uppl. s. 129, Westberg, Domstols officialprövning s. 
323 och Hassler, Civilprocessrätt s. 175. 
96 Lindell, Civilprocessen s. 245, Fitger m.fl., Zeteo, Kommentar till 13 kap. 3 § RB, 5 st. 
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nativa yrkanden som skiljer sig åt kvalitativt, men utesluter å andra sidan inte att 

det kan finnas sådana fall.97 Högsta domstolens lokution att det är ”rimligt att 

kräva” att parten framställer båda yrkandena i en och samma rättegång öppnar 

upp för att alternativa, kvalitativt åtskiljbara yrkanden inte alltid ska bedömas 

som samma sak.98 En motsatsvis tolkning av Högsta domstolens domskäl föran-

leder antagandet att det, åtminstone i teorin, måste finnas situationer där det inte 

anses ”rimligt” att käranden ska framställa alla sådana yrkanden i samma pro-

cess. Vilka situationer det i sådana fall skulle handla om verkar emellertid 

oklart.99 

 

4.4 NJA 1999 s. 520 

4.4.1 Omständigheter 

NJA 1999 s. 520 behandlar frågor om rättegångshinder pga. litispendens i 13 

kap. 6 § RB. I den första rättegången hade Bohlins Natursten AB (Bohlins) fört 

talan mot Bo H om betalning för en utförd entreprenadtjänst. Bo H bestred yr-

kandet bl.a. med hänvisning till fel i det utförda arbetet, vilket hade medfört vissa 

okulärt besiktningsbara skador. På samma grunder yrkade Bo H i genkäromål i 

första hand rätt till hävning, i andra hand rätt till prisavdrag. Efter att Bohlins ta-

lan bifallits och Bo H:s genkäromål ogillats, överklagade Bo H domen till hov-

rätten. Samtidigt väckte Bo H, i en ny process, talan mot Bohlins och yrkade ett 

visst penningbelopp avseende ytterligare prisavdrag och även skadestånd för 

följdskador. Som grund åberopades samma avtal som i den första processen och 

att arbetet hade utförts felaktigt, vilket hade gjort tjänsten mindre värd. Bo H 

hänvisade dock den här gången till skador som inte var besiktningsbara. Bohlins 

bestred bifall till käromålet och yrkade att denna talan skulle avvisas pga. litis-

pendens. 

 

                                            
97 Lehrberg, Processgemenskap s. 359. 
98 Jfr Fitger m.fl., Zeteo, Kommentar till 17 kap. 11 § RB, ”Saken”, 9 st. 
99 Jfr Pauli, JT 2001-02 s. 396. 
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Tingsrätten ansåg att det i detta fall inte var av avgörande betydelse för litispen-

desens omfattning huruvida de fel som åberopades som grund i det förevarande 

målet inte kunde upptäckas genom okulär besiktning, till skillnad från de fel som 

åberopades som grund i den första processen. Det avgörande var i stället om de 

fel som nu åberopades hade så nära samband med vad som behandlades i den 

första processen att det fick anses vara fråga om samma fel. Den gemensamma 

nämnaren, menade tingsrätten, var att samtliga fel som Bo H hade gjort gällande 

avsåg Bohlins utförande av golvanläggningsarbetet. I båda målen hade Bo H 

också hävdat att detta arbete hade utförts felaktigt. Enligt tingsrätten hade de åbe-

ropade felen så nära samband att det fick anses vara fråga om samma fel. De om-

ständigheter som nu åberopades till grund för den nya talan hade enligt tingsrät-

ten blivit prekluderade genom den första domen. Det nya målet avvisades därför 

pga. litispendens. 

 

Även hovrätten framhöll, med hänvisning till NJA 1984 s. 733, att avgörande för 

sakens identitet och därmed om litispendens förelåg i detta fall var huruvida de 

åberopade felen hade så nära samband att det fick anses vara fråga om samma 

fel. Eftersom felen i den första processen avsåg utseendemässiga fel medan de i 

den andra processen var hänförliga till fuktskyddet, ansåg hovrätten att felen var 

så olika att det inte kunde röra sig om samma fel. Hovrätten undanröjde därför 

tingsrättens beslut och återförvisade målet tillbaka till tingsrätten. 

 

I likhet med hovrätten, hänvisade även Högsta domstolen till NJA 1984 s. 733, 

där det uttalades att det är sambanden mellan felen som är avgörande för rätts-

kraftens (och följaktligen litispendensens) omfattning. Högsta domstolen fann att 

felen hade så nära samband att det fick anses röra sig om samma fel. 

 

Till skillnad från tingsrätten tog Högsta domstolens utredning inte slut här. Nästa 

fråga var nämligen om Bo H:s yrkanden kunde anses förändra saken. I den första 

processen hade Bo H genstämningsvis yrkat hävning alternativt prisavdrag. Yr-

kandet om prisavdrag i genkäromålet avsåg fel som gjort tjänsten mindre värd. I 
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det nya målet hade Bo H också yrkat prisavdrag, men nu avseende kostnader för 

att avhjälpa samma fel. Prisavdrag har en annan karaktär än ersättning för avhjäl-

pandekostnader. Emellertid fungerar båda två som ett surrogat för fullgörelse och 

fick enligt Högsta domstolen anses vara alternativa i förhållande till varandra 

samt ekonomiskt likvärdiga för beställaren. Högsta domstolen uttalade att 

”[r]eglerna i 17 kap 11 § och 13 kap 6 § RB kräver emellertid inte mer än att 

samma rättsföljd inte skall bli föremål för två rättegångar. Behovet av en klar och 

lättillämpad regel talar med skärpa för att den negativa rättskraften begränsas till 

yrkanden som avser samma rättsföljd eller avser en rättsföljd som är alternativ 

och ekonomiskt likvärdig.” (Min kursivering). Bo H:s talan i fråga om yrkandet 

avseende avhjälpandekostnader avvisades således av Högsta domstolen pga. li-

tispendens. 

 

4.4.2 Kommentar 

Avgörandet i NJA 1999 s. 520 aktualiserar en rad rättskraftsfrågor.100 Ett spörs-

mål avsåg frågan hur de grunder som Bo H hade åberopat i de båda processerna 

skulle betraktas i förhållande till varandra. I målet hade nämligen Bo H åberopat 

andra fel än i det tidigare målet. Frågan återknyter till diskussionen om Ekelöfs 

rättskraftslära i avsnitt 3.4 beträffande påståendet om att grunden individualiserar 

saken. Som exempel användes K:s yrkande mot S om 5000 kr avseende hyresbe-

talning för maj månad, där grunden sedermera ändras till att avse juni månad. I 

detta fall rör det sig om en ny sak, eftersom grunderna är kumulativa. De fel som 

åberopades av Bo H var i sig också kumulativa, eftersom den prestation som Bo 

H krävde för de fel som åberopades i den första processen inte uteslöt att även de 

nya åberopade felen kunde vara ersättningsgilla. Med hänvisning till NJA 1984 s. 

707 skulle det avgörande i stället vara att jämföra sambanden mellan de åbero-

pade felen. Om felen har tillräckligt nära samband ska de anses vara fråga om 

samma fel. Enligt min mening bör Högsta domstolens domskäl förstås som så att 

de av Bo H åberopade omständigheterna i de båda processerna ska betraktas som 

                                            
100 Alla dessa spörsmål kommer inte att behandlas inom ramen för denna uppsats. Se i stället Nordh, SvJT 
2001 s. 655 ff. 



 39 

samma grund, eller åtminstone som alternativa grunder där motparten inte kan 

förpliktigas till en prestation enligt den ena grunden och till en ytterligare prestat-

ion enligt den andra. 

 

Av störst intresse är emellertid frågan om Bo H:s nya yrkande i den senare pro-

cessen skulle anses förändra saken. I NJA 1994 s. 23 (avsnitt 4.3 ovan) fast-

ställde Högsta domstolen att, vid fastighetsköp, yrkande om hävning och prisav-

drag var att anse som samma sak. Som framgått var det i 1994 års fall fråga om 

kvalitativt olika yrkanden. I förevarande mål handlade det också om kvalitativt 

olika yrkanden, denna gång om prisavdrag och avhjälpande. Till skillnad från 

NJA 1977 s. 618, NJA 1994 s. 23 och NJA 1995 s. 610 handlade inte 1999 års 

fall om fastighetsköp, utan om en felaktigt utförd tjänst, med åtföljande skador på 

fast egendom. Mot denna bakgrund är min uppfattning att de av Högsta domsto-

len uppställda principer beträffande alternativa yrkanden torde äga generell till-

lämplighet.101 

 

Men hur ska Högsta domstolens uttryck ”ekonomiskt likvärdig” förstås? Av 

domskälen kan utläsas att den negativa rättskraften begränsar sig till yrkanden 

som antingen 1) avser samma rättsföljd eller 2) avser en rättsföljd som är alterna-

tiv och ekonomiskt likvärdig. Enligt min mening innebär Högsta domstolens ut-

talande om ekonomisk likvärdighet en precisering av den princip som framgår av 

NJA 1994 s. 23 och NJA 1995 s. 610 – åt det begränsande hållet; nu krävs det 

inte bara att yrkandena är alternativa, de måste också vara ekonomiskt likvärdiga. 

Det handlar således om ett ytterligare krav för att yrkandena ska anses omfattas 

av samma sak. Med det sagt har 1999 års fall ansetts vara förenlig med de nyss 

nämnda rättsfallen, med uppfattningen om att hävning och prisavdrag också är 

ekonomiskt likvärdiga.102 Däremot kan prejudikatvärdet av NJA 1977 s. 618 

ifrågasättas om man menar att det i målet rörde sig om en kvalitativ skillnad i yr-

                                            
101 Se även Pauli, JT 2001-02 s. 399 och Nordh, SvJT 2001 s. 662. 
102 Pauli, JT 2001-02 s. 397. 
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kandena gåva och köp (se avsnitt 4.2.2. ovan). Det kan nämligen inte anses råda 

ekonomisk likvärdighet mellan gåvan (0 kr) och köpet (10 300 kr).103 

 

4.5 NJA 2005 s. 295 

4.5.1 Omständigheter 

I NJA 2005 s. 295 väckte käranden, W.S. m.fl. (W.S.), talan mot svaranden, 

Y.C., och yrkade att ett visst testamente skulle förklaras ogiltigt. Till stöd för sin 

talan åberopade W.S. ett antal ogiltighetsgrunder vid testamentets upprättande, 

bl.a. att testatorn hade varit under påverkan av psykisk störning. Under proces-

sens gång ville W.S. emellertid förändra sin talan enligt följande. Om domstolen 

inte skulle bifalla yrkandet om ogiltighetsförklaring av testamentet ville W.S. i 

andra hand yrka att W.S. åtminstone skulle få rätt till sin laglott genom jämkning 

av testamentet. Som grund åberopades att testamentet inskränkte på den laglott 

som tillkom kärandena. Frågan i målet var om kärandens precisering utgjorde en 

otillåten taleändring. 

 

Tingsrätten betraktade kärandens förändring av talan som ett nytt yrkande, och 

prövade därför om det nya yrkandet var tillämplig på 13 kap. 3 § 1 st. 3 p. RB, 

som tillåter ett nytt yrkande under pågående process om det stödjer sig på väsent-

ligen samma grund. Enligt tingsrätten vilade det första yrkandet på grunden att 

testamentet var ogiltigt. Grunden för det nya yrkandet baserades i stället på det 

motsatta förhållandet, nämligen att testamentet var giltigt. Enligt tingsrätten 

kunde det nya yrkandet inte anses stödja sig på väsentligen samma grund. Tings-

rätten avvisade därför kärandens nya yrkande. 

 

I hovrätten gjordes dock en annan bedömning än i tingsrätten. Hovrätten anförde 

att invändningar mot testamentet som sådant får anses ingå inom processens ram. 

Eftersom det nya yrkandet ansågs falla inom denna ram samt att yrkandet grun-

                                            
103 Argumenterar man för att det rörde sig om en kvantitativ skillnad behövs ingen utredning om ekono-
misk ekvivalens – saken är redan på den grunden densamma. Se bl.a. Pauli, JT 2001-02 s. 397, 
Ekelöf/Bylund/Edelstam, Rättegång III, 7 uppl. s. 226 och Nordh, SvJT 2001 s. 664. 
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dade sig på omständigheter som åberopades som stöd till det första yrkandet, 

fann hovrätten inte skäl att avvisa kärandens talan i den delen. 

 

Högsta domstolen anförde att som utgångspunkt måste rättsföljden ändras för att 

det ska vara fråga om en taleändring. Vidare anfördes att ett testamente inte be-

höver klandras i sin helhet, utan kan inskränkas. Ett yrkande om tillerkännande 

av laglott fick enligt Högsta domstolen anses innefatta ett yrkande om att testa-

mentet skulle förklaras ogiltigt till viss del. Det nya yrkandet ansågs, sett isolerat, 

som en inskränkning av talan. Men eftersom det även hade tillkommit en grund 

för andrahandsyrkandet, dvs. att testamentet inskränkte på laglotten, var frågan 

om denna omständighet skulle anses innebära att saken hade ändrats. 

 

Med liknande resonemang som hovrätten torgförde, menade Högsta domstolen 

att ett mål om klander av testamente avser frågan om testamentet är ogiltigt på de 

grunder som finns i 13 kap. ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Saken förändras där-

för inte om käranden åberopar ytterligare någon sådan ogiltighetsgrund som stöd 

för sin talan. Till stöd för resonemanget hänvisade Högsta domstolen till NJA 

1959 s. 658, där en ny ogiltighetsgrund till ett yrkande om klander av testamente 

framfördes först i hovrätten ändå ansågs tillåtet. Högsta domstolen menade att 

”[b]edömningen i rättsfallet får anses utgöra ett starkt argument för att motsva-

rande synsätt även bör gälla för åberopande av ett testamentes overksamhet på 

grund av intrång i laglott. Detta gäller särskilt som den processuella regleringen i 

sak nära överensstämmer med vad som gäller för klandertalan.” Högsta domsto-

len fann således att det nya yrkandet inte innebar en otillåten taleändring. 

 

4.5.2 Kommentar 

Avgörandet i NJA 2005 s. 295 bekräftar den princip som slagits fast i de tidigare 

behandlade rättsfallen, nämligen att alternativa, kvalitativt skilda yrkanden kan 

betraktas som samma sak. Av målet framgår också att ett nytt yrkande inte nöd-

vändigtvis måste prövas mot 13 kap. 3 § 1 st. RB; ett nytt yrkande kan också 

prövas mot 13 kap. 3 § 3 st. RB om inskränkning av talan. Av NJA 1994 s. 23 
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framgår att ett frånfallande av ett alternativyrkande kan utgöra en taleinskränk-

ning, medan det av 2005 års fall står klart att käranden även kan lägga till ett så-

dant yrkande och fortfarande innefattas i begreppet taleinskränkning. 

 

4.6 NJA 2011 s. 718 

4.6.1 Omständigheter 

NJA 2011 s. 718 behandlar frågor om taleändring i 13 kap. 3 § RB. Bakgrunden 

var följande. L.P. väckte talan mot Laholms sparbank och Swedbank AB (ban-

ken) och yrkade skadestånd om ett visst penningbelopp. Som grund för sin talan 

åberopades att banken hade agerat oaktsamt i sin rådgivning gentemot L.P., vil-

ket hade resulterat i att L.P. lidit skada. L.P. hade i stämningsansökan beräknat 

skadan som mellanskillnaden av L.P.:s nuvarande värde av sitt investerade kapi-

tal och det värde L.P. skulle ha haft om investeringen aldrig hade ägt rum. 

 

L.P. förklarade senare att han ville precisera sin talan och gjorde nu gällande att 

banken hade avrått L.P. från att göra en långsiktig investering i ett visst antal bo-

lag. Förändringen innebar en annan beräkningsgrund av skadan vilket därmed 

medförde ett nytt, beloppsmässigt förhöjt yrkande. Det nya yrkandet beräknades 

nu på mellanskillnaden av L.P.:s nuvarande värde av sitt investerade kapital och 

det värde som L.P. skulle ha haft om banken hade investerat kapitalet på det sätt 

som L.P. påstod sig ha velat. Frågan i målet var om det nya yrkandet skulle avvi-

sas pga. otillåten taleändring. 

 

Tingsrätten ansåg att L.P.:s nya yrkande skulle prövas mot bestämmelsen i 13 

kap. 3 § 1 st. 3 p. RB, som föreskriver att käranden får framställa ett nytt yrkande 

om det stödjer sig på väsentligen samma grund. Enligt tingsrätten hade inte kä-

randen åberopat den uteblivna investeringen tidigare. Den nya åberopade om-

ständigheten vilade enligt tingsrätten inte på väsentligen samma grund, varpå 

L.P.:s nya yrkande avvisades.  
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Även hovrätten prövade L.P.:s nya yrkande mot 13 kap. 3 § 1 st. 3 p. RB och 

fann i likhet med tingsrätten att yrkandet inte vilade på väsentligen samma grund. 

Hovrätten förklarade att den första grunden var hänförlig till ett avtal som ingåtts 

med banken i november 2002, medan L.P.:s nya grund om uteblivna köp i stället 

hänförde sig till vad som hade överenskommits under ett möte i oktober 2002. 

Det som hade överenskommits under detta möte var inte reglerat i det avtal som 

L.P. hade åberopat som grund till det första yrkandet. L.P.:s yrkande avvisades 

sålunda som en otillåten taleändring. 

 

Till skillnad från underinstanserna ställde Högsta domstolen först frågan om 

L.P.:s nya grund över huvud taget skulle anses utgöra en taleändring. Utgångs-

punkten togs därför i 13 kap. 3 § 3 st. RB, som föreskriver att såsom ändring av 

talan omfattas inte de fall där käranden åberopar en ny omständighet inom ramen 

för samma sak. Enligt Högsta domstolen grundades det nya yrkandet på en ska-

deståndsberäkning där det verkliga händelseförloppet var oförändrat (dvs. det 

nuvarande värdet av L.P.:s kapital), men det hypotetiska händelseförloppet hade 

ändrats till att avse affärer som L.P. önskade få utförda, men som pga. bankens 

rådgivning inte hade utförts. 

 

Högsta domstolen påpekade att den nya grunden fortfarande berörde samma 

uppdragsförhållande, som omfattade bankens rådgivning och placeringar, och att 

det även rörde sig om förvaltning av samma kapital, vilken förvaltning fortfa-

rande påstods hade varit oaktsam i olika avseenden. Att L.P. endast hade fram-

lagt ett hypotetiskt händelseförlopp ändrade enligt Högsta domstolen inte sakens 

identitet. Den nya grunden ansågs således inte förändra saken. 

 

Nästa fråga blev därför om det nya, förhöjda yrkandet kunde anses påverka sa-

kens identitet. Högsta domstolen framhöll att en sänkning av yrkandet inte utgör 

en taleändring. Ett sådant yrkande ska behandlas som en inskränkning av talan 

enligt 13 kap. 3 § 3 st. RB. Ett förhöjt yrkande har däremot ansetts utgöra en så-

dan taleändring. Vidare anfördes att det i detta fall saknar betydelse huruvida ett 
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förhöjt beloppsyrkande i sig innebär en taleändring eller inte. Högsta domstolen 

hänvisade därmed till bestämmelsen i 13 kap. 3 § 1 st. 3 p. RB där käranden får 

framställa ett nytt yrkande om det stödjer sig på väsentligen samma grund. Ef-

tersom L.P.:s nya yrkande vilade på samma grund måste det nya yrkandet 

följaktligen få tillåtas. 

 

4.6.2 Kommentar 

2011 års fall har varit föremål för omfattande diskussion i den juridiska litteratu-

ren.104 Enligt Pauli och Edelstam avvek Högsta domstolen så mycket från veder-

tagen processrättslig systematik, begreppsbildning och metod att avgörandet 

måste anses ha ett begränsat prejudikatvärde.105 I korthet riktar sig kritiken fram-

förallt mot Högsta domstolens metod att undersöka ett kvantitativt utvidgat yr-

kande. I stället för att pröva L.P.:s nya talan mot 13 kap. 3 § 1 st. 3 p. RB om att 

ett nytt yrkande får läggas fram om det vilar på väsentligen samma grund, valde 

Högsta domstolen att först undersöka om grunden i den nya talan skulle anses 

förändra saken enligt 13 kap. 3 § 3 st. RB. Eftersom grunden enligt Högsta dom-

stolen inte i sig förändrade saken, antogs det att grunden också var densamma, 

vilket i sin tur ledde till slutsatsen att det nya förhöjda yrkandet vilade på samma 

grund som den ursprungliga talan. Då det i 13 kap. 3 § 1 st. 3 p. RB endast krävs 

att grunden är väsentligen densamma, ansågs L.P.:s nya talan därför tillåten. 

 

Som framgått i avsnitt 2.4 har det i både praxis och doktrin ansetts att ett kvanti-

tativt förhöjt yrkande ska prövas mot bestämmelsen i 13 kap. 3 § 1 st. 3 p. RB. 

Det verkar emellertid som att Högsta domstolen utgick från det systematiska 

sambandet mellan 13 kap. 3 § 3 st. RB och 17 kap. 11 § RB beträffande begrep-

pet saken, nämligen att om en kvantitativ sänkning av yrkandet inom ramen för 

samma sak inte utgör en taleändring, borde inte detsamma gälla vid en kvantita-

                                            
104 Se Pauli & Edelstam, SvJT 2012 s. 474, repliken från Stefan Lindskog i SvJT 2012 s. 587 samt Paulis 
och Edelstams duplik i SvJT 2012. 760. Se även Lindell, Civilprocessen s. 242 f. 
105 Pauli & Edelstam, SvJT 2012 s. 487. 
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tiv höjning av yrkandet inom ramen för samma sak?106 En höjning av yrkandet 

skulle nämligen omfattas av rättskraften. En följd av detta resonemang är att en 

ändring av talan enbart bör vara hänförlig till förändringar av kärandens talan 

som innebär att saken ändras. Högsta domstolen anförde emellertid att det sak-

nade praktisk betydelse huruvida det nya yrkandet skulle anses utgöra en taleänd-

ring eller inte. Det lämnas således öppet huruvida Högsta domstolen tillämpade 

13 kap. 3 § 1 st. 3 p. RB analogt, 13 kap. 3 § 3 st. RB eller bestämmelsen över 

huvud taget. Det tredje alternativet kan ifrågasättas, eftersom en förändring av 

yrkandet och/eller grunden, som inte är en återkallelse av talan (se 13 kap. 5 § 

RB), antingen är en ändring av talan enligt 13 kap. 3 § 1 st. 1–3 p. RB eller inte 

en ändring av talan enligt 13 kap. 3 § 3 st. RB.107 Enligt min mening har det i 

allra högsta grad praktisk betydelse för huruvida det rör sig om en taleändring 

eller inte, eftersom en taleändring exempelvis inte kan framföras i högre rätt, se 

13 kap. 3 § 2 st. RB. 

 

4.7 Sammanfattning 

Av de ovan behandlade rättsfallen kan det konstateras att sakens innebörd de lege 

lata varken överensstämmer med lagstiftarens ursprungliga vilja, Olivecronas 

individualiseringslära eller Ekelöfs uppfattning om rättsföljdens identitet, även 

om Ekelöfs teori till synes verkar ha bildat utgångspunkt för Högsta domstolens 

syn på sakens identitet. Det nuvarande rättsläget har träffande beskrivits av Fit-

ger, som rörande 17 kap. 11 § RB menar att ”[s]aken omfattar dels den rättsföljd 

som blivit föremål för ett lagakraftvunnet domstolsavgörande, dels alternativa 

och samtidigt ekonomiskt likvärdiga rättsföljder som man rimligen kan begära att 

käranden skulle ha gjort gällande vid sidan av det ursprungliga yrkandet. Med en 

lagakraftvunnen dom över den på sådant sätt bestämda saken prekluderas med 

avseende på de angivna rättsföljderna såväl åberopade som inte åberopade om-

                                            
106 Jfr p. 11 i Högsta domstolens domskäl. Se också Pauli & Edelstam, SvJT 2012 s. 485 och Lindell, Ci-
vilprocessen s. 243. 
107 Pauli & Edelstam, SvJT 2012 s 485 f. 
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ständigheter vilka kunnat anföras för eller emot rättsföljderna av käranden re-

spektive svaranden.”108 

  

                                            
108 Fitger m.fl., Zeteo, Kommentar till 17 kap. 11 § RB, ”Saken”, 10 st. 
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5 Ändamålsöverväganden 

5.1 Inledning 

Som framgått i det föregående har det konstaterats att saken, genom Högsta 

domstolens prejudikatbildning, nu har fått en vidare innebörd än vad lagstiftaren 

ursprungligen hade avsett.109 Av detta följer att rättskraftens objektiva utsträck-

ning också har utvidgats, eftersom en dom nu kommer att omfatta inte bara den 

yrkade rättsföljden, utan även yrkanden som hade kunnat framställas i den första 

processen, oavsett om dessa yrkanden skulle skilja sig från det ursprungliga yr-

kandet på ett kvantitativt eller kvalitativt plan. 

 

För att få en förståelse för den rättsutveckling som skett genom Högsta domsto-

lens senare praxis, är det angeläget att närmare undersöka de bakomliggande än-

damålen för de processuella regler som aktualiseras med avseende på sakens 

identitet, framförallt bestämmelserna i 17 kap. 11 § RB och 13 kap. 3 § RB. En 

undersökning av reglernas ändamål är också av intresse i syfte att kunna dra slut-

satser om de konsekvenser som rättsläget ger upphov till de lege lata, men också 

när det gäller vilka överväganden som kan vara vägledande de lege ferenda. 

 

I det följande kommer jag att utreda de bakomliggande ändamålen till 17 kap. 11 

§ RB (avsnitt 5.2). Därefter följer en motsvarande utredning beträffande be-

stämmelsen i 13 kap. 3 § RB (avsnitt 5.3). 

 

5.2 Ändamålen bakom 17 kap. 11 § RB 

Varför, kan man fråga sig, bör rättsordningen över huvud taget uppställa be-

stämmelser som hindrar en part från att få sin talan prövad i domstol? Som fram-

gått i inledningen fungerar de processuella reglerna som ett sorts verktyg för de 

materiella reglernas förverkligande. Anta exempelvis att K väcker talan mot S 

med yrkandet att domstolen ska förpliktiga S att till K utge prisavdrag om 100 

                                            
109 Se avsnitt 3.2 om den klassiska synen på sakens identitet. 
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000 kr. Som grund åberopas att K hade förvärvat viss egendom av S, som senare 

visade sig vara behäftad med fel. K:s talan bifalls och vinner sedan laga kraft. 

Anta vidare att S nu väcker talan mot K om att S inte är betalningsskyldig för 

samma fel. Denna talan ska enligt 17 kap. 11 § RB avvisas pga. res judicata. 

Men om den rättskraftigt avgjorda domen skulle visa sig vara materiellt oriktig, 

vore det inte rimligt om S:s talan i sådana fall skulle få tas upp till prövning? En 

sådan ordning skulle nämligen medföra att orätt vänds till rätt, vilket bättre skulle 

tillgodose rättskipningens funktion av att de materiella reglerna ska kunna få ge-

nomslagskraft ute i samhällslivet.110 Lösningen är emellertid inte så enkel. Om vi 

antar att rättskraftsinstitutet helt skulle avskaffas, finns en risk för att andra in-

tressen (ändamål) kommer att rubbas. Som redogjordes för i avsnitt 2.3 diskute-

rade inte processlagsberedningen vilka ändamål som har motiverat rättskraftsin-

stitutet i 17 kap. 11 § RB. I både praxis och doktrin är det dock framförallt två 

ändamål som har lyfts fram. Det ena ändamålet utgörs av behovet att bereda 

trygghet för parterna, medan det andra ändamålet tar sikte på att tillgodose pro-

cessekonomiska intressen. 

 

Beträffande behovet av att skapa trygghet för parterna kan följande konstateras. 

Med hjälp av rättskraften kan K planera sin verksamhet utefter den meddelade 

domen, som tillerkänner K 100 000 kr. K:s fordran mot S kan därmed skrivas 

upp som en tillgång för K.111 Utan rättskraftsinstitutet skulle denna fordran emel-

lertid bli mer osäker, eftersom en ny talan om samma sak riskerar att rubba den 

tidigare domen. Men även för den tappande parten kan det finnas ett intresse av 

att domen står fast. Det kan nämligen finnas en risk för att K skulle väcka en ny 

talan med ett än mer ingripande yrkande än tidigare. S kan därför också ha ett 

intresse av trygghet att domen förblir orubblig, vilket möjliggör för S att – på 

samma sätt som för K – lättare planera sin framtida verksamhet. I sammanhanget 

kan det också påpekas att parternas möjligheter att inrätta sitt handlande efter den 

                                            
110 Jfr Ekelöf & Edelstam, Rättegång I s. 13 f. och Ekelöf/Bylund/Edelstam, Rättegång III, 7 uppl. s. 177 
f. 
111 Hur säker denna fordran är dock givetvis beroende av S:s betalningsförmåga. 
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meddelade domen kan komma att få effekter för andra än parterna.112 Exempel-

vis kan det tänkas att osäkerheten medför att parterna kan komma att avstå från 

att ingå vissa avtal med andra medkontrahenter, vilket enligt min mening ytterst 

skulle kunna leda till negativa samhällsekonomiska effekter. 

 

Det andra ändamålet som rättskraften har ansetts vila på, är behovet av att tillgo-

dose en god processekonomi. För att tillgodose dessa processekonomiska intres-

sen har det ansetts att parterna själva ska bära risken för att de yrkanden, grunder 

och övriga omständigheter (såsom t.ex. bevisfakta) som är av relevans för deras 

talan, faktiskt tas upp i en och samma rättegång. Genom en slutlig dom ges par-

terna incitament till att lägga ner erforderlig ansträngning på processföringen, 

vilket skulle medföra att tvistefrågorna blir bättre utredda.113 På så sätt kan onö-

diga dubbelprocesser undvikas samtidigt som risken minskar för att domen skulle 

bli materiellt oriktig.  

 

Utöver de ovan nämnda ändamålen om parters trygghet och processekonomi är 

det enligt min mening angeläget att ta hänsyn även till vissa andra intressen vad 

gäller frågan hur saken närmare bör definieras. Till att börja med menar jag att 

det är en rimlig utgångspunkt att en rättskraftsregel bör kunna utformas på ett sätt 

som gör att bestämmelsen inte kan kringgås genom obetydliga ändringar i kä-

randens talan. En sådan ordning skulle nämligen medföra att rättskraftens ända-

mål inte skulle kunna upprätthållas på ett effektivt sätt. I detta sammanhang bör 

den s.k. förutsebarhetsprincipen lyftas fram, vilken utgör en såväl allmän rätts-

statlig114 som processrättslig115 princip. Det får anses vara av fundamental vikt i 

en rättsstat att den enskilde ska kunna förutse vilka rättsliga konsekvenser som en 

företagen rättshandling ger upphov till. Enligt min mening är det mot denna bak-

                                            
112 Jfr Fitger m.fl., Zeteo, Kommentar till 17 kap. 11 § RB, Inledning, 2 st. 
113 Se bl.a. NJA 1977 s. 618 (s. 628 f.) och Fitger m.fl., Zeteo, Kommentar till 17 kap. 11 § RB, Inled-
ning, 2 st. 
114 Jfr NJA 2007 s. 747 (s. 752) där Högsta domstolen uttalade att ”förutsebarhet har ett centralt rättsstat-
ligt värde”. 
115 Se bl.a. Ekelöf & Edelstam, Rättegång I s. 56 f. 
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grund som Högsta domstolen i NJA 1999 s. 520 (s. 528) påtalade behovet av en 

klar och lättillämpad rättskraftsregel.  

 

På liknande sätt som en ”svag” rättskraftsregel (i den meningen att den lätt kan 

kringgås genom obetydliga ändringar) inte kommer att ge nödvändig effekt på 

rättskraftens bakomliggande ändamål, menar jag att detsamma gäller även för en 

oförutsebar rättskraftsregel. Min uppfattning kan belysas enligt följande. Till att 

börja med måste det anses givet att behovet av parternas trygghet kommer att 

hämmas om osäkerhet råder kring rättskraftens omfång. Eftersom varken K eller 

S i en sådan situation kan känna sig säkra på huruvida den meddelade domen kan 

komma att rivas upp igen, kommer det naturligtvis bli svårare för parterna att 

planera sitt handlande efter nämnda dom. En oförutsebar rättskraftsregel skulle 

vidare ge negativa effekter på de processekonomiska intressena. Det kan nämli-

gen tänkas att parterna – för säkerhets skull – kommer att lägga fram onödigt 

mycket processmaterial, dvs. utöver vad som omfattas av saken, för att värja sig 

mot en eventuell framtida rättsförlust. En sådan ordning skulle i stället leda till 

att processen blir dyrare och mer tungrodd än nödvändigt. En svåröverblickbar 

rättegång ökar enligt min mening risken för att domen blir materiellt oriktig, vil-

ket givetvis inte är önskvärt mot bakgrund av intresset att de materiella reglerna 

ska kunna få genomslagskraft ute i samhällslivet. 

 

Avslutningsvis bör nämnas att behovet av att skapa trygghet för parterna samt 

intresset av att tillgodose en god processekonomi enligt min mening torde syfta 

till båda parternas intressen. Av den anledningen torde en rimlig slutsats vara att 

en ändamålsenlig rättskraftsregel bör vara så välbalanserad som möjligt. 

 

5.3 Ändamålen bakom 13 kap. 3 § RB 

Bestämmelsen i 13 kap. 3 § RB om ändring av talan har juridisk-tekniskt sett en 

mer komplicerad konstruktion än rättskraftsregeln i 17 kap. 11 § RB. 13 kap. 3 § 

RB består av tre stycken, vilka kommer att undersökas närmare i det följande. 
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Som bekant framgår av huvudregeln i 13 kap. 3 § 1 st. 1 men. RB att en väckt 

talan inte får ändras. I motiven kan utläsas att denna huvudregel har ansetts på-

kallad med hänsyn till såväl domstol som motpart.116 Enligt min mening förelig-

ger här ett samband med såväl reglerna om talans väckande i 42 kap. RB som till 

dispositionsprincipen, som bl.a. framgår av 17 kap. 3 § RB. I dispositiva tviste-

mål får det för domstolen anses vara av särskild vikt att kunna identifiera käran-

dens talan så tydligt som möjligt, eftersom domstolen i sådana mål är bunden till 

kärandens yrkanden och grunder.117 Detta intresse delas givetvis av motparten, 

eftersom dennes invändningar är avhängig innehållet i kärandens talan.118 

 

Frågan är vilka ändamål som har motiverat de undantag som stadgas i 13 kap. 3 

§ 1 st. 1–3 p. RB. I 13 kap. 3 § 1 st. 1 p. RB framgår att käranden får förändra sitt 

fullgörelseyrkande pga. omständighet som inträffat under rättegången eller först 

då kommit till kärandens kännedom. Anta exempelvis att käranden i stämnings-

ansökan har yrkat att svaranden ska förpliktigas utlämna ett specifikt motorfor-

don till käranden. Under processens gång visar det sig att detta motorfordon har 

förstörts pga. brand. Enligt motiven talar ”starka billighetsskäl” för att käranden 

ska kunna få ändra sitt yrkande till exempelvis ersättning för motorfordonets 

värde.119 

 

Av 13 kap. 3 § 1 st. 2 p. RB framgår att käranden får framställa ett yrkande om 

fastställelse av ett prejudiciellt rättsförhållande som behandlas i 13 kap. 2 § 2 st. 

RB. Enligt motiven kan prövningen av den först väckta talan aldrig medföra att 

den prejudiciella frågan inte kan prövas pga. res judicata.120 Det förevarande un-

dantaget tar således sikte på situationer som ligger utanför rättskraftscirkeln. En-

ligt processlagsberedningen finns det praktiska fördelar med att käranden form-

                                            
116 NJA II 1943 s. 163. 
117 Nordh, Praktisk process I s. 41 f. Se även avsnitt 2.2 ovan om processens ram. 
118 Ekelöf, Rättegång II, 8 uppl. s. 133. 
119 NJA II 1943 s. 164. 
120 NJA II 1943 s. 164. 
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löst kan lägga fram ett sådant yrkande i en och samma rättegång, i stället för att 

väcka en helt ny talan.121 

 

En av de mest svårtillämpade delarna av taleändringsregeln återfinns i 13 kap. 3 

§ 1 st. 3 p. RB, i vilken framgår att käranden ”får kräva ränta eller annan tilläggs-

förpliktelse, som följer av huvudförpliktelsen, och även i övrigt framställa nytt 

yrkande, om det stöder sig på väsentligen samma grund.” (Min kursivering). I 

förarbetena uttalas att det är ”starka praktiska skäl” och ”lämplighetshänsyn” 

som motiverat denna undantagsregel.122 Som exempel på bestämmelsens tillämp-

lighet nämns bl.a. den situationen när käranden väckt talan om utbetalning av 

vissa periodiska prestationer och sedan vill utvidga sin talan till att omfatta även 

senare förfallna anspråk.123 

 

Mot bakgrund av de skäl som processlagsberedningen har anfört till stöd för de 

undantag som stadgas i 13 kap. 3 § 1 st. 1–3 RB, är min tolkning att reglerna är 

avsedda att tillämpas på nya yrkanden som konstituerar en ny sak.124 Det är alltså 

praktiska (processekonomiska) skäl, snarare än risken för rättsförluster pga. en 

senare doms rättskraft, som motiverat dessa undantag. Enligt min mening ger 

motivuttalandena vid handen att de yrkanden som omfattas av undantagen visser-

ligen kan tas upp i en ny process, men att det av processekonomiska skäl är mer 

lämpligt om den prövas i samma rättegång. Gemensamt för dessa yrkanden är att 

de innehar ett visst samband till den i stämningsansökan väckta talan, vilket såle-

des motiverar att yrkandet ändå bör få läggas fram i processen. Sedan RB:s till-

komst har denna uppfattning emellertid rubbats, då Högsta domstolen har tilläm-

pat 13 kap. 3 § 1 st. 3 p. RB beträffande ett nytt yrkande som faller inom ramen 

för samma sak.125 I målet, NJA 1964 s. 38, ansågs nämligen en ren kvantitativ 

höjning av det yrkade beloppet utgöra en tillåten taleändring enligt 13 kap. 3 § 1 

                                            
121 NJA II 1943 s. 164. 
122 NJA II 1943 s. 165. 
123 Se även exemplet i avsnitt 2.4 ovan. 
124 Jag är emellertid inte ensam om denna uppfattning, se bl.a. Nordh, SvJT 2002 s. 14 och Westberg, JT 
1993-94 s. 820. 
125 NJA 1964 s. 38. Se även Ekelöf, Rättegång II, 8 uppl. s. 139. 
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st. 3 p. RB. Högsta domstolens senare praxisutveckling föranleder vidare frågor 

kring sådana surrogatprestationer som avses i 13 kap. 3 § 1 st. 1 p. RB, eftersom 

ett yrkande om utfående av ett motorfordon å ena sidan, och ett yrkande om mo-

torfordonets värde å andra sidan, måste anses vara både alternativa och ekono-

miskt likvärdiga i förhållande till varandra.126 

 

I 13 kap. 3 § 2 st. RB stadgas att nya yrkanden som omfattas av 2 eller 3 p. inte 

får tas upp till prövning sedan huvudförhandling påbörjats, om de inte utan olä-

genhet kan prövas i målet. Som framgått i avsnitt 2.4, är syftet enligt motiven att 

tyngdpunkten av processen inte ska hamna i överrätt, vilket enligt min mening 

får anses vara ett uttryck för instansordningens princip.127 Ett av skälen till denna 

princip är att parterna ska ha rätt att få sin talan prövad i åtminstone två instanser. 

Ett annat skäl är att kvaliteten på avgörandet ska kunna förbättras i en högre in-

stans. Instansordningens princip kan också motiveras av processekonomiska skäl, 

eftersom en alltför hög arbetsbelastning på hovrätterna kan riskera att leda till 

ökade kostnader för parterna.128 Man kan dock ställa sig frågan varför ett olägen-

hetsrekvisit inte har ansetts nödvändigt för 1 p. Enligt min uppfattning torde an-

ledningen vara att en process i de fall där 1 p. är tillämplig dels skulle vara helt 

meningslös att fullfölja, dels för att den uppkomna situationen inte kan anses 

ligga käranden till last. Lagstiftaren verkar således ha gjort en avvägning mellan 

processekonomiska intressen å ena sidan och instansordningens princip å andra 

sidan. Om instansordningens princip hade ansetts vara av större betydelse här, 

hade man exempelvis kunnat ha en regel som skulle medföra att målet återförvi-

sas till tingsrätten för vidare handläggning. 

 

I 13 kap. 3 § 3 st. RB föreskrivs att en inskränkning av talan beträffande samma 

sak inte ska anses utgöra en taleändring. Detsamma gäller om käranden, inom 

ramen för samma sak, åberopar en ny omständighet till stöd för sin talan. Moti-

ven är mycket knapphändiga vad gäller frågan om hur begreppet inskränkning av 
                                            
126 Se NJA 1999 s. 520 och Nordh, SvJT 2001 s. 662 f.  
127 NJA II 1943 s. 165. 
128 Prop. 1988/89:95 s. 34. Se även Lindell, Processuell preklusion s. 58 f. 
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talan ska förstås. I princip framgår endast att en taleinskränkning inte ska likstäl-

las med en återkallelse av talan.129 Ledning får därför hämtas från doktrin och 

praxis. I litteraturen har det sedan gammalt ansetts att en taleinskränkning endast 

hänför sig till ett nytt yrkande, som i kvantitativt hänseende innebär något mindre 

än vad käranden ursprungligen har yrkat.130 Högsta domstolen har också tidigare 

varit av denna uppfattning, se NJA 1987 s. 707 (s. 709) där Högsta domstolen 

uttalade att ”[m]ed inskränkning av talan avses härvid en kvantitativ förändring”. 

Högsta domstolens senare prejudikatbildning har som bekant frångått denna upp-

fattning, då det nu får anses stå klart att en inskränkning av talan även kan före-

ligga när det nya yrkandet kvalitativt skiljer sig från det ursprungligen yrkade.131 

 

Frågan inställer sig varför en taleinskränkning har ansetts förtjäna en annan be-

handling än en sådan ändring av talan som föreskrivs i 13 kap. 3 § 1 st. 1–3 p. 

RB. En taleinskränkning kan nämligen företas närsomhelst under processens 

gång, samtidigt som det inte heller krävs något ursäktsrekvisit (jfr 13 kap. 3 § 1 

st. 1 p. RB). Denna ordning är enligt Ekelöf i princip en självklarhet, eftersom en 

inskränkning av kärandens talan innebär att det blir mindre att döma över, vilket 

underlättar svarandens processföring och domstolens processledning.132  

 

När det gäller nya omständigheter som käranden åberopar inom ramen för 

samma sak, har jag framförallt i kap. 4 redogjort för den diskussion som förts om 

hur saken förhåller sig till kärandens åberopade grunder. Frågan här är emellertid 

varför denna regel finns. I förarbetena behandlas inte denna fråga.133 I praxis har 

det emellertid fastslagits att begreppet saken får anses ha samma betydelse i 13 

kap. 3 § 3 st. RB som i 17 kap. 11 § 1 st. RB.134 Denna uppfattning har också fö-

respråkats av Olivecrona och Ekelöf.135 Olivecrona menar att det råder full korre-

                                            
129 NJA II 1943 s. 165 f. Spörsmålet behandlas närmare i NJA 1994 s. 23, se avsnitt 4.3 ovan. 
130 Se bl.a. Ekelöf, Rättegång II, 7 uppl. s. 129, Westberg, Domstols officialprövning s. 323 och Hassler, 
Civilprocessrätt s. 175. 
131 Se framförallt NJA 1994 s. 23 och NJA 2005 s. 295. 
132 Ekelöf, Rättegång II, 8 uppl. s. 135. 
133 Se NJA II 1943 s. 166. 
134 NJA 1984 s. 733 (s. 736). 
135 Olivecrona, Rätt och dom s. 261 och Ekelöf/Bylund/Boman, Rättegång III, 6 uppl. s. 108. 
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spondens mellan dessa bestämmelser, där tolkningen av saken i 17 kap. 11 § RB 

får anses vara avgörande för hur saken ska förstås i 13 kap. 3 § RB.136 Enligt 

Ekelöf måste käranden tillåtas få göra sådana modifikationer av sin talan som 

möjliggör för käranden att uppnå sitt praktiska syfte med processen. Denna möj-

lighet, menar Ekelöf, är särskilt påkallad när dessa omständigheter kommer att 

prekluderas av domens rättskraft.137 Mot bakgrund av dessa uttalanden kan det 

enligt min mening konstateras att det är rättskraftens ändamål som får anses ha 

motiverat bestämmelsen i 13 kap. 3 § 3 st. andra ledet RB.  

 

Rättskraftens ändamål torde dock inte enbart vara av betydelse för 13 kap. 3 § 3 

st. andra ledet RB. Eftersom begreppet saken även framgår av 13 kap. 3 § 3 st. 

första ledet RB, torde motsvarande gälla för institutet om taleinskränkning. Som 

bekant har saken även betydelse för 13 kap. 3 § 1–2 st. RB, eftersom sakens ut-

formning kommer att påverka parternas möjligheter för huruvida en taleföränd-

ring måste tas upp i en och samma process, eller om den kan ”sparas” till en ny 

rättegång. Som jag ser det är det således angeläget att bestämmelserna i 13 kap. 3 

§ RB inte bara uppfyller de ”egna” ändamålen, utan också rättskraftens. Slutlig-

en, att käranden måste ges möjlighet till att uppnå sitt praktiska syfte med pro-

cessen talar för ett övergripande syfte med 13 kap. 3 § RB, nämligen att undvika 

allvarliga och orimliga rättsförluster till följd av rättskraftens preklusionsver-

kan.138  

                                            
136 Olivecrona, Rätt och dom s. 317. 
137 Ekelöf, Rättegång II, 8 uppl. s. 133 f. 
138 Jfr Nordh, SvJT 2002 s. 16. 
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6 Konsekvenser av Högsta domstolens praxis 

6.1 Typfall 1 – Frånfallande av alternativyrkande 

Mot bakgrund av vad som framkommit i föregående kapitel, är det angeläget att 

närmare undersöka konsekvenserna av Högsta domstolens senare prejudikatbild-

ning med avseende på förhållandet mellan rättskraftsinstitutet i 17 kap. 11 § RB 

och reglerna om taleändring i 13 kap. 3 § RB. I detta avsnitt kommer detta 

spörsmål att utredas med utgångspunkt i liknande omständigheter som förelåg i 

NJA 1994 s. 23, nämligen följande.  

 
Köparen K har av säljaren S förvärvat vissa tillgångar i ett företag. Efter in-

kråmsöverlåtelsen upptäcker K att inkråmet är behäftat med vissa fel. K, som vill 

erhålla kompensation för den skada som K har lidit pga. felet, väcker sålunda talan 

mot S. K yrkar i första hand att köpet ska gå åter, dvs. hävning. I andra hand yrkar 

K att S ska förpliktigas utge 300 000 kr till K i form av prisavdrag motsvarande 

kostnaden för att reparera skadan. Under processens gång vill K emellertid från-

falla sitt förstahandsyrkande om hävning, eftersom K nu har hunnit avhjälpa hu-

vuddelen av de fel som förelåg vid tiden för stämningsansökan. 

 

I 1994 års fall uttalade Högsta domstolen som bekant, att det i förevarande situat-

ion får anses vara ett rimligt krav att käranden tar ställning till om han vill fram-

ställa båda yrkandena i en och samma rättegång.139 Ett sådant ställningstagande 

medför att dessa yrkanden kommer att betraktas som samma sak, vilket innebär 

att de kommer att träffas av domens rättskraft. I sin tur, menade Högsta domsto-

len, måste följaktligen ett frånfallande av hävningsyrkandet betraktas som en in-

skränkning av talan. 

 

Högsta domstolens argumentation om rimligheten i att kräva att käranden åbero-

par flera kvalitativt olika yrkanden i en och samma process, torde ha sin grund i 

rättskraftens ändamål om behovet av att skapa trygghet för parterna samt att till-

                                            
139 NJA 1994 s. 23 (s. 29) 
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godose processekonomiska intressen.140 Till synes framstår det sålunda som att 

rättskraftens ändamål har fått vara styrande för frågan om hur taleinskränknings-

institutet ska tillämpas. Frågan är här om denna lösning kan anses överens-

stämma med de ändamål som har motiverat 13 kap. 3 § RB. 

 

Inledningsvis kan det konstateras att Högsta domstolens domskäl i 1994 års fall 

går stick i stäv med vad som uttalades i NJA 1987 s. 707, i vilket Högsta domsto-

len anförde att en taleinskränkning avser en kvantitativ förändring av det ur-

sprungliga yrkandet. Uttalandet i 1987 års fall väcker ingalunda någon förvåning, 

då denna ståndpunkt torde vara en naturlig följd av den dåvarande synen på rätts-

kraftens objektiva utsträckning, nämligen att kvalitativt skilda yrkanden föränd-

rar saken. Eftersom Högsta domstolen i 1994 års fall uppenbarligen ville utvidga 

rättskraftens omfattning, måste också tolkningen av saken förändras i fråga om 

vad som utgör en inskränkning av kärandens talan. Huruvida en taleinskränkning 

kan innehålla kvalitativt åtskiljbara yrkanden har emellertid inte att göra med ta-

leinskränkningsinstitutets ändamål. Av intresse är i stället att undersöka hur väl 

1994 års fall överensstämmer med den huvudsakliga funktionen att en talein-

skränkning ska medföra att det ska bli mindre att döma över, vilket kommer un-

derlätta för såväl motpartens processföring som domstolens processledning.141 

 

Det är sålunda angeläget att närmare söka utreda varför Högsta domstolen i NJA 

1994 s. 23 ansåg att det rörde sig om en inskränkning av talan. Enligt min me-

ning är det i huvudsak två tolkningsalternativ som här står till förfogande.142 Det 

första alternativet baseras på föreställningen om att det frånfallna hävningsyr-

kandet måste anses vara mer ingripande än det kvarstående yrkandet om prisav-

drag.143 Det andra alternativet tar i stället sikte på uppfattningen om att K:s åter-

                                            
140 Se avsnitt 5.2 ovan. 
141 Se avsnitt 5.3 ovan och Ekelöf, Rättegång II, 8 uppl. s. 135. 
142 Alternativen baseras på min tolkning av Westbergs uttalanden i JT 1993-94 s. 821. Se vidare följande 
stycken. 
143 Enligt Westberg ligger skillnaden mellan en återkallelse och inskränkning av talan i ”hur det återtagna 
yrkandet förhåller sig kvantitativt respektive kvalitativt till det kvarstående”, se Westberg, JT 1993-94 s. 
821. En kvalitativ skillnad i yrkandena kan, som jag förstår Westberg, vara något som t.ex. är mindre 
ingripande för motparten. 
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tagande av hävningsyrkandet medförde att själva processmaterialet som sådant 

minskade, varpå en taleinskränkningssituation ansågs föreligga. 

 

Det första tolkningsalternativet kan närmare beskrivas enligt följande. För att 

undersöka huruvida det ena yrkandet är mer ingripande än det andra, krävs en 

jämförelse mellan de båda yrkandenas materiellrättsliga betydelse.144 Rättsfölj-

den av att ett köp av lös egendom hävs framgår av 64 § KöpL, nämligen att både 

köparens och säljarens skyldighet att prestera enligt avtalet bortfaller. I den mån 

köpet har fullgjorts får vardera parten begära att den givna prestationen ska gå 

åter. Rättsverkningarna av ett hävt avtal är i huvudsak desamma som om avtalet 

vore ogiltigt.145 Ett bifall till ett yrkande om prisavdrag får emellertid ingen ef-

fekt på avtalet som sådant, jfr 38 § KöpL; avtalet kommer fortfarande att bestå. 

Mot den bakgrunden kan det enligt min mening konstateras att det ligger nära till 

hands att ett hävningsyrkande får anses vara mer ingripande för motparten än ett 

yrkande om prisavdrag. 

 

Nu undrar säkert någon hur denna uppfattning kan anses stämma överens med 

prejudikatet i NJA 1999 s. 520. I målet uttalade Högsta domstolen som bekant att 

den negativa rättskraften är begränsad till yrkanden som avser samma rättsföljd, 

eller en rättsföljd som är alternativ och ekonomiskt likvärdig.146 Såvitt jag förstår 

torde den allmänna uppfattningen i doktrinen vara den att hävning och prisavdrag 

är ekonomiskt likvärdiga.147 Med det synsätt som det första tolkningsalternativet 

förespråkar, inställer sig frågan om det över huvud taget är möjligt för käranden 

att inskränka sin talan i fråga om yrkanden som är alternativa och kvalitativt 

olika i förhållande till varandra. Kan prisavdrag anses vara ”kvalitativt mindre” 

än hävning om de samtidigt anses vara ekonomiskt likvärdiga?148 Med hänsyn till 

att hävning kan anses medföra mer långtgående rättsverkningar än prisavdrag, 

                                            
144 Jfr Högsta domstolens domskäl i NJA 2005 s. 295 (s. 301–303).  
145 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement s. 195. 
146 Se NJA 1999 s. 520 (s. 528). Se även avsnitt 4.4 ovan. 
147 Se bl.a. Nordh, SvJT 2001 s. 662, Pauli, JT 2001-02 s. 397 och Eklöf/Bylund/Edelstam, Rättegång III, 
7 uppl. s. 226. 
148 Angående begreppet ”kvalitativt mindre”, jfr Westberg, JT 1993-94 s. 819. 
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menar jag att det finns ett visst utrymme för att besvara denna fråga jakande.149 

Att yrkandena är ekonomiskt likvärdiga behöver inte nödvändigtvis betyda att de 

också är lika betungande för motparten. 

 

Frågan inställer sig om detta tolkningsalternativ är förenligt med taleinskränk-

ningens ändamål. Den typiska taleinskränkningssituationen har som framgått ta-

git sikte på en kvantitativ minskning av det ursprungligen yrkade.150 Det har så-

ledes handlat om att domstolen har fått undersöka hur de båda yrkandena förhål-

ler sig kvantitativt till varandra. I den situation som nu är för handen, förefaller 

det rimligt att analogivis undersöka hur yrkandena förhåller sig kvalitativt till 

varandra. Om prisavdragsyrkandet är att anse som mindre ingripande än häv-

ningsyrkandet, menar jag att detta tolkningsalternativ i förevarande situation är 

ändamålsenlig; K:s återtagande av hävningsyrkandet kommer varken försvåra för 

S:s processföring eller belasta domstolens processledning. 

 

Anta nu att man i stället uppfattar rättsföljderna hävning och prisavdrag som 

jämbördiga, dvs. som lika ingripande för motparten.151 I sådana fall återstår det 

endast att betrakta Högsta domstolens bedömning i 1994 års fall i enlighet med 

det andra tolkningsalternativet. Detta tolkningsalternativ har dock kritiserats av 

Westberg, som menar att denna föreställning inte överensstämmer med talein-

skränkningens karaktäristika.152 Att processmaterialet som sådant minskar gäller 

nämligen även för institutet om återkallelse av talan. Westberg anför därför att 

förevarande tolkningsalternativ inte kan vara det avgörande kännetecknet på en 

taleinskränkning. Westbergs argument är dock enligt min mening föga överty-

gande. Den avgörande skillnaden mellan en taleåterkallelse och en inskränkning 

av talan är att den senare sker inom ramen för samma sak. Jag har därför svårt att 

                                            
149 Jfr Nordh, SvJT 2002 s. 19. 
150 Se avsnitt 5.3 ovan och bl.a. Ekelöf, Rättegång II, 7 uppl. s. 129, Westberg, Domstols officialprövning 
s. 323 och Hassler, Civilprocessrätt s. 175.  
151 Ett annat exempel som kanske är mer träffande kan hämtas från liknande omständigheter som förelåg i 
NJA 1999 s. 520, där de alternativa yrkandena bestod av avhjälpande och prisavdrag. Hur bör man i 
denna situation betrakta dessa yrkanden i fråga om vilken rättsföljd som är mer ”ingripande”? Nordh stäl-
ler sig samma fråga beträffande surrogatprestationer, se Nordh, SvJT 2002 s. 19. 
152 Westberg, JT 1993-94 s. 821. 
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se varför en begränsning av processmaterialet som sådant enbart skulle vara för-

behållet institutet om återkallelse av talan.  

 

Hur står sig då det andra tolkningsalternativet mot taleinskränkningens huvud-

sakliga funktion, dvs. att underlätta för svarandens processföring och domstolens 

processledning? Enligt min uppfattning kan förevarande tolkningsalternativ 

mycket väl anses överensstämma med dessa ändamål. Om käranden frånfaller ett 

av sina alternativyrkanden kommer svaranden slippa lägga ned mer möda på att 

bemöta detta yrkande. Det förefaller också naturligt att en minskning av pro-

cessmaterialet kommer att underlätta för domstolens handläggning och process-

ledning. Mot den bakgrunden menar jag att även det andra tolkningsalternativet 

kan tillämpas i överenstämmelse med taleinskränkningens ändamål.153 

 

Av ovanstående redogörelse kan det konstateras, att båda tolkningsalternativen 

enligt min mening får anses överensstämma med taleinskränkningsinstitutets än-

damål – åtminstone vad gäller det typfall av det slag som behandlats i detta av-

snitt. Vilket tolkningsalternativ som tillämpades av Högsta domstolen i NJA 

1994 s. 23 torde emellertid vara oklart. Möjligen kan det hävdas att det var 

minskningen av själva processmaterialet, dvs. det andra tolkningsalternativet, 

som var avgörande i detta fall. I målet uttalade nämligen Högsta domstolen att en 

ogillande dom avseende ett av yrkandena kommer att vinna rättskraft beträffande 

båda yrkandena.154 Det verkar alltså som att det är likgiltigt vilket yrkande som 

prövats i den första rättegången, vilket i sådana fall skulle innebära att bedöm-

ningen hade blivit likadan även vid den omvända situationen, dvs. att käranden 

vill frånfalla yrkandet om prisavdrag i stället för yrkandet om hävning.155  

                                            
153 I jämförelse med vad som gällde tidigare, dvs. att ett frånfallande av ett kvalitativt åtskiljbart alterna-
tivyrkande betraktades som en återkallelse av talan, kan det sättas i fråga om svaranden inte hamnar i ett 
sämre läge nu. Vid en taleåterkallelse räknas käranden nämligen som den tappande parten i denna del av 
rättegången, se 18 kap. 5 § 2 st. RB. Se Westberg, JT 1993-94 s. 820 not 23. 
154 NJA 1994 s. 23 (s. 29). 
155 Se Westberg, JT 1993-94 s. 820 not 22. 
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6.2 Typfall 2 – Tillägg av alternativyrkande 

I detta avsnitt ska vi nu undersöka ett typfall som ännu inte har prövats i praxis, 

nämligen följande. 

 
Köparen K har av säljaren S förvärvat vissa tillgångar i ett företag. Efter in-

kråmsöverlåtelsen upptäcker K att inkråmet är behäftat med vissa fel. K, som vill 

erhålla kompensation för den skada som K har lidit pga. felet, väcker sålunda talan 

mot S. K yrkar i stämningsansökan att köpet ska gå åter, dvs. hävning. Under pro-

cessens gång vill K emellertid lägga till ett yrkande om att S ska förpliktigas utge 

300 000 kr till K i form av prisavdrag motsvarande kostnaden för att reparera ska-

dan.156 

 

De bakomliggande omständigheterna är alltså desamma som i typfall 1, men med 

skillnaden att K i typfall 2 endast har framställt ett yrkande om hävning, för att 

under processens gång sedan lägga till ett yrkande om prisavdrag. Det intressanta 

i förevarande exempel är sålunda att K vill berika processmaterialet. Frågan som 

ska utredas i detta avsnitt är hur denna situation ska förstås. 

 

Inledningsvis kan det erinras om att 13 kap. 3 § RB här äger tillämplighet, ef-

tersom det rör sig om en förändring av kärandens talan. K:s processhandling kan 

således tolkas på två sätt; antingen som en ändring eller justering av talan.157 

 

En justering av talan innebär en sådan förändring av kärandens talan som avses i 

13 kap. 3 § 3 st. RB. Det andra ledet av det nyssnämnda stycket, som berör till-

lägg av nya omständigheter inom ramen för samma sak, äger inte tillämplighet 

här eftersom K i förevarande fall endast har framlagt ett nytt yrkande.158 Beträf-

fande 13 kap. 3 § 3 st. första ledet RB, om inskränkning av talan, kan det av NJA 

2005 s. 295 utläsas att ett nytt, kvalitativt åtskiljbart alternativyrkande kan kon-

                                            
156 Huruvida det nya yrkandet åberopas i första eller andra hand har enligt min mening ingen betydelse i 
detta sammanhang. 
157 Se avsnitt 2.4 ovan. Jfr också Pauli & Edelstam, SvJT 2012 s. 486 som i sin kritik mot avgörandet i 
NJA 2011 s. 718 anför att det inte finns något tredje alternativ. 
158 Se emellertid NJA 2011 s. 718, av vilket det inte är helt klart huruvida ett nytt yrkande (tillhörande 
vissa nytillkomna omständigheter) kan omfattas av 13 kap. 3 § 3 st. andra ledet RB. Se närmare i avsnitt 
4.6 ovan. 
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stituera en taleinskränkning. Ett berikande av processmaterialet behöver enligt 

Högsta domstolen alltså inte i sig utgöra ett hinder för att tillämpa förevarande 

institut. Avgörande för bedömningen i 2005 års fall var till synes att det nya yr-

kandet avsåg en begränsad rättsföljd av den sak som käranden ursprungligen 

hade yrkat.159 Högsta domstolens uppfattning i nyssnämnda mål torde stämma 

överens med vad som diskuterades i föregående avsnitt om tolkningen av 1994 

års fall (se angående det första tolkningsalternativet). Mot bakgrund av dessa av-

göranden kan det vid första anblick förefalla naturligt att K:s nya yrkande om 

prisavdrag i det nu aktuella typfallet ska anses utgöra en inskränkning av talan. 

 

Utöver vad som har redogjorts för ovan, förespråkar även Westberg att det typfall 

som här är för handen ska betraktas som en taleinskränkningssituation. Det till-

vägagångssätt som motiverat Westbergs ställningstagande är emellertid an-

norlunda.160 Enligt Westberg kan ett nytt, kvalitativt åtskiljbart alternativyrkande 

inte prövas mot 13 kap. 3 § 1 st. 1–3 p. RB, med hänvisning till motivuttalan-

dena. I förarbetena anförde processlagsberedningen att dessa undantag är motive-

rade av processekonomiska skäl, vilket får anses innebära att nyssnämnda be-

stämmelser enbart avser nya yrkanden som förändrar saken.161 En tillämpning av 

1 st. skulle innebära att domstolen dels gör betydande våld på en ”tämligen 

invand begreppsbildning”, dels att det systematiska sambandet mellan de regler 

som berör saken kommer att rubbas.162 Eftersom yrkandena hävning och prisav-

drag genom 1994 års fall nu får anses omfattas av samma sak, återstår bara att 

det nya prisavdragsyrkandet får prövas mot 13 kap. 3 § 3 st. första ledet RB, dvs. 

om inskränkning av talan. Följaktligen, menar Westberg, bör även den omvända 

situationen tillämpas på samma sätt, dvs. att ett tilläggsyrkande om hävning ska 

                                            
159 Se Högsta domstolens uttalande NJA 2005 s. 295 (s. 302): ”Är det ursprungliga yrkandet, såsom i fö-
revarande fall, att testamentet skall förklaras ogiltigt i sin helhet innebär bestämmelserna i 13 kap. 3 § 
däremot inte något hinder mot att käranden därefter inskränker yrkandet om ogiltighet till viss del av tes-
tamentet eller alternativt yrkar om sådan begränsad ogiltighet.” Se också avsnitt 4.5 ovan. 
160 Westberg, JT 1993-94 s. 819 ff. 
161 Se avsnitt 5.3 och NJA II 1943 s. 164 f. 
162 Westberg, JT 1993-94 s. 821 f. 
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anses utgöra en inskränkning av talan i förhållande till ett ursprungligt yrkande 

om prisavdrag.163 

 

Av det ovanstående har det redogjorts för två olika tillvägagångssätt för att 

komma fram till slutsatsen, att det prisavdragsyrkande som K vill lägga fram un-

der pågående rättegång ska anses utgöra en inskränkning av talan enligt 13 kap. 3 

§ 3 st. första ledet RB. Den ena metoden har sin grund i NJA 2005 s. 295 och i 

det ”första tolkningsalternativet”, som redogjordes för i föregående avsnitt (6.1) 

avseende tolkningen av 1994 års fall. Detta tolkningsalternativ baseras på före-

ställningen om att en taleinskränkning består av att det yrkande som käranden 

frånfaller – materiellrättsligt sett – är mindre ingripande i förhållande till vad som 

ursprungligen yrkades. Det andra tillvägagångssättet torgförs av Westberg, som 

anför att det av systematiska och begreppsliga skäl inte finns något annat val än 

att tillämpa bestämmelsen om inskränkning av talan. 

 

Frågan är då vilka konsekvenser som de ovanstående uppfattningarna ger upphov 

till avseende det i detta avsnitt behandlade typfallet. Som bekant omfattas inte en 

taleinskränkning av de begränsningar som följer av 13 kap. 3 § 2 st. RB, vilket 

betyder att K i sådana fall skulle få tillåtas framföra prisavdragsyrkandet närsom-

helst under processens gång.164 Enligt min mening finns det en risk för att in-

stansordningens princip sätts ur spel, om K:s tilläggsyrkande om prisavdrag förs 

fram först i högre instans. Som framgått i avsnitt 5.3, har instansordningens prin-

cip motiverats av att varje fråga som blir föremål för prövning i den högre instan-

sen först måste ha blivit behandlad i den första. Om K tillåts att i hovrätten lägga 

fram ett nytt yrkande om prisavdrag, kommer svaranden sannolikt förlora rätten 

till att få sina invändningar prövade i åtminstone två instanser.165 Instansordning-

ens princip har också motiverats av processekonomiska skäl, då en alltför hög 
                                            
163 Westberg, JT 1993-94 s. 820. 
164 Notera emellertid bestämmelsen i 50 kap. 25 § 3 st. RB, som föreskriver begränsningar i parts rätt att 
åberopa nya omständigheter i hovrätten. Om det nya alternativyrkandet medför att även grunden måste 
ändras, kan förevarande regel ”indirekt” prekludera det nya yrkandet, se Westberg, JT 1993-94 s. 820 not 
21. 
165 Möjligheterna till prövningstillstånd i Högsta domstolen är mycket begränsade, se Nordh, SvJT 2002 
s. 20 och 54 kap. 10 § RB. 
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arbetsbelastning på hovrätterna kan riskera att leda till ökade kostnader för par-

terna.166 I förevarande typfall kan det tänkas att det nya yrkandet om prisavdrag 

kan komma att medföra omfattande utredning om t.ex. prisavdragets storlek, som 

inte hade aktualiserats om rättegången endast berörde yrkandet om hävning. För-

utom de spörsmål som är anknutna till instansordningens princip, menar jag att 

även andra ändamål kan komma att rubbas med denna ordning. Det kan nämligen 

argumenteras för att käranden har möjlighet att ”överrumpla” sin motpart genom 

det nya yrkandet, eftersom käranden närsomhelst kan framställa det. En sådan 

ordning skulle motverka rättskraftens ändamål att skapa trygghet för parterna, 

men eventuellt även behovet av en välbalanserad processordning.167 Slutligen, att 

tillåta ett prisavdragsyrkande närsomhelst under processens gång, menar jag stri-

der mot taleinskränkningsinstitutets ändamål. Det har redan nämnts att domsto-

lens handläggning riskerar att försvåras med ett sådant nytt yrkande. Det har 

också framgått att denna ordning inte alltid kommer att vara till godo för svaran-

den. Framförallt är detta påtagligt med Westbergs uppfattning, eftersom han an-

för att även ett tilläggsyrkande om hävning ska tillåtas som en taleinskränkning, 

trots att hävningsyrkandet kan anses vara mer ingripande i förhållande till det ur-

sprungliga yrkandet om prisavdrag. Över huvud taget förefaller det märkligt att 

från en ren språklig utgångspunkt benämna ett nytt yrkande, som alltså berikar 

processen, för en inskränkning av talan.168 

 

Nej, denna lösning kan enligt min uppfattning inte anses önskvärd. Frågan är då 

om det inom ramen för gällande rätt finns något annat lösningsalternativ till det 

nu behandlade typfallet, som bättre skulle stämma överens med ändamålen till 

rättskrafts- och taleändringsreglerna, i synnerhet taleinskränkningsbestämmelsen. 

Westbergs argument om att det av systematiska och begreppsliga skäl inte finns 

något annat val än att tillämpa regeln om inskränkning av talan, är inte särskilt 

övertygande. Även om motivuttalandena visserligen tyder på att 13 kap. 3 § 1 st. 
                                            
166 Prop. 1988/89:95 s. 34. Se även Lindell, Processuell preklusion s. 58 f. 
167 Med hänsyn till en part kan åläggas ansvar för rättegångskostnader pga. försumlig processföring, torde 
denna risk vara av mindre praktisk betydelse, jfr Westberg, JT 1993-94 s. 820 not 21. Beträffande parts-
balansen, jfr avsnitt 5.2 in fine. 
168 Jfr Nordh, SvJT 2002 s. 18 f. 
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RB var avsedd för yrkanden som förändrar saken, menar jag att denna stånd-

punkt sedan länge har rubbats. Av exempelvis NJA 1966 s. 38 kan det utläsas, att 

en ren kvantitativ höjning av det i stämningsansökan yrkade beloppet omfattas av 

13 kap. 3 § 1 st. 3 p. RB. Till synes har rättsfallets giltighet inte ifrågasatts i den 

juridiska litteraturen.169 Som bekant innebär en sådan kvantitativ förändring som 

det var fråga om i 1966 års fall, att saken kvarstår oförändrad. Det stämmer såle-

des inte att det endast är yrkanden som förändrar saken som kan prövas mot 13 

kap. 3 § 1 st. RB.170 

 

Enligt min mening går det att ifrågasätta aktualiteten av 2005 års fall beträffande 

det typfall som här behandlas. Till att börja med handlade inte målet om yrkan-

dena hävning och prisavdrag, utan om ogiltighet och jämkning av testamente. 

Det är inte självklart att bedömningen av de omständigheter som var för handen i 

NJA 2005 s. 295 kan analogiseras till förevarande typfall.171 Rättsfallet kan också 

kritiseras mot bakgrund av NJA 1999 s. 520, där kriteriet om ekonomisk likvär-

dighet slogs fast. Enligt min mening är det tvivelaktigt om ett yrkande om ogil-

tighet av hela testamentet är ekonomiskt likvärdigt med yrkandet att endast utfå 

sin laglott.172Över huvud taget kan det ifrågasättas om rättskraften alls bör kunna 

prekludera sådana civila rättigheter, i detta fall rätten till laglott, som det var 

fråga om i 2005 års fall.173 

 

Men vad gäller då beträffande NJA 1994 s. 23, som ju faktiskt behandlar just yr-

kandena hävning och prisavdrag? Som redogjorts för ovan, finns det visst stöd 
                                            
169 Se bl.a. Pauli & Edelstam, SvJT 2012 s. 478, Ekelöf, Rättegång II, 8 uppl. s. 139 och Nordh & Lind-
blom, Kommentar till RB häfte 2 s. 181. Se också avsnitt 2.4 ovan. 
170 Av just systematiska och begreppsliga skäl menar jag, tvärtom mot Westbergs uppfattning, att föreva-
rande typfall inte kan ges den tolkning som Westberg anför. I motiven kan utläsas att 13 kap. 3 § 1 st. 1 p. 
RB är tillämplig på surrogatprestationer, vilka enligt Högsta domstolens senare praxis numera måste an-
ses omfattas av samma sak. Om ett nytt ”surrogatprestationsyrkande” skulle anses utgöra en taleinskränk-
ning skulle man enligt min mening avvika från ”en tämligen invand begreppsbildning”, samtidigt som det 
kan ifrågasättas vilket tillämpningsområde 13 kap. 3 § 1 st. 1 p. RB skulle ha, eftersom 1 st. i nyssnämnda 
regel enligt Westberg endast bör behandla yrkanden som förändrar saken. 
171 En bröstarvinge har en legal rätt till sin laglott, se 7 kap. 3 § ÄB. Det torde inte krävas någon omfat-
tande utredning för frågan huruvida ett sådant yrkande ska bifallas, se Lindell, Civilprocessen s. 241. Som 
nämnts i det föregående kan situationen emellertid vara en annan när käranden, i en process om hävning, 
framställer ett nytt yrkande om prisavdrag. 
172 Åtminstone i de fall där boets behållning uppgår till ett visst värde, se Lindell, Civilprocessen s. 241. 
173 Lindell, Civilprocessen s. 241. 
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för tolkningen att det var den begränsade rättsföljden (dvs. prisavdrag som 

mindre ingripande än hävning) som konstituerade taleinskränkningen i nyss-

nämnda fall. Å andra sidan finns det också stöd för tolkningen att taleinskränk-

ningen utgjordes av att processmaterialet som sådant minskade.174 

 

Sammantaget kan det enligt min mening konstateras att typfall 2 inte nödvän-

digtvis måste betraktas som en taleinskränkning. Frågan är då hur förevarande 

situation inom ramen för gällande rätt bör lösas. I detta fall har käranden alltså 

framställt ett nytt yrkande under pågående process. Om denna taleförändring inte 

ska prövas mot 13 kap. 3 § 3 st. RB, återstår bara institutet om taleändring i 13 

kap. 3 § 1 och 2 st. RB. En nödvändig förutsättning för att en taleändringssituat-

ion ska anses föreligga är som bekant att käranden, som i förevarande fall, har 

framställt ett nytt yrkande.175 I motsats till vad som gäller för en inskränkning av 

talan, är huvudregeln för en ändring av talan att en sådan processhandling inte är 

tillåten. Käranden måste därför uppfylla något av de undantag som följer av 13 

kap. 3 § 1 st. 1–3 p. RB. 

 

Vad gäller undantaget i 13 kap. 3 § 1 st. 1 p. RB får käranden ändra sin talan om 

det är påkallat med hänsyn till omständigheter som kommit till kärandens känne-

dom först efter talans väckande. Käranden måste alltså ha en viss ursäkt för att 

nyssnämnda undantagsbestämmelse ska äga tillämpning. Det nya yrkandet kan 

utgöra såväl en kvantitativ som en kvalitativ förändring av det ursprungligen yr-

kade. Som exempel på en tillåten kvantitativ taleändring, kan nämnas att käran-

den framställer ett förhöjt skadeståndsyrkande efter att det framkommit att ska-

dan blivit mer omfattande än tidigare. Som exempel på en tillåten kvalitativ tale-

ändring kan nämnas att käranden i stämningsansökan har yrkat utfående av en 

viss egendom, men att det under rättegången visar sig att egendomen har gått för-

lorad. Käranden får då framställa ett nytt yrkande om t.ex. ersättning för egen-

                                            
174 Se närmare i avsnitt 6.1. 
175 Se avsnitt 2.4 ovan. 
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domens värde.176 I och med Högsta domstolens utvidgning av saken, omfattas 

numera sådana surrogatprestationer av samma sak, eftersom kvalitativt åtskilj-

bara och ekonomiskt likvärdiga alternativyrkanden – som bekant – inte längre 

förändrar saken.177 Enligt min mening finns det ingen anledning att betrakta typ-

fall 2 på ett annat sätt. Följaktligen menar jag att K måste uppfylla de rekvisit 

som uppställts i 13 kap. 3 § 1 st. 1 p. RB för att ha möjlighet att närsomhelst un-

der processens gång framställa ett nytt yrkande om prisavdrag, se 13 kap. 3 § 2 

st. RB. 

 

Men vad gäller då om K inte har en sådan giltig ursäkt som krävs enligt 13 kap. 3 

§ 1 st. 1 p. RB för att få lägga fram ett nytt yrkande om prisavdrag? I enlighet 

med vad som gäller för kvantitativa yrkanden, måste K:s nya yrkande prövas mot 

bestämmelsen i 13 kap. 3 § 1 st. 3 p. RB, som bl.a. föreskriver att taleändringen 

måste stödja sig på väsentligen samma grund för att få tillåtas.178 Som bekant får 

yrkandet avvisas om det inte utan olägenhet kan prövas i målet. Detta gäller 

emellertid bara i den första instansen, eftersom ett nytt yrkande på väsentligen 

samma grund inte får prövas i högre rätt över huvud taget, se 13 kap. 3 § 2 st. 

RB. 

 

Min slutsats är alltså att typfall 2 inte ska betraktas som en taleinskränkning, utan 

som en taleändring. Enligt min mening innebär denna lösning en bättre överens-

stämmelse med de bakomliggande ändamål som motiverat både rättskrafts- och 

taleändringsreglerna.179 Som framgått av diskussionen ovan är det vanskligt att 

försöka ”värdera” kvalitativt åtskiljbara alternativyrkanden som är ekonomiskt 

likvärdiga. Ett sådant förfaringssätt riskerar att leda till godtyckliga resultat. Mot 

den bakgrunden talar övervägande skäl talar för att ett nytt kvalitativt alternativ-

yrkande ska bedömas på samma sätt som en kvantitativ höjning av det ursprung-

liga yrkandet. Ett krav på att käranden ska framställa alla sina alternativyrkanden 

                                            
176 NJA II 1943 s. 164. 
177 Jfr not 170. 
178 Observera att 13 kap. 3 § 1 st. 2 p. RB inte har någon relevans till det aktuella typfallet. 
179 Se närmare i kapitel 5 ovan. 
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redan vid talans väckande (inbegripet de undantag som följer av 13 kap. 3 § 1 st. 

RB) kan enligt min uppfattning inte anses vara orimligt betungande för käran-

den.180 Samma krav gäller nämligen för yrkanden som innebär en kvantitativ 

höjning av det ursprungligen yrkade beloppet. Vidare innebär denna ordning en 

lösning på den instansordningsproblematik som uppstår om typfall 2 skulle be-

traktas som en taleinskränkning. Samtidigt innebär det en trygghet för svaranden, 

då svaranden inte behöver räkna med risken för att överrumplas av att processen 

helt plötsligt berikas med ett nytt yrkande. Sammanfattningsvis menar jag det nu-

varande regelverket inte hindrar en ändamålsenlig tillämpning av det typfall som 

här har behandlats.  

                                            
180 Se även Nordh, SvJT 2002 s. 13. 



 69 

7 Avslutande kommentarer 
Det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida Högsta 

domstolens rättsutveckling med avseende på saken kan anses överensstämma 

med de bakomliggande ändamålen till bestämmelserna i 17 kap. 11 § RB och 13 

kap. 3 § RB. Det är förhållandet mellan dessa regler som var föremålet för denna 

undersökning, med särskilt fokus på taleinskränkningsinstitutet i 13 kap. 3 § 3 st. 

RB. Med utgångspunkt i de frågeställningar som formulerades i inledningen (se 

avsnitt 1.2 ovan), kommer jag i det följande att sammanfattningsvis redogöra för 

de slutsatser som kan dras med anledning av vad som framkommit i detta arbete. 

 

Den första frågan gällde hur rättsutvecklingen med avseende på sakens identitet 

har sett ut. Till att börja med kan det påpekas att det saknas en legaldefinition i 

lagtext om hur saken ska avgränsas. Inte heller kan uttalandena i motiven anses 

vara särskilt klargörande. Mot den bakgrunden är det inte särskilt förvånande att 

den juridiska litteraturen har haft ett betydande inflytande på domstolarnas rätts-

tillämpning i denna fråga. När den nuvarande rättegångsbalken trädde i kraft, 

dominerade den s.k. klassiska synen på sakens identitet, vilken kan sägas före-

språka en snäv tolkning av begreppet saken. Med Olivecronas och Ekelöfs rätts-

kraftsläror fick saken en något mer utvidgad innebörd. Gemensamt för såväl den 

klassiska rättskraftsläran som Olivecronas och Ekelöfs teorier är att saken inte 

anses omfatta ett alternativt yrkande som kvalitativt skiljer sig från det ursprung-

ligen yrkade. Av de rättsfall som redogjordes för i kapitel 4 framgår det emeller-

tid att saken numera får anses utgöras av inte bara den rättsföljd som kärandens 

yrkande innehåller, utan också av alla alternativa rättsföljder som är ekonomiskt 

likvärdiga och som man rimligen kan begära att käranden skulle ha gjort gällande 

vid sidan om det ursprungliga yrkandet. 

 

Den andra frågan som ställdes upp i inledningen var vilka ändamål som kan ur-

skiljas som vägledande för bestämmelserna i 17 kap. 11 § RB och 13 kap. 3 § 

RB. Som utgångspunkt är min uppfattning att rättskipningens huvudsakliga 
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funktion är att verka för att de materiella reglerna ska kunna få genomslagskraft 

ute i samhällslivet. Det finns emellertid andra intressen som medför att denna 

funktion inte fullt ut kan upprätthållas. Intresset av att skapa trygghet för parterna 

samt behovet av att kunna tillgodose en god processekonomi utgör sådana intres-

sen, vilka likaledes utgör de huvudsakliga ändamålen till rättskraftsregeln i 17 

kap. 11 § RB. Enligt min mening kan det också utläsas att nämnda ändamål torde 

syfta till båda parternas intressen, vilket innebär att en ändamålsenlig rättskrafts-

bestämmelse bör vara så välbalanserad som möjligt. Därutöver, för att dessa 

nämnda ändamål ska kunna upprätthållas, bör rättskraften vara förutsebar och 

utformad på så sätt att den inte kan kringgås genom obetydliga ändringar. De än-

damål som rättskraftsregeln vilar på gäller enligt min mening även för bestäm-

melsen i 13 kap. 3 § RB. Av förevarande regel kan också utläsas ett behov av att 

förhindra att processens tyngdpunkt hamnar i överrätt (s.k. instansordningens 

princip). Beträffande institutet om inskränkning av talan kan som huvudsakliga 

ändamål nämnas att en tillämpning av denna regel ska kunna underlätta såväl för 

svarandens processföring som domstolens processledning. 

 

Den tredje frågan gällde om det nuvarande rättsläget, särskilt med avseende på 

inskränkning av talan, kan anses överensstämma med nyssnämnda ändamål. I 

kapitel 6 diskuterades detta spörsmål med utgångspunkt av två typfall. Det ena 

typfallet handlade att käranden i stämningsansökan har yrkat både hävning och 

prisavdrag, men sedan under pågående rättegång väljer att frånfalla hävningsyr-

kandet. Det andra typfallet gällde i stället att käranden endast har väckt talan om 

hävning, men under processens gång vill lägga till ett yrkande om prisavdrag. 

Enligt min mening är det ändamålsenligt att tolka typfall 1 som en taleinskränk-

ningssituation. En motsvarande tolkning beträffande typfall 2 skulle emellertid 

stå i strid med både rättskrafts- och taleändringsreglernas ändamål. Enligt min 

mening finns det dock – inom ramen för gällande rätt – utrymme för en ända-

målsenlig tolkning genom att betrakta förevarande typfall som en taleändring en-

ligt 13 kap. 3 § 1–2 st. RB. Min slutsats är således att Högsta domstolens utvidg-

ning av saken inte behöver utgöra ett hinder för en ändamålsenlig tillämpning av 
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institutet om taleinskränkning, åtminstone sett till de typfall som har behandlats i 

denna uppsats. Eftersom förevarande frågeställning har besvarats jakande, blir 

det inte aktuellt att besvara den fjärde frågeställningen om huruvida nuvarande 

ordning – om gällande rätt inte ger utrymme för en ändamålsenlig tillämpning – 

ska lösas de lege ferenda.  
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