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Förord
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) arbetar med att stödja och 
bedriva kommunstrategiskt relevant forskning. Vi arbetar med att återföra 
nyvunnen kunskap till kommunerna och med att skapa möten mellan kom-
munföreträdare och forskare. Som en del i vår verksamhet genomför vi varje 
år en uppsatstävling, där studenter vid Linköpings universitet uppmuntras att 
delta, och där det vinnande bidraget koras till “årets bästa kommunuppsats”. 
Tävlingen har pågått i många år, och det finns en stor ämnesbredd i de bidrag 
som vunnit. 

Årets vinnare heter Victor Nilsson och han har tilldelats priset för sin 
uppsats Det allmännas skadeståndsansvar vid underlåtenhet. Uppsatsen är ett 
examensarbete från Affärsjuridiska programmet (Institutionen för ekonomisk 
och industriell utveckling). 

I denna uppsats beskrivs och diskuteras den så kallade Landskrona-domen 
från mars 2013. Domen handlar om en 13-årig flicka som i december 2002 
anlade en brand som ödelade ett Åhlénsvaruhus i Landskrona. Vid tillfäl-
let för branden var flickan omhändertagen enligt LVU av socialnämnden i  
Landskrona kommun, men tillfälligt placerad hos sin mor. I uppsatsen 
förklaras underlåtenhetsansvar, det allmännas ansvar och dokumentations- 
skyldighet utifrån författningar, rättspraxis, förarbeten och doktrin. Uppsatsen 
vittnar om författarens skicklighet att beskriva och analysera ett komplext fält.

Centrum för kommunstrategiska studier gratulerar pristagaren, och hop-
pas att denna uppsats ska bidra till en fortsatt diskussion om den angelägna 
frågan om bedömningar av kommuners juridiska ansvar. 

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare vid Centrum för kommunstrategiska studier. 



Sammanfattning
I mars 2013 avkunnades den så kallade Landskrona-domen. Domen handlar 
om en 13-årig flicka som i december 2002 anlade en brand som ödelade ett 
Åhlénsvaruhus i Landskrona. Skadorna uppgick till cirka 60 miljoner kronor. 
Flickan kom från svåra hemförhållanden och hade en lång historik av place-
ringar på olika vårdhem samt på barn- och ungdomspsykiatrin i Lund. Vid 
tillfället för branden var flickan omhändertagen enligt LVU av socialnämnden 
i Landskrona kommun, men tillfälligt placerad hos sin mor.

Försäkringsbolagen If Skadeförsäkring och Zurich stämde Landskrona 
kommun och yrkade ersättning motsvarande den försäkringsersättning bola-
gen utgett med anledning av branden.
Högsta domstolen avgjorde domen till försäkringsbolagens fördel och ställer i 
domskälen frågorna kring underlåtenhetsansvar samt beviskrav och bevisbörda 
vid sådan typ av ansvar på sin spets. Högsta domstolen bjuder på en om-
fattande genomgång av vad som gäller vid underlåtenhetsansvar, det allmän-
nas ansvar samt det allmännas dokumentationsskyldighet. Högsta domstolen 
skapar också en ny bevisregel. Bevisregeln tar formen av en presumtionsregel 
avseende skadeståndsansvar när en myndighet brustit i sin utredningsskyl-
dighet och bristen beror på myndighetens bristfälliga dokumentation.

I uppsatsen förklaras underlåtenhetsansvar, det allmännas ansvar och 
dokumentationsskyldighet utifrån författningar, rättspraxis, förarbeten och 
doktrin. Vidare ges en introduktion i rättsekonomi, då rättsekonomi delvis 
präglar uppsatsens analys.  

I uppsatsens analys besvaras frågan om vilken betydelse Landskrona-
domen får för ansvar vid passivitet från det allmänna. Som ett led i svaret 
på frågan diskuteras även kopplingen mellan myndigheters dokumentations- 
skyldighet och det allmännas ansvar, när de bevisregler som lanserades i domen 
blir tillämpliga samt huruvida utvecklingen som följer av Landskrona-domen 
är eftersträvansvärd.

Resultatet av uppsatsen visar på rimligheten i Högsta domstolens avgörande, 
men också vilka konsekvenser Landskrona-domen riskerar att få. Framförallt 
riskerar domen innebära konsekvenser avseende ett ökat dokumentationskrav 
och en risk för feltolkning av domens innehåll.
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Förkortningar
BrB Brottsbalk (1962:700)
BUP Barn- och ungdomspsykiatrin
etc. Etcetera
FB Föräldrabalk (1949:381)
FL Förvaltningslag (1986:223)
HD  Högsta domstolen
JT Juridisk Tidskrift
Kap. Kapitlet
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
m.fl. Med flera
NJA Nytt juridiskt arkiv
p. Punkt
RB Rättegångsbalk (1942:740)
s Sida
SkL Skadeståndslag (1972:207)
SOFS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
SoL Socialtjänstlag (2001:453)
st. Stycke
SvJT Svensk Juristtidning
TF Tryckfrihetsförordning (1949:105)
2nd Cir. Second Circuit, United States Court of Appeal
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1 Inledning

1.1 Problembakgrund
Den 27 mars 2013 avkunnades den så kallade Landskrona-domen, NJA 2013 
s 145, i Högsta domstolen, härefter HD. Nedan följer en redogörelse för do-
men:

Den 3 december 2002 totalförstördes ett Åhlénsvarhus i Landskrona i södra 
Sverige. Det visade sig att branden var anlagd av en 13-årig flicka, Madelene, 
som anlagt branden i en Hemköpsbutik. Madelenes uppväxt präglades av 
dåliga hemförhållanden, båda hennes föräldrar led av alkoholism, detsamma 
gällde för mammans nya pojkvän. Våld i hemmet var ingen ovanlig företeelse. 
Efter upprepade anmälningar till socialnämnden beslutade länsrätten under 
sommaren år 2000 att Madelene skulle omhändertas enligt lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga, härefter benämnd LVU. Efter 
flertalet turer mellan olika behandlingshem, barnpsykiatri, jourfamiljehem 
och liknande placeringar i socialnämndens regi uppstod en situation där  
socialnämnden inte visste var Madelene skulle placeras. I väntan på en place-
ring bestämde socialnämnden att Madelene skulle bo hemma tillsammans 
med sin mamma. I samband med beslutet tilldelades Madelene en stödperson 
som skulle träffa Madelene och mamman minst 2 timmar per dag. Drygt en 
vecka senare anlade Madelene branden i Hemköpsbutiken. Försäkringsbola-
gen If Skadeförsäkring och Zurich stämde Landskrona kommun och yrkade 
ersättning motsvarande den försäkringsersättning bolagen utgett med anledn-
ing av branden.1

HD beslutade att kommunen var skyldig att ersätta försäkringsbolagen för 
de kostnader bolagen haft i samband med reglering av branden. I domskälen 
ställer HD frågorna kring underlåtenhetsansvar samt beviskrav och bevis-
börda vid sådan typ av ansvar på sin spets och konstaterar bland annat att: 
”Huvudregeln är att utomstående inte har någon skyldighet att efter förmåga 
motverka förverkligandet av en fara. Särskilda omständigheter kan emellertid 
undantagsvis föranleda en sådan plikt.”2 HD utvecklar sedan i vilka fall sådant 
undantag kan anses föreligga och konstaterar att förekomsten av en sådan plikt 
beror på ”[…]risken för farans förverkligande, de möjliga skadornas storlek 
samt problem med och kostnader för de skademotverkande åtgärder som står 
till buds.”3 Om beviskrav och bevisbörda konstaterade HD: ”När det som här 

1 NJA 2013 s 145.
2 NJA 2013 s 145, p. 21 s 40.
3  NJA 2013 s 145, p. 21 s 40.
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rör sig om en skyldighet att motverka förverkligandet av en föreliggande fara 
är situationen speciell, bland annat därför att många adekvat faremotverkande 
handlingar är tänkbara. Om det inte framgår att beslutsfattandet har gått till 
på det sätt som det borde, bör det beroende på omständigheterna kunna leda 
till en starkare eller svagare presumtion för att ett beslut som hade tillkom-
mit i god ordning skulle ha lett till ett pliktenligt handlande i form av ett 
beslut om och ett genomförande av en tillräckligt faremotverkande handling. 
Om presumtionen inte motbevisas, närmast genom att det visas att det inte 
fanns någon möjlig och lämplig faremotverkande handling, blir följden av 
bristerna rörande beslutsfattandet att det ska anses ha varit möjligt att besluta 
om och genomföra en sådan handling.”4 Genom domskälen bjuder HD på 
en genomgång av vad som gäller vid underlåtenhetsansvar, i synnerhet när ett 
sådant ansvar kan åläggas en organisation inom det allmänna, det vill säga stat 
eller kommun. HD skapar också en ny bevisregel avseende skadeståndsansvar 
när en myndighet brustit i sin utredningsskyldighet och dessa brister beror på 
myndighetens bristfälliga dokumentation.5 Se vidare beskrivning och analys 
av domen under rubrik 5 och 7.

1.2 Problemformulering och syfte
Syftet med uppsatsen är att utreda vilka verkningar Landskrona-domen får för 
svenska myndigheters ansvar vid underlåtenhet. I uppsatsen utrönas vad som 
gäller vid underlåtenhetsansvar för myndigheter i allmänhet och kopplingen 
till myndigheters utrednings- och dokumentationsskyldighet i synnerhet. För 
att tydliggöra uppsatsens syfte har följande frågeställning formulerats: Vilken 
betydelse får Landskrona-domen för ansvar vid passivitet från det allmänna? 
För att kunna svara på huvudfrågan har även följande delfrågor formulerats:

• Hur ser kopplingen mellan myndigheters utrednings- och dokumenta-
tionsskyldighet samt myndigheters skadeståndsansvar vid passivitet ut?

• När blir de bevisbördes- och beviskravsregler som lanserades i domen 
tillämpliga?

• Är utvecklingen på området eftersträvansvärd, eller bör kriterierna för 
underlåtenhetsansvar och bevisregler på området formuleras annorlunda?

1.3 Avgränsningar 
För uppsatsen är det endast 3 kap. 2 § 1 p. i skadeståndslagen (1972:207), 
härefter SkL, om det allmännas ansvar för fel eller försummelse vid myn-
dighetsutövning som är relevant. Således lämnas 3 kap. 2 § 2 p. om ansvar för 
kränkning och 3 kap. 3 § om fel eller försummelse vid lämnande av felaktig 
information utanför uppsatsen. Vidare lämnas ideellt skadestånd utanför upp-
4  NJA 2013 s 145, p. 58, s. 45.
5  Andersson, Håkan (2013), Bristande tillsyn över riskbenägna personer – några 

reflektioner kring riskabla risk-, åtgärds-, proportionalitets-, integritets- och 
bevisproblem, InfoTorg Analys, 2013-04-17.
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satsen, eftersom sådant skadestånd saknar relevans i sammanhanget. 

1.4 Metod
Uppsatsen består av en beskrivande del och en analyserande del. Den beskri-
vande delen präglas av det arbetssätt som följer av användandet av en tra-
ditionell rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatiken innebär att gällande rätt 
tolkas, systematiseras och analyseras ur ett de lege lata-perspektiv.6 Lagtext, 
förarbeten, doktrin och rättspraxis tillhör de rättskällor som används. Av-
seende lagtext ges störst utrymme åt skadeståndsrättsliga regler samt regler 
som berör handlingsplikt och dokumentationsskyldighet för det allmänna. De 
förarbeten som används är huvudsakligen sådana som föregått skadestånds-
rättslig reglering samt lagar som rör dokumentationsskyldighet.

Den doktrin som finns på området är tillräcklig för att erbjuda en bred 
kunskap och samtidigt ge olika perspektiv. Inga specificerade urvalskriterier 
har använts, ty en så rik mängd doktrin handlar det inte om. 

Artiklar från exempelvis Ny Juridik, InfoTorg och Svensk Juristtidning an-
vänds i två olika syften. Dels för att föra fram olika författares synvinklar och 
inställning i de frågor som uppsatsen behandlar, dels för att det ännu saknas 
litteratur i form av avhandlingar och läroböcker som behandlar Landskrona-
domen och en del av de specifika frågor som domen berör.

Rättspraxis används huvudsakligen i syfte att verklighetsförankra påståen-
den i doktrin och förarbeten. Rättspraxis ger en god syn på hur rätten tillämpar 
lagar och bestämmelser i realiteten och används således både i den beskrivande 
delen av uppsatsen samt som stöd för de slutsatser som sedermera presenteras 
i analysen. Rättsfallen kommer att ges olika mycket plats och olika mycket 
tyngd beroende på vilken relevans de har för framställningen. 

I den analyserande delen av uppsatsen strävar jag delvis efter att frångå 
den traditionella juridiska metoden och kombinera med att anlägga ett rätt-
sekonomiskt perspektiv.7 Det rättsekonomiska perspektivet används för att 
ge ytterligare en synvinkel på skadeståndsrätten och visa på ett alternativt 
tankesätt.

1.4.1 Källkritik
Det finns ett visst fokus på verk författade av Jan Hellner och Bertil Bengtsson 
avseende den skadeståndsrättsliga doktrinen. Detta fokus har sin naturliga 
förklaring i att nämnda författare är överlägset störst inom svensk doktrin på 
området och därför bör tillmätas stor betydelse. Vidare har jag konstaterat 
att Bertil Bengtsson är tämligen ensam om att ha gett ut verk med ett ut-
talat fokus på det allmännas ansvar. Ett av dessa verk är förvisso utgivet före 
förändringen av regelverket men är fortfarande högst relevant vad gäller de 

6 Peczenik, Aleksander (2005), Juridikens allmänna läror, Svensk Juristtidning 
2005:249, s 250 f. 

7 Om begreppet rättsekonomi se Peczenik (2005), s 256 – 258.
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regler som inte har förändrats. Påståendet baseras på att ny doktrin hänvisar 
till Bengtssons äldre verk.

Som motvikt, och för att försöka ge en mer nyanserad bild, har också verk 
författade av bland annat Mårten Schultz använts. Dessa representerar ett 
modernare synsätt och bidrar till fler infallsvinklar.

Ett problem som uppkommit under arbetets gång är bristen på rättspraxis 
som berör uppsatsens specifika område. Det finns visserligen en hel del praxis 
avseende det allmännas ansvar, men utbudet är tunnare vad gäller underlåten-
hetsansvar, framförallt underlåtenhet i kombination med det allmännas ans-
var. Bristen på rättspraxis kan ses som både en fördel och nackdel. En större 
mängd rättspraxis hade kunnat fungera som en grund att stå på avseende de 
uttalanden som görs i min analys. Samtidigt hade en större mängd rättspraxis 
begränsat analysen.

1.4.2 Tidigare uppsatser på området
Sedan tidigare finns det en del skrivet både vad avser underlåtenhet och det 
allmännas ansvar. Bland annat har Elisabeth Larsson vid Lunds Universitet 
skrivit en uppsats med titeln Det allmännas skadeståndsansvar vid myndighets-
utövning år 2001. Uppsatsen tar emellertid inte sikte på underlåtenhetsansvar.

Avseende underlåtenhet enligt skadeståndslagen finns inga tidigare upp-
satser att finna. Tidigare författade uppsatser som berör underlåtenhet tar 
sikte på straffrättslig plikt att handla. 

Min uppsats skiljer sig från vad som tidigare skrivits, dels genom att upp-
satsen behandlar underlåtenhet ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv och dels 
genom att uppsatsen behandlar den specifika kombinationen av underlåten-
hetsansvar och det allmännas ansvar.

1.4.3 Tidigare artiklar på området
Håkan Andersson har skrivit en, i mitt tycke ganska spretig, analys av Land-
skrona-domen vid namn Bristande tillsyn över riskbenägna personer - några 
reflektioner kring riskabla risk-, åtgärds-, proportionalitets-, integritets- och 
bevisproblem.8 Artikeln erbjuder mer av en sammanfattning av HD:s ställ-
ningstagarande i Landskrona-domen än en analys och behandlar domens 
prejudicerande verkan endast i korta ordalag.  

Mårten Schultz har i sin artikel Några frågor i kommersiell skadeståndsrätt9 
berört Landskrona-domen med fokus på bevisfrågan. Artikeln behandlar ett 
flertal rättsfall och deras sammanvägda inverkan på skadeståndsrätten.

Min uppsats skiljer sig och får en egen prägel jämfört med de två ovan 
nämnda artiklarna genom att omfatta en mer utförlig analys av fler potentiellt 
prejudicerande uttalanden av HD i Landskrona-domen. 

8 Andersson (2013)
9 Schultz (2013), Några frågor i kommersiell skadeståndsrätt, Svensk Juristtidning 

2013:1017.
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1.5 Disposition
Uppsatsen är uppbyggd enligt traditionell uppsatsmodell, det vill säga upp-
delad i tre delar bestående av inledning, referensram och analys. Totalt består 
uppsatsen av 8 kapitel vilka fördelats efter de ovanstående tre delarna enligt 
nedan:

Kapitel 1 utgör uppsatsens inledning. Här förklaras uppsatsens bakgrund, 
problemformulering och syfte, avgränsningar, metod och disposition. Syftet 
med denna del är att ge läsaren en förståelse för varför ämnet valts, vad som 
kan förväntas av uppsatsen och vad som kommer att lämnas utanför.

Efter inledningen följer referensramen som är uppdelad på 5 kapitel, 
kapitel 2 – 6. Kapitel 2 fungerar som en beskrivning av skadeståndsrätten 
i allmänhet och behandlar de traditionella skadeståndsrättsliga områdena 
ansvarsformer, oaktsamhet, adekvat kausalitet och skadeståndslagens syfte. 
Kapitel 3 behandlar också skadeståndsrätt men är inriktat på en specifik ans-
varsform, det allmännas ansvar. I kapitel 3 behandlas samma områden som i 
kapitel 2 men anpassat till hur dessa områden ska förstås och tillämpas i fall 
som avser det allmännas ansvar. Kapitel 4 beskriver det allmännas dokumenta-
tionsskyldighet, ett måste för att förstå uppsatsen kärna, Landskrona-domen. 
Domen är omfattande och av central roll, varför domen omfattande beskrivs 
i kapitel 5. I kapitel 5 ges också en kort sammanfattning av Prosolvia-domen. 
Slutligen följer kapitel 6 som är en introduktion i rättsekonomi.

Kapitel 7 utgör uppsatsens analys. I kapitlet presenteras mina egna 
tankar och min egen syn på vad som avhandlats i uppsatsen referensram. 
Kapitel 7 är för tydlighetens skull uppdelat i de olika ämnen som upp-
satsen syftar till att behandla, det vill säga dokumentationsskyldighet, 
beviskrav och bevisbörda, underlåtenhetsansvar. Varje del avslutas med 
en sammanfattning som sedan vägts ihop till en slutsats i kapitel 8. 
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2 Skadestånd i allmänhet
I Sverige finns bestämmelserna om skadestånd huvudsakligen i skadeståndsla-
gen. Lagen tar i första hand sikte på skadestånd vid utomobligatoriska förhål-
landen enligt följande definition som går att finna i 1 kap. 1 § SkL:

”I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånds tillämpas, 
om ej annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i 
övrigt följer av regler om skadestånd i avtalsförhållanden.”

Av ovan följer att i avtalsförhållanden regleras eventuella skadeståndsfrågor 
av avtalet, vilket är nödvändigt då lagen är dispositiv och avtalsparterna kan 
komma överens om förhållanden som vitt skiljer sig från vad som framkom-
mer i lagen.10 Avsteg från nyss sagda görs när avtalsförhållandet inte inverkar 
på skadeståndsskyldigheten.11 

Skadeståndslagen tillkom år 1972 och har sedan dess justerats i ett par 
omgångar. Skadeståndsreglerna har ett reparativt syfte och tanken är att en 
person som blivit utsatt för skada ska försättas i samma ekonomiska sits som 
om skadan inte hade inträffat.12 Regler om vilka typer av skador som ersätts, 
vid vilka situationer dessa skador är ersättningsbara samt vem som är den 
ersättningsskyldige återfinns i lagen. För att kunna tillgodogöra sig reglerna 
måste en förståelse för de skadeståndsrättsliga begreppen finnas, varför dem 
kommer att förklaras i följande avsnitt.

2.1 Ansvarsgrund
Med ansvarsgrund åsyftas formen på de bakomliggande händelser som ren-
derar i skadeståndsskyldighet. Generellt ställer rättstillämpningen krav på 
minst culpa för att ansvar ska föreligga. Andra ansvarsgrunder kan vara strikt 
ansvar, underlåtenhet att handla, ett högre krav än culpa, till exempel uppsåt, 
och olika hybrider av ansvarsgrunder. Ett exempel på en sådan hybrid är casus 
mixtus cum culpa. Utöver kravet på ansvarsgrund måste handlingen, eller den 
underlåtna handlingen, ha ett samband med den inträffade skadan. Samban-
det brukar benämnas adekvat kausalitet.

10 Se Bengtsson, Skadeståndslagen 1 kap. 1 §, lagkommentar not 2, (16 december 2013, 
Karnov Online).

11 Hellner Jan, Radetzki Marcus (2010), Skadeståndsrätt, s 25.
12 a.a. s 25.
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2.1.1. Culpa-begreppet i allmänhet
I skadeståndslagen framgår kravet på culpa i bland annat 2 kap. 1 §, 3 kap 1 
och 2 §§ genom formuleringarna ”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet 
vållar[…]” och ”[…]genom fel eller försummelse i tjänsten.” Ord som används 
synonymt och alla faller inom culpa-begreppet är: oaktsamhet, oförsiktighet, 
försumlighet, våda med flera. Culpa-begreppet har funnits under lång tid och 
utgör en av civilrättens mest grundläggande normer. Hur bedömningen om 
huruvida culpa förelegat vid en skadehändelse eller inte har förändrats över 
tid och frågan får olika svar beroende på vem som tillfrågas. Traditionellt sett 
torde en jämförelse av handlandet, eller underlåtenheten, med bonus pater 
familias vara den mest använda metoden. Den ungefärliga översättningen 
lyder en god familjefar. Metoden ger uttryck för en sedvaneregel – hur skulle 
en välaktad person handla i samma situation? Endast sedvana är inte nog för 
en fullständig bedömning, hänsyn måste också tas till författningar, rätts-
praxis och handlingsföreskrifter.13 Om sedvana, författningar och föreskrifter 
inte räcker för att bedöma huruvida culpa föreligger, kan ytterligare ledning 
hämtas i den så kallade fria bedömningen.14 På senare år har inspiration till 
hur den fria bedömningen kan utföras hämtats från en amerikansk domare 
vid namn Learned Hand. Domare Hand har i ett mål där en redares ansvar 
skulle utredas för skador som uppkommit i samband med att en pråm slet sig 
argumenterat som följer:

”Since there are occasions when every vessel will break from her 
moorings, and since, if she does, she becomes a menace to those 
about her; the owner’s duty, as in other similar situations, to pro-
vide against resulting injuries is a function of three variables: (1) The 
probability that she will break away; (2) the gravity of the resulting 
injury, if she does; (3) the burden of adequate precautions.”15

Fritt översatt och ryckt ur sitt sammanhang ger citatet ledning om att hänsyn 
vid en fri bedömning av ansvar ska tas till (1) Hur stor är risken för skada? (2) 
Hur omfattande blir den sannolika skadan? (3) Hur betungande är adekvata 
försiktighetsåtgärder? En sammanvägning av de tre faktorerna görs för att 
sedan bedöma om den handlande borde agerat annorlunda. Metoden har fått 
stor spridning i USA och går under beteckningen The Hand Rule.16 Även i 
Sverige har metoden fått genomslag och rättsfall där domstolarna begagnar sig 
av den fria bedömningen blir allt vanligare. Enligt Hellner bör en fjärde faktor 
läggas till de övriga; vilka möjligheter hade den handlande att inse risken för 
skada?17

13 Hellner, Radetzki (2010), s. 127 ff. 
14 a.a. s 133.
15 United States v. Carroll Towing Co., 159 F.2nd 169 (2nd Cir. 1947). 
16 Jeonghyun, Kim (2013), Revisiting the Learned Hand Formula and Economic 

Analysis of Negligence, s 409. 
17 Hellner, Radetzki (2010), s 134.
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2.1.2 Adekvat kausalitet
För att skadestånd ska aktualiseras krävs utöver kravet på culpa att den an-
svarsgrundande handlingen har ett nära samband med skadan. Här talas ofta 
om att adekvat kausalitet måste föreligga. Kravet på kausalitet innebär att det 
måste finnas ett orsakssamband mellan skadan och handlingen och kravet på 
adekvans innebär att orsakssambandet måste vara av särskild kvalificerad art. 
För att utreda om kausalitet föreligger används ofta en metod där en bedöm-
ning görs av om handlingen varit av nödvändig och/eller tillräcklig betingelse 
för skadan.18 Begreppen nödvändig och tillräcklig betingelse är inte alltid lätta 
att förstå. I Nationalencyklopedin ges följande beskrivning: 

nödvändig betingelse, nödvändigt villkor, anger en förutsättning 
som måste vara uppfylld för att något skall gälla eller ske, såsom att 
ha tillgång till syre för att kunna leva.

tillräcklig betingelse, tillräckligt villkor, förutsättning, säg A, för 
att något annat, B, skall gälla eller ske, vilket innebär att om A är 
uppfyllt så gäller också B.19

Om handlingen varit av både nödvändig och tillräcklig betingelse föreligger 
kausalitet. Kausalitet anses även föreligga om handlingen är tillräcklig men 
inte nödvändig, det vill säga utan handlingen hade skadan inte inträffat men 
skadan hade kunnat inträffa även utan den specifika handlingen.20 

Det finns andra modeller vid kausalitetsbedömningar. Schultz har i en 
artikel publicerad i Svensk Juristtidning presenterat en modell där begreppen 
nödvändig och tillräcklig betingelse skalats bort. Schultz menar att kausalitet 
kan bedömas utifrån tre frågor: Var handlingen eller underlåtenheten nöd-
vändig för skadans inträffande? Denna fråga är densamma som måste ställas 
när betingelseläran används. Om svaret på första frågan är nej aktualiseras den 
andra frågan. Är handlingen eller underlåtenheten självständigt tillräcklig för 
skadans inträffande? Självständigt tillräcklig innebär att andra faktorer som 
kan ha påverkat skadeförloppet skalas bort. Här måste skiljas på händelser 
som är tillräckliga och händelser som skulle kunna vara tillräckliga för skadans 
inträffande. Är handlingen, trots att andra faktorer skalats bort, fortfarande 
tillräcklig för skadans inträffande ses handlingen som självständigt tillräcklig. 
Om svaret på den andra frågan är nej, ställs den tredje frågan. Finns det någon 
möjlig förklaring utifrån en orsakslag eller laglik kausal generalisering som 
kan koppla samman handlandet med skadan? Den tredje frågan tar sikte på 
handlingar som kan ha påverkat skadan även mycket litet.21 

18  a.a. s 197.
19  Nationalencyklopedin på internet, 2014-12-28.
20  Hellner, Radetzki (2010), s 197.
21  Schultz Mårten (2011), Kausalitetspraktikan, Svensk Juristtidning 2011:465. s 7.
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Avseende kravet på adekvans innebär det som ovan nämnts att orsakssamban-
det måste vara av kvalificerad art. Utgångspunkten är att skadan måste ligga 
i farans riktning för att kravet på adekvans ska anses vara uppnått. Alltför 
slumpmässiga utfall av en händelse ska inte leda till skadeståndsskyldighet. 
Tanken bakom kravet på adekvans är att skadestånd ska betalas av den som 
faktiskt vållat skada. Ett klassiskt exempel framställdes av en tysk filosof på 
1800-talet och går ut på att en kusk med vagn och passagerare somnar un-
der tiden de är ute och kör. Ekipaget hamnar på fel väg, varpå en blixt slår 
ner och skadar passageraren. Kusken har förvisso varit vårdslös, men dennes 
vårdslöshet har inte ökat risken för att passageraren skulle träffas av en blixt. 
Blixten kunde lika gärna skadat passageraren om ekipaget varit på rätt väg. 
Sambandet kan därför inte ses som adekvat. Om vagnen istället hamnar i 
diket och passageraren skadas uppstår en annan situation. Passagerarens skada 
ligger i farans riktning av kuskens vårdslöshet, varför kravet på adekvans är 
uppfyllt.22

En ytterligare begränsning i skadeståndsskyldigheten som kan sättas i 
samband med adekvansbedömningen är normskyddsläran. Läran innebär att 
endast skador som faller inom skyddsnormen ersätts.23 Följande situation tjä-
nar som ett gott exempel: En åkare kör med konstant övervikt i sina lastbilar. 
Mer gods kan tas om hand på färre körningar, vilket innebär en fördel jämte 
konkurrenterna. Konkurrenterna söker ersättning för de affärer de förlorat 
till åkaren och hävdar att denne bryter mot den lag som anger maxlasten 
för lastbilar. Enligt normskyddsläran skulle konkurrenterna inte få ersättning, 
eftersom lagen om maxlast finns till för att förhindra att överlastade lastbilar 
riskerar orsaka trafikskador och inte för att stävja otillbörlig konkurrens.24

2.2 Skadetyper
I skadeståndslagens bestämmelser går tre skadetyper att finna, personskada, 
sakskada och ren förmögenhetsskada. Reglerna för ersättning vid de olika 
skadetyperna ser olika ut och kommer att förklaras nedan. En fjärde skadetyp, 
som inte till sitt namn nämns i lagen, som fått större betydelse under senare år 
är ideellt skadestånd. Denna typ av skadestånd är inte relevant för uppsatsen, 
varför närmare förklaring inte kommer att ges.

2.2.1 Personskada och sakskada
I 2 kap. 1 § SkL framgår att den som vållar personskada eller sakskada ska 
ersätta skadan. Någon definition av begreppen står inte att finna. Begreppen 
är tillsynes enkla och i de flesta fall faller det sig naturligt huruvida en skada 
har uppstått på person eller sak. Frågan kan detta till trots vålla stort huvud-
bry, framförallt när en skada rör sig i gränslandet mellan olika skadetyper. 

22  Exemplet är återgivet av Hellner, Radetzki (2010), s 202-204.
23  Hellner, Radetzki (2010), s 211.
24  Holm, Föreläsning i Avancerad skadeståndsrätt, Linköpings Universitet 200813.



17

Begreppet personskada omfattar fysiska skador på människor såsom brutna 
ben, utslagna tänder, svullnader, blåmärken och liknande men till följd av 
en skadehändelse.25  Även psykiska men som depression, chock och psykiska 
sjukdomstillstånd som utlöses till följd av en skadehändelse kan bedömas som 
personskada.26

I förarbetena till skadeståndslagen framgår att ”[…]till sakskada [är] att 
hänföra i första hand genom fysiska medel direkt tillfogad skada på fysiska 
föremål varmed avses såväl lösa saker som fast egendom med tillbehör.”27 Med 
skada åsyftas både funktionsmässiga och rent estetiska skador. Även stöld och 
tillfällig förlust av föremål är att betrakta som sakskada.28 Ett exempel på det 
sistnämnda är att när en bil blir stulen för att senare åter hamna i rätta händer, 
kan detta betraktas som en sakskada även om varken funktion eller estetik 
har försämrats. Avseende sakskador finns flertalet situationer när gränsdrag-
ningsproblematik kan uppstå. Är till exempel statens kostnader i samband 
med rengöring av en vägbana efter nedskräpning (utsläpp av drivmedel) att 
betrakta som sakskada? HD har ansett det i NJA 2004 s 566, sakskada kan 
föreligga även när egendom försämrats genom att dess funktion tillfälligt ned-
satts. Ytterligare ett intressant exempel, kanske mer på det teoretiska planet, 
är när supportrar stormar planen under en fotbollsmatch. Planstormning ren-
derar oftast i sanktioner i form av böter från Svenska Fotbollsförbundet. Här 
skulle eventuellt argumentation kunna föras om att arenans funktion påverkas 
negativt i väsentlig grad vid tidpunkten för planstormningen och att matchar-
rangörens nyttjanderätt till arenan även den försämrats i sådan grad att det är 
tal om en sakskada. Det ligger närmare tillhands att skadan skulle bedömas 
som en ren förmögenhetsskada, men exemplet påvisar den komplexitet som 
kan finnas kring gränsdragningen mellan olika skadetyper.29

2.2.2 Ansvar för ren förmögenhetsskada vid eget vållande
I 1 kap. 2 § SkL framkommer att ”Med ren förmögenhetsskada förstås i denna 
lag sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon 
lider person- eller sakskada.” Skador som den som blivit utsatt för bedrägeri 
och förskingring lider av är exempel på rena förmögenhetsskador. Vid person- 
eller sakskada är det inte ovanligt att den skadelidande även lider ekonomisk 
skada. Sådana skador utgör dock inte rena förmögenhetsskador, istället ska 
de ses som ekonomiska följdskador till person- eller sakskadan.30 Vid stöld av 

25 Hellner, Radetzki (2010), s 105.
26 Se Strömbäck, Skadeståndslagen 5 kap. 1 §, lagkommentar not 92, (16 december 

2013, Karnov Online).
27 Prop. 1972:5 s 579.
28 Hellner, Radetzki (2010), s 105.
29 Holm Anders (2012), Ekonomiska skador orsakade av supportrar vid 

idrottsevenemang.
30 Se Bengtsson, Skadeståndslagen 1 kap. 2 §, lagkommentar not 4, (16 december 2013, 

Karnov Online).
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kontanter har den skadelidande visserligen lidit en ekonomisk skada, men av 
propositionen till SkL följer att sådan stöld är att beteckna som sakskada.31 

Av 2 kap. 2 § SkL framgår att ren förmögenhetsskada ska vara vållad 
genom brott för att vara ersättningsgill. Med brott avses sådan handling eller 
underlåtenhet som renderar i straff enligt brottsbalken (1962:700), hädanefter 
BrB, eller annan författning. Trots regelns utformning finns inget hinder för 
att skadestånd döms ut för ren förmögenhetsskada utan att brott begåtts.32 
Åtskilliga exempel på när sådant skadestånd dömts ut med grund i culpa-
regeln finns att finna i rättspraxis. I det så kallade Konefallet (NJA 1987 s 692) 
där frågan gällde om skadeståndsskyldighet mot annan än uppdragsgivaren 
kan uppstå för en värderingsman som lämnat felaktig värdering avseende fast 
egendom. HD konstaterade att det enligt förarbetena till SkL ankommer på 
rättstillämpningen att utvidga rätten till ersättning för ren förmögenhetsskada 
när brott inte föreligger. Vidare såg HD det ofrånkomligt att annan än upp-
dragsgivaren fäster vikt vid ett värderingsintyg av en fastighet och att skada 
som uppstår därav inte ska bäras av skadelidande när intygsgivaren förfarit 
vårdslöst. HD skapar således ett culpaansvar för ren förmögenhetsskada för 
värderingsmän i liknande situationer. För fler liknande fall se till exempel 
Max och Frasses i NJA 2005 s 608 där skadestånd utgick för ren förmögen-
hetsskada vid kvalificerat otillbörligt handlande i avtalsförhållanden och NJA 
1980 s 383 där skadestånd utgick för vårdslöst förfarande i samband med 
bouppteckning.

2.2.3 Ansvar för ren förmögenhetsskada vid annans vållande
Reglerna avseende ren förmögenhetsskada vid annans vållande brukar kallas 
för principalansvar och återfinns i 3 kap. 1 § SkL och behandlar ansvaret för 
den som har arbetstagare i sin tjänst. Reglerna avseende person- och sakskada 
innebär ett arbetsgivaransvar för skador på samma grund som beskrivits ovan, 
culpa krävs för att ansvar ska aktualiseras. Även avseende ren förmögen-
hetsskada är förutsättningarna desamma som vid ansvar för eget vållande. Det 
vill säga, det krävs att brott förekommit eller att någon av de situationer som 
utvecklats i rättspraxis föreligger. Den rättspraxis som åsyftas är den där ansvar 
för förmögenhetsskada grundas på culpa.33

2.3 Ansvar för underlåtenhet
Underlåtenhetsansvar är omdebatterat i den skadeståndsrättsliga litteraturen 
och har under lång tid betraktats som ett problemfyllt område, framförallt i 
samband med bedömningen av eventuella skadeståndsanspråk. Debatten har 

31 Prop. 1972:5 s 580.
32 Se Bengtsson, Skadeståndslagen 2 kap. 2 §, lagkommentar not 11 & 12, (16 

december 2013, Karnov Online).
33 Se Bengtsson, Skadeståndslagen 3 kap. 1 §, lagkommentar not 36 - 38, (16 december 

2013, Karnov Online).
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präglats av en ovilja att öppna upp för ett utvidgat underlåtenhetsansvar efter-
som ett utvidgat ansvar anses ingripa i den personliga friheten. Samtidigt har 
argument framförts för orimligheten i att inte kunna ställa krav på att skador 
förebyggs eller förhindras.34 

Som huvudregel gäller att en positiv handling krävs för skadeståndsansvar. 
Underlåtenhet att handla föranleder skadeståndsansvar endast undantagsvis. 
En hel del undantag från huvudregeln går emellertid att finna. Skadestånd 
för oaktsam underlåtenhet att handla kan utgå när en handlingsplikt finns 
föreskriven i lag.35 Exempel på handlingsplikt som är föreskriven i lag är 2 kap. 
8 § i vägtrafikförordningen (1998:1276) om åligganden vid trafikolyckor. 
Lagen föreskriver en skyldighet att för trafikanter, som på något sätt haft del i 
olycka, kvarstanna på olycksplatsen och efter förmåga hjälpa skadade och ar-
beta för att begränsa skadeverkningarna av olyckan. Vidare finns en skyldighet 
att vid inte obetydliga olyckor underrätta polis. Ansvar för underlåtenhet kan 
också grundas på situationer där någon till exempel skapat en fara, har om-
vårdnaden av personer eller tillsynen över djur, och vid uthyrning av lokal eller 
anläggning.36 Avseende skapande av fara är utgångspunkten att underlåten-
heten hänger ihop med en tidigare handling, det vill säga om ett handlande 
medför en fara, kan ansvar inte undvikas genom hänvisning till att det inte 
finns en plikt att undanröja faran.37 Schultz argumenterar för att ansvar för 
underlåtenhet delvis kan ses som en formuleringsfråga och menar att varje fall 
av underlåtenhet kan omformuleras som en aktiv handling. Schultz använder 
sig bland annat av följande exempel: en badvakt sover i sitt vakttorn när ett 
barn blir medvetslöst och drunknar i den pool badvakten skulle ha uppsikt 
över.  I en sådan situation skulle argumentation för skadeståndsskyldighet 
kunna föras på två sätt. Antingen argumenteras för att badvakten underlät att 
ingripa och därför ska hållas ansvarig, eller så förs en argumentation om posi-
tiv handling istället, badvakten bröt mot sina föreskrifter och har därför agerat 
vårdslöst. Skillnaden i hur badvaktens agerande (eller passivitet) beskrivs får 
egentligen samma innebörd, men i ett rättssystem där huvudregeln är att 
endast positiva handlingar, om än med flertalet undantag, kan föranleda 
skadestånd ter det sig mer lockande att lägga fram argumentationen enligt det 
andra exemplet.38

2.3.1 Underlåtenhet, kausalitet och culpa
Precis som vid bedömningen av skadeståndsansvar till följd av en positiv han-
dling, måste vid underlåtenhet en bedömning av culpa, oaktsamhet, göras. 

34 Schultz Mårten (2007), Kausalitet: Studier i skadeståndsrättslig argumentation, s 513 
och 555. 

35 Hellner, Radetzki (2010), s 110.
36 Bengtsson Bertil, Strömbäck Erland (2011), Skadeståndslagen: En kommentar, 4:e 

upplagan, s 52.
37 Schultz (2007), s 518.
38 a.a. s 520 – 522.
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Culpabedömning av underlåtenhet torde i de flesta fall inte vålla några större 
problem. Brott mot en handlingsplikt föreskriven i lag innebär per automatik 
att culpös underlåtenhet kan konstateras.39 Culpös underlåtenhet leder dock 
inte per automatik till skadestånd, här måste en diskussion föras om den 
förbisedda handlingspliktens syfte. Skadestånd torde utgå i de fall handling-
splikten är avsedd att skydda den skadelidandes intresse.40 Vid situationer där 
någon skapat en fara för att sedan underlåta att undanröja faran bedöms oftast 
hela händelseförloppet som en enhet. Om den positiva handlingen vid en 
sådan bedömning är att anse som oaktsam, torde den underlåtna handlingen 
i de flesta fall också vara att betrakta som oaktsam.41

Avseende frågan om kausalitet mellan den underlåtna handlingen och 
skadan framgår av rättspraxis att domstolarna i underlåtenhetsfall vanligen 
inte berör kausalitetsfrågan eftersom domstolarna anser att kausalitetsfrågor 
inte utgör ett hinder för underlåtenhetsansvar. Schultz är av en annan åsikt 
och menar att en kausalitetsbedömning likt den som sker vid positiva hand-
lingar även kan användas vid underlåtenhet. Om bedömningen utgår från 
betingelsemodellerna, där ju kausaliteten beror på om och hur en handling 
lett fram till skadan, skulle en handling rakt av kunna bytas ut mot en under-
låtenhet.42  

2.4 Skadeståndets funktioner 
Den svenska skadeståndsrätten kan sägas ha två huvudfunktioner; att avhålla 
medborgare från att begå handlingar som förorsakar skada samt att kompen-
sera den skadelidande43 På ett allmänt plan kan det tyckas att reglerna är rim-
liga, kanske till och med självklara, och att någon ytterligare förklaring egent-
ligen inte behövs. Vid läsning av rättspraxis och skadeståndsrättslig litteratur 
räcker emellertid en sådan förklaring inte alltid till. För att kunna förstå och 
analysera skadeståndsrätten på ett djupare plan är det en förutsättning att det 
finns en förståelse för begrepp som reparation, prevention, pulverisering och 
kostnadsplacering.

2.4.1 Reparation
Med reparation avses kompensationen för den skadelidande. Av proposi-
tionen till skadeståndslagen framgår att den reparativa funktionen ska vara 
hundraprocentig, den skadelidande ska ges full ersättning förutsatt att det inte 
finns någon grund för jämkning.44 I skadeståndslagens 5 kap. finns reglerna 
om skadeståndets bestämmande och i 5 kap. 1 § SkL framgår att ersättning 

39  Prop. 1972:5 s 21.
40  Hellner, Radetzki (2010), s 111
41  a.a. s 115.
42  Schultz (2007), s 513 ff.
43  Prop. 1972:5 s 5.
44  a.a. s 75.
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vid personskada ska lämnas för sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt sveda 
och värk. Vid sakskada lämnas ersättning för sakens värde eller reparation av 
saken, andra kostnader till följd av skadan samt eventuell inkomstförlust, 5 
kap. 7 § SkL. Det är lätt att se skäligheten i varför sådan kompensation läm-
nas. Hellner menar dock att den reparativa funktionen kan ses på ett högre 
plan. Funktionen finns till för att säkerställa en viss trygghet i samhället i 
och med medborgarnas vetskap om att skador orsakade av andra föranleder 
ersättningsskyldighet.45

2.4.2 Prevention
En, förmodad, kanske viktigare funktion än den reparativa har skadestånds-
lagen genom sina preventiva effekter. I motiven till skadeståndslagen formu-
leras följande:

”Tanken är dels att vetskapen om att ett visst handlingssätt medför 
ersättningsskyldighet, om det leder till att annan lider skada, i det 
enskilda fallet avhåller individen från att handla i strid med den 
skadeståndsrättsliga handlingsnormen.”46

De skadeståndsrättsliga reglerna är inte ensamma om att bygga på tanken om 
prevention. Även straffrättsliga regler och allmänna försiktighetsnormer byg-
ger på samma grund. Många gånger kan de olika rättsområdena kombineras 
för att få bättre effekt. Ett exempel är vid misshandel som enligt 3 kap. 5 
§ BrB, kan ge fängelsestraff och föranleda skadeståndsskyldighet för person-
skada i enlighet med 2 kap. 1 § SkL. I propositionen diskuteras effekten av 
prevention på ett flertal ställen av olika instanser. Den generella uppfattningen 
verkar vara att den preventiva effekten som kommer av skadeståndslagen är 
ringa, istället är det uppfostran, utbildning, opinionsbildning och straffrätts-
lig reglering som står för en mer omfattande preventiv effekt.47 Hellner och 
Radetzki konstaterar att effekten av prevention är mycket osäker och näst 
intill omöjlig att mäta och dem diskuterar prevention uppdelat i en rad olika 
varianter. Utöver vad som ovan nämnts diskuteras preventionens verkan vid 
principalansvar, där arbetsgivare nödgas vara mer noggranna vid rekrytering, 
instruktioner och i sitt ledarskap för att undvika skadeståndsskyldighet föran-
ledd av arbetstagarnas handlingar. Vidare diskuteras ekonomisk prevention i 
form av ett exempel där unga män väljer att inte köpa motorcykel eftersom 
kostnaden för försäkring är väldigt hög. Här får preventionen effekt innan 
möjligheten till skada har uppstått.48 Avseende det allmännas ansvar nämner 
Bengtsson att skadeståndsskyldigheten är ett effektivt medel för att komma 
åt brister i den offentliga förvaltningen. Enskilda tjänstemäns fel, småfel från 

45  Hellner, Radetzki (2010), s 39-40.
46  Prop. 1972:5 s 80.
47  Prop. 1972:5 s 81 – 94.
48  Hellner, Radetzki (2010), s 42-46.
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befattningshavare, bristande organisation och fel vars ursprung inte går att 
finna som var för sig inte skulle vara tillräckligt för att utdöma straff, går att 
komma åt genom att det allmänna riskerar skadeståndsskyldighet.49

2.4.3. Pulverisering och kostnadsplacering
I Sverige är skadestånd intimt förknippat med försäkringar och sociala sky-
ddsnät av olika slag. Korrelationen mellan dessa områden brukar kallas för den 
svenska modellen. Den svenska modellen bygger på utbredda försäkringsmöj-
ligheter och försäkringar som följer av till exempel lag och kollektivavtal. 
Med försäkringsmöjligheter i detta sammanhang åsyftas framförallt ansvars-
försäkringar, där ett försäkringsbolag går in och betalar skadestånd i utbyte 
mot en fastslagen premie och självrisk. Exempel på försäkringar som följer av 
lag är trafikförsäkringen, vilken är ett tvång för motordrivna fordon i enlighet 
med trafikskadelagen (1975:1410) och den allmänna sjukförsäkringen enligt 
lagen (1947:1) om allmän sjukförsäkring. Av många kollektivavtal följer krav 
på försäkringar avseende till exempel pension och sjuklön som överstiger den 
lagstadgade ersättningen. 

Genom den svenska modellen åstadkoms pulverisering; hellre att kost-
nader i samband med skador drabbar ett kollektiv, än att den skadelidande 
riskerar stå utan ersättning. Sammantaget innebär den svenska modellen att 
Sveriges medborgare har ett högt socialt skyddsnät. Modellen måste diskuteras 
i relation till syftet bakom skadeståndslagen. Avseende reparativ verkan bidrar 
modellen till att fler kan få ersättning för skador och minskar risken för att en 
skadelidande som tillerkänts rätt till ersättning ändå blir utan sådan ersättning 
då den ersättningsskyldige saknar medel. Gällande preventiva effekter skulle 
det kunna tänkas att modellen hämmar. Om kollektivet står risken och kost-
naden när jag begår ett brott eller medverkar till skada, varför ska jag då 
undvika sådana handlingar? Hellner för emellertid ett resonemang om att det 
åtminstone inte finns några bevis på att modellen påverkar negativt avseende 
prevention.50

Kostnadsplacering handlar om, vilket ordet ger vid handen, vem som ska 
ta kostnaden för en skada. När skadestånd döms ut innebär det en omplace-
ring av kostnaden från den skadelidande eller dennes försäkringsbolag till den 
ersättningsskyldige eller dennes försäkringsbolag. Om kostnaden för en skada 
stannar hos den skadelidandes försäkringsbolag har ingen omplacering av 
kostnaden skett, eftersom den skadelidande har betalat premier och självrisk 
till försäkringsbolaget. Här är det istället tal om pulverisering. Om skadestånd 
döms ut och den ersättningsskyldige har en ansvarsförsäkring sker både en 
omplacering av kostnaden och pulverisering, det är försäkringskollektivet som 
får ta kostnaden. Begreppen kostnadsplacering och pulverisering är sålunda 
intimt förknippade.51

49  Bengtsson (2001) s 24-25.
50  Hellner Jan, Compensation for Personal Injuries in Sweden – A reconsidered view.
51  Jarlros Petra (2013), Jämkning av skadestånd och ansvarsförsäkring, s 9 och 16.
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3 Det allmännas ansvar
År 1972 trädde skadeståndslagen i kraft. I skadeståndslagen infördes bestäm-
melser om det allmännas ansvar, vilka skilde sig markant från tidigare gäl-
lande rättsläge. Före skadeståndslagens ikraftträdande fanns ett ansvar för 
den enskilda tjänstemannen, om denne brast i sin tjänsteutövning kunde 
skadelidande endast vända sig med ersättningsanspråk direkt mot honom. 
För att ersättning skulle aktualiseras förutsattes att tjänstemannen gjort sig 
skyldig till tjänstefel och på den grunden ådragit sig skadeståndsansvar. I och 
med skadeståndslagens ikraftträdande infördes ett ansvar för det allmänna 
som motsvarar principalansvaret för enskilda arbetsgivare. Till det allmännas 
ansvar lades också ett ansvar för rena förmögenhetsskador, utan krav på brott. 
Ansvaret sträckte sig sålunda längre än ansvaret för enskilda arbetsgivare. Från 
lagstiftarens sida förväntades de nya reglerna leda till många och kostsamma 
anspråk på ersättning. Därför tillkom även en rad undantagsregler, vars syfte 
var att minska ner antalet fall där ersättning skulle aktualiseras samt att bereda 
möjlighet för jämkning av skadestånden. Undantagsreglerna kom emeller-
tid att utstå en hel del kritik, eftersom det ansågs att möjligheterna att utfå 
skadestånd från det allmänna var alldeles för begränsade. Kritiken och en rad 
uppmärksammade rättsfall ledde sedermera till att lagreglerna gjordes om.52

1 januari år 1990 trädde de förändrade reglerna om det allmännas ansvar 
i kraft. Förändringen bestod huvudsakligen i att regeln i dåvarande 3 kap. 3 
§ togs bort. Regeln möjliggjorde att det allmänna kunde hållas ansvarslösa 
vid fel eller försummelse om handlandet trots fel eller försummelse uppnått 
en godtagbar standard. Vidare gjordes en mindre förändring i 3 kap. 7 § som 
reglerade möjligheterna att föra talan mot de högsta statsmakterna och dö-
mande instanser.53 År 2001 skedde ytterligare förändring i reglerna kring det 
allmännas ansvar. Vid tidpunkten hade nya regler om kränkningsersättning 
införts i skadeståndslagen, varför 3 kap. 2 § anpassades för att omfatta även 
sådan ersättning. I övrigt var förändringarna huvudsakligen kosmetiska och 
ämnade att göra reglerna klarare.54

Den centrala bestämmelsen avseende det allmännas ansvar, som det ser ut 
idag, regleras i följande paragraf i skadeståndslagens tredje kapitel: 
3 kap. 2 §

Staten eller en kommun skall ersätta
• Personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom 

52  Bengtsson Bertil (2001), Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen, s 11- 14.
53  Prop. 1989/90:42 s 1 och 4.
54  Prop. 2000/01:68 s 67.
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fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars full-
görande staten eller kommunen svarar, och

• skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § 
genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning.

3.1 Myndighetsutövning
Myndighetsutövning är ett begrepp som inte klart definieras i lag. I förar-
betena till 1990 års förändringar i reglerna om det allmännas ansvar framgår 
följande: ”Begreppet ”myndighetsutövning” avser, enligt den definition som 
brukar användas, beslut och åtgärder från det allmännas sida som är ett ut-
tryck för samhällets rätt att utöva makt över medborgarna.”55 Exempel på 
sådana beslut och åtgärder som nämns i citatet kan vara statens befogenheter 
att bestämma om förmåner, rättigheter, skyldigheter, disciplinpåföljder etc.56 
I propositionen till skadeståndslagen nämns ett par exempel på konkreta 
situationer som utgör myndighetsutövning. Bland annat nämns polisiära åt-
gärder, tvångsvård, beslut inom skolväsendet, utfärdande av id-handlingar, 
kontrollverksamhet av läkemedelsdistribution, hissar, bilar livsmedel etc.57 
Även verksamhet som bedrivs av privata rättssubjekt som givits rätten att fatta 
beslut som rör samhällets medborgare utgör myndighetsutövning. Beslut och 
åtgärder i sådana verksamheter brukar benämnas delegerad myndighetsutöv-
ning. Exempel på sådan delegerad myndighetsutövning är den obligatoriska 
bilbesiktningen.58 Kort sagt finns det massor av situationer som kan utgöra 
myndighetsutövning. Mer intressant blir kanske därför att ta upp exempel 
på situationer som inte utgör myndighetsutövning och ett antal gränsfall. 
Generellt kan sägas att myndigheters serviceverksamhet som inte innefat-
tar beslutsfattande för medborgarna inte utgör myndighetsutövning. Större 
delen av sjukvården, åtminstone frivillig sådan, och skolverksamheten är 
ytterligare exempel. Inte heller kontrakts- och affärsförhållanden med det 
allmänna anses normalt utgöra myndighetsutövning. I rättspraxis finns ett 
par gränsfall att finna. I NJA 1985 s 696 ansågs ett felaktigt förhandsbesked 
om rätt till föräldrapenning utgöra myndighetsutövning då beslutet ansågs ha 
ett nära samband med den beslutsfattande verksamheten som försäkringskas-
san bedriver och som normalt utgör myndighetsutövning. I NJA 1987 s 535 
blev resultatet däremot det omvända. Konsumentverket lämnade missvisande 
uppgifter i pressmeddelande om resultatet av ett test av lackskyddsmedel. 
HD ansåg att pressmeddelandet inte utgjorde myndighetsutövning eftersom 
det inte medfört några rättsverkningar för näringsidkare som tillverkat och 

55 1989/90:42 s 3.
56 3 § i gamla förvaltningslagen (1971:290) räknar upp dessa som exempel på vad som 

kan utgöra myndighetsutövning.
57 Prop. 1972:5 s 499.
58 Se Bengtsson, Skadeståndslagen 3 kap. 2 §, lagkommentar not 48, (20 december 

2013, Karnov Online).
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salufört lackskyddsmedlet. Vidare kunde inte konsumenttestet och pressmed-
delandet anses ha haft ett sådant nära samband med ”[…]verkets utövande 
av maktbefogenheter gentemot producenter och andra näringsidkare[…]” att 
det kunde vara tal om myndighetsutövning.

3.1.1 Myndighetsutövning inom socialtjänsten för barn och unga
Socialtjänstens uppgift handlar till stor del om att trygga att personer med 
ekonomiska eller personliga svårigheter bereds stöd och hjälp i vardagen. Av 1 
kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), härefter SoL, framgår att socialtjänsten 
ska på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska 
och sociala trygghet. Vidare framgår att verksamheten ska inriktas på att 
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Av beskrivningen av 
socialtjänstens uppgifter följer att verksamheten delvis kan ges karaktären av 
service. Ändå torde en hel del av socialtjänstens åtgärder ses som myndighet-
sutövning, vilket medför att 3 kap. 2 § SkL om det allmännas ansvar kan vara 
tillämplig.59  Som ovan förklarats innebär myndighetsutövning samhällets 
maktutövande mot medborgarna. Av 2 § LVU följer att socialtjänsten kan 
besluta om beredande av vård för barn. Av 11 § LVU följer att socialtjänsten 
ska besluta om hur vården ska gå till och var barnet ska vistas under vårdtiden. 
Sådan vård måste vara att betrakta som myndighetsutövning då beslutet in-
nebär maktutövning mot både föräldrar och barn. Vidare har socialtjänsten 
enligt 6 § LVU rätt att under vissa omständigheter omedelbart omhänderta 
barn för att i ett senare skede besluta om vård. Ett sådant omhändertagande är 
också ett, otvetydigt, exempel på en åtgärd som innebär myndighetsutövning. 
Även beslut som tas efter att barnet omhändertagits utgör myndighetsutöv-
ning. Sådana beslut kan till exempel röra sig om vart barnet ska placeras, beslut 
om barnets personliga förhållanden och beslut om fortsatt vård.60 Utöver de 
självklara fallen av myndighetsutövning finns en del gränsfall. Bengtsson me-
nar att socialtjänstens utredande verksamhet kan utgöra myndighetsutövning 
i SkL:s mening. Det avgörande är om utredningen syftar till att mynna ut i ett 
beslut. Även vid så kallad maskerad myndighetsutövning kan bestämmelserna 
i 3 kap. 2 § SkL tillämpas. Maskerad myndighetsutövning innebär ett från 
myndighet uttryckligt eller underförstått hot om tvångsåtgärder, med syfte att 
få den som hotas att rätta sig efter myndighetens vilja.61 

3.2 Fel eller försummelse
Som framgår av 3 kap. 2 § SkL ska skada som vållas genom fel eller försum-
melse ersättas. Begreppet fel eller försummelse ger således uttryck för den vål-
landebedömning som ska ske innan skadestånd kan aktualiseras. Begreppet 
återfinns bland annat i 3 kap. 1 § SkL om principalansvar. Likt skadestånd-

59  Bengtsson Bertil (1976), Skadestånd vid myndighetsutövning I, s 154.
60  Bengtsson (1976), s 155.
61  a.a. s 80 och 156.
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slagens 2 kapitel grundas ansvaret på culpa, men i 2 kapitlet används istället 
uttrycket ”uppsåtligen eller av vårdslöshet”.62 Bytet av begrepp markerar en 
skillnad i hur vållandebedömningen ska göras, vilket framgår av motiven till 
skadeståndslagen där det framhålls att vållandebegreppen varit föremål för 
ingående diskussioner.63 Förvisso används begreppen fel eller försummelse på 
fler ställen, men ansvarsbedömningen kan ändå skilja sig från den bedömn-
ing som sker vid privata rättssubjekts ansvar. Vid det allmännas ansvar ska 
vållandebedömningen väsentligen vara objektiv i den mening att eventuella 
ursäkter som den enskilda tjänstemannen kan åberopa ska ges en underordnad 
betydelse.64  Det allmänna kan med andra ord åläggas ansvar även om den en-
skilde tjänstemannen, i en prövning av dennes personlige skadeståndsansvar, 
skulle gå fri.65 Reglerna om det allmännas ansvar tar även sikte på anonyma 
och kumulerade fel. Anonyma fel är sådana där ingen enskild tjänsteman kan 
pekas ut som den som begått ett fel, istället beskylls kollektivet. Vid anonyma 
fel tas alltså fasta på att ett fel faktiskt begåtts inom myndigheten, inte vem 
som begått felet. Med kumulerade fel åsyftas situationer där flera befattning-
shavare begått mindre fel som i sig inte är tillräckliga för ansvar men som 
tillsammans anses utgöra bristande aktsamhet.66 Även vid situationer där olika 
myndigheter gemensamt bidragit till ett kumulerat fel kan det allmänna anses 
ansvarigt. I NJA 1987 s 954 hade köparen av en fastighet, av kronofogd-
emyndigheten såld på exekutiv auktion, tillfogats skada då beskrivningen av 
fastigheten varit bristfällig. Felaktigheterna i den av kronofogdemyndigheten 
lämnade beskrivningen berodde på felaktiga uppgifter som lämnats av bygg-
nadsnämnden. Om detta ansåg HD att: ”[…]sådana fel från en annan of-
fentlig myndighets sida kan inte frita staten från ansvar gentemot den enskilde 
för oriktig myndighetsutövning i en verksamhet för vilken staten svarar.”67

3.2.1 Exempel på vållandebedömning vid det allmännas ansvar
3.2.1.1 Felskrivning, felräkning eller liknande fel.
Om en handling upprättad av myndighet får ett väsentligen felaktigt innehåll 
som går att hänföra till felskrivning ansvarar det allmänna för eventuell skada 
som följer därav. En förutsättning är att felet begåtts av oaktsamhet. Mindre 
fel är vanligen inte att se som oaktsamt begångna, till exempel ett felstavat 
namn eller en felaktig siffra i ett personnummer. Vid bedömningen måste 
hänsyn tas till var uppgifterna ska presenteras och vilka rättsverkningar och 
andra följder felaktigheten kan leda till. Avseende felräkningar måste skiljas 
på om uträkningen är utförd av myndigheten eller av part. För att ansvar alls 

62 Se Bengtsson, Skadeståndslagen 3 kap. 1 §, lagkommentar not 36, (20 december 
2013, Karnov Online).

63 Prop. 1972:5 s 496 – 497.
64 Bengtsson (2001), s 57.
65 Prop. 1972:5 s 497.
66 Hellner, Radetzki (2010), s 160.
67 NJA 1987 s 954, s 964.
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ska aktualiseras måste först avgöras om myndigheten har någon skyldighet att 
kontrollera riktigheten av inlämnade uppgifter.68 

3.2.1.2 Fel i beslut som tagits efter bedömning
Svenska myndigheter tar i många olika fall beslut baserade på en bedöm- 
ning som utgår från en kontroll av faktiska omständigheter. Exempel på en 
sådan situation är en kommuns kontroll inför beviljande av bygglov. En sådan 
kontroll utgör många gånger en skönsmässig bedömning, kontrollanten gör 
sin bedömning utifrån uppskattning utan att känna till alla fakta. Utgångs-
punkten är att ansvar aktualiseras i de fall när kontrollen brustit i förhål-
lande till vad som kan förväntas av en sådan kontroll och sålunda lett till en 
felaktig bedömning.69 Vid en helt skönsmässig bedömning ter sig kravet på 
bedömningen ganska lågt. I motiven till SkL framgår att det endast är vid 
grava och mycket påtagliga felbedömningar som skadestånd aktualiseras.70  
Myndigheterna ges således en betydande felmarginal. Ett beslut som grundar 
sig på en skönsmässig bedömning torde sällan vara möjlig att förutspå varför 
det enligt Bengtsson är svårt att argumentera för att en myndighet borde ha 
dömt annorlunda med hänvisning till vad allmänheten kan förvänta sig.71

3.2.1.3 Åsidosättande av författningsföreskrift
Skyldigheten att tillämpa författningsföreskrifter, sålunda även det allmän-
nas ansvar när åsidosättande av en författning sker, anses sträng. Bengtsson 
hävdar att oavsett om förbiseendet varit medvetet eller berott på ett misstag 
inte föranleder någon skillnad i ansvaret. Även om misstaget ur tjänsteman-
nens synpunkt är ursäktligt, till exempel vid nya författningar som ännu inte 
kommit till tjänstemannens kännedom, får det allmänna bära ansvaret då 
allmänheten ska kunna räkna med att myndigheterna tar hänsyn till och följer 
Sveriges lag.72

3.2.1.4 Felaktig rättstillämpning
Det allmännas ansvar för felaktig rättstillämpning är ett svårutrett område. 
Utgången i mål vid domstol kan många gånger te sig olika beroende på små 
variationer i omständigheterna även om samma lagrum och rättskällor har 
använts. Vad som är att anse som felaktigt är i högsta grad subjektivt. Enligt 
Hellner och Radetzki tyder rättspraxis på att det är i huvudsak klara mis-
stag och inte beslut som på hållbara grunder kan motiveras som föranleder 
skadeståndsskyldighet.73 I motiven till skadeståndslagen diskuteras frågan. 

68  Bengtsson (2001), s 72.
69  Hellner, Radetzki (2010), s 454.
70  Prop. 1972:5 s 518 och 1989/90:42 s 16.
71  Bengtsson (2001), s 85.
72  a.a. s 74.
73  Hellner, Radetzki (2010), s 451. 
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Departementschefen har däri anfört att det endast är i undantagsfall som 
rättstillämpningen torde vara så uppenbart oriktig att det överhuvudtaget 
kan talas om fel eller försummelse. Vidare anför departementschefen att 
det visserligen inte kan ”[…]kräva[s] absolut ofelbarhet när det gäller myn-
digheternas lagtolkning, men man kan göra anspråk på en grad av omsorg 
som inte underskrider culparegelns nivå.”74 Bengtsson menar att domstolen 
vid sin bedömning av om avsteget från gällande rätt är skadeståndsgrundande 
måste ta ställning till två olika frågor. Den första frågan är vilka avvikelser 
från gällande rätt allmänheten ska behöva finns sig i utan rätt till skadestånd. 
Om svaret på den första frågan innebär att avvikelsen inte är acceptabel blir 
följdfrågan om avvikelsen kan betraktas som culpös. En direkt avvikelse från 
lagen är odiskutabelt att anse som en avvikelse som inte är acceptabel. Osäkert 
blir det däremot när avvikelsen istället beror på att uttalanden i förarbeten 
eller rättsliga principer som inte framgår av lag inte beaktats. Här måste en 
diskussion om rättskällornas auktoritet och om myndigheternas, ibland väl 
motiverade, möjligheter att avvika från rättspraxis och rättsgrundsatser dis-
kuteras.75

3.2.1.5 Underlåtenhet
Även underlåtenhet kan leda till ansvar för det allmänna, något som blev hög-
aktuellt i och med Landskronadomen (se närmare under avsnitt 5). Exempel 
på andra liknande situationer när sådant ansvar kan aktualiseras är när polis, 
kriminal- eller mentalvård inte vidtagit åtgärder i hanteringen av en person 
som sedan skadar sig själv eller någon annan. I allmänhet torde underlåtenhet 
att fatta beslut och vidta åtgärder som skulle inneburit myndighetsutövning 
kunna angripas med hjälp av 3 kap. 2 § SkL.76 I propositionen till SkL fram-
förs följande exempel på när ansvar för underlåtenhet kan aktualiseras: oför-
svarligt dröjsmål i samband med beslut eller åtgärder, förseningar vid hand- 
läggning, försummelse att utföra författningsenlig kontroll eller inspektion 
samt underlåtenhet att ingripa vid brister upptäckta vid företagen kontroll.77 
Enligt Bengtsson måste särskilt beaktas att ansvar på denna grund förutsätter 
att den underlåtna handlingen, om den utförts, utgör myndighetsutövning. 
Som exempel nämns att myndigheters ansvar att underhålla fastigheter i risk-
fritt skick, sandning och underhåll av vägar och gator och andra skyldigheter 
som åvilar vilken fastighetsägare som helst bör bedömas enligt 3 kap. 1 § 
SkL, om principalansvar för arbetsgivare.78 I många av de, under avsnitt 3.2.1, 
beskrivna situationerna ovan görs en ansvarsbedömning utifrån vad allmän-
heten kan förvänta sig av myndigheternas agerande. Metoden lämpar sig inte 
lika bra i fall som här är aktuellt då eventuella skador är svårbedömda och svåra 
74  Prop. 1972:5 s 518.
75  Bengtsson (2001), s 76.
76  Bengtsson (1976), s 78.
77  Prop. 1972:5 s 500.
78 Bengtsson (1976), s 78 f.
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att förutse.79 I bedömningen måste vägas in myndighetens möjlighet att inse 
skada. För ansvar torde det handla om en konkret skaderisk som myndigheten 
kunnat inse eller att myndigheten insett risken och begärt skyddsåtgärder som 
sedan inte genomförts. Vidare måste hänsyn tas till möjliga skyddsåtgärders 
art. En bedömning måste således göras av hur ingripande en skyddsåtgärd 
skulle vara. Som exempel kan nämnas åtgärder som går emot den (eventuella) 
skadelidandes vilja i situationer när den skadelidande själv åsamkat skadan.80

3.3 Normskyddsläran och det allmännas ansvar
Användandet av normskyddsläran kan ses som ett komplement till ade-
kvansläran, som ett sätt att antingen utvidga eller begränsa ansvaret. Kleine-
man menar att i förhållande till en situation där alla skador ersätts, kan 
normsskyddsläran begränsa ansvaret genom att de skador som ligger utanför 
den aktuella handlingsnormens skyddsintresse faller bort. Vidare hävdar 
Kleineman att normskyddsläran kan användas till att vidga ansvaret och 
att ersättning för rena förmögenhetsskador kan utgå enligt 2 kap. 4 § SkL 
även utan att brott förekommit. Avseende det allmännas ansvar diskuterades 
lärans relevans flitigt fram till år 1991 då NJA 1991 s 138 avgjordes i HD.81 
I rättsfallet yrkade part ersättning för kostnader som uppstod i samband med 
att hans husvagn havererat. Husvagnen var nyligen godkänd vid obligatorisk 
kontrollbesiktning trots omfattande sprickbildning på en dragbalk, något som 
besiktningsmannen borde ha upptäckt. HD kom fram till att staten är skyldig 
att ersätta skadan efter att i domskälen ha konstaterat att ”[…]genom bolagets 
fel eller försummelse och som avsett en för trafiksäkerheten vital del av husvag-
nen har alltså drabbat ett sådant intresse som skyddas av den handlingsnorm 
bolaget har åsidosatt.”82 I domskälen fördes också en principiell diskussion 
om lärans användbarhet, vari HD konstaterade att läran främst är tillämplig 
när det gäller ren förmögenhetsskada. Vidare menar HD att vid person- eller 
sakskada får läran sällan aktualitet eftersom culparegelns handlingsnormer 
antas ge skydd mot skador som uppkommer när normer överträds. 

I huvudsak används läran i begränsande syfte och då kanske framförallt 
som en begränsning av kretsen av ersättningsberättigade. Bengtsson menar 
att läran är värdefull för det allmänna då den bidrar till att endast någorlunda 
beräkneliga och typiska skador ersätts, men att lärans egentliga roll är oklar.83 
I ett betänkande vars syfte var att se över det allmännas skadeståndsansvar 
övervägdes att i skadeståndslagen införa en bestämmelse om hur principen 
om skyddat intresse ska användas i frågor som rör skadeståndsskyldighet för 

79 Bengtsson (2001), s 91 f.
80 Bengtsson (1976), s 293 och 297.
81 Kleineman, Jan, De offentliga rättssubjektens skadeståndsansvar – offentligrättslig 

reglering med privaträttslig metod, Juridisk Tidskrift 1991/92:62 s. 82 ff.
82 NJA 1991 s 138.
83  Bengtsson (2001), s126-130.
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det allmänna. Förslaget hade sin grund i principens vaghet och tanken var att 
underlätta och tydliggöra rättsläget för parter och domstolar. Någon regle-
ring av principen i lag blev det emellertid aldrig. Huvudsakligen på grund 
av svårigheten att formulera en lagtext som fångade in alla situationer där 
principen kan användas och samtidigt säkerställa att lagtexten inte öppnar 
upp möjligheten för felaktiga motsatsslut i andra situationer.84 

3.4 Bevisregler
Frågan om beviskrav och bevisbörda är komplex och det finns inga klara fast-
slagna regler att följa. Vid bestämmandet av beviskrav och bevisbörda måste 
nämligen hänsyn tas till omständigheterna i det individuella fallet, något som 
kan leda till att, kanske framförallt, beviskravet i liknande tvister bedöms 
olika. Heuman menar att förutsebarhet och förenklad rättstillämpning ibland 
måste stå tillbaka till förmån för att så många tvister som möjligt ska få en 
materiellt riktig utgång. Därför är det motiverat att använda olika nivåer i 
beviskravet. När olika nivåer används ställs högre krav på domstolarna att följa 
de beviskravsregler som ställs upp i HD:s rättspraxis.85 

I dispositiva tvistemål är huvudregeln att den som påstår något även har 
bevisbördan för sitt påstående. I skadeståndsrättsligt hänseende innebär det 
att käranden har att styrka uppkommen skada, att svaranden orsakat skadan 
genom en culpös handling och att adekvat kausalitet föreligger mellan skadan 
och den culpösa handlingen. Om käranden lyckas styrka sitt påstående 
övergår normalt bördan på svaranden att bevisa motsatsen eller få talan 
ogiltigförklarad på annan grund.86 För att förstå placeringen av bevisbördan, 
och kanske framförallt hur bevisbördan fullgörs, måste en förståelse finnas 
för att bevisbördan endast avser rättsfakta och inte bevisfakta. Rättsregler 
är beroende av att en faktisk omständighet med betydelse för rättsföljden 
inträffar. En sådan händelse är ett rättsfaktum. I rättsreglerna ställs ett eller 
flera rekvisit upp som förutsättning för regelns tillämplighet. 87 2 kap. 1 § 
SkL, om skadestånd för skada på person eller sak, ställer upp tre rekvisit som 
förutsättning för skadestånd. Omständigheter som innebär att den skade-
görande anses ha vållat skada, på person eller sak, genom en culpös handling 
leder till rättsföljden skadeståndsskyldighet. Dessa omständigheter utgör 
rättsfakta. En omständighet som är av indirekt betydelse för rättsföljden utgör 
bevisfakta. För att den av en rättsregel bestämda följden ska aktualiseras krävs 
att varje rättsfaktum görs sannolikt i sådan grad att det kan anses styrkt enligt 
gällande beviskrav.88 

Huvudregeln, det vill säga den som påstår något har att styrka det påstådda,  
kan i vissa fall undantas. Av likabehandlingsprincipen följer att det i en del 

84  SOU 1993:55 s 234 ff.
85  Heuman Lars, (2011), Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s 64 - 67. 
86  Carlsson Per, Persson Mikael (2009), Processrättens Grunder, s 33 och 73.
87  Heuman (2011), s 94-97.
88  Heuman (2011) s 94-97.
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fall ter sig orimligt att ålägga ena parten hela bevisbördan. Undantagen tar 
sig bland annat uttryck i form av presumtionsregler. En presumtionsregel in-
nebär att en part ska bevisa att ett rättsfaktum inte inträffat. Mer konkret 
innebär det att bevisbördan för att en viss omständighet har inträffat flyttas 
från käranden till svaranden som får i uppgift att visa att den påstådda om-
ständigheten inte inträffat.89 Som exempel på en presumtionsregel kan 4 kap. 
19 § utsökningsbalken (1981:774) nämnas. Regeln innebär att egendom i ett 
hem, vid utmätning, presumeras tillhöra gäldenären om denne inte kan visa 
att egendomen samägs med make/maka eller sambo alternativt tillhör någon 
annan. Ytterligare exempel på en presumtionsregel är den som återfinns i 20 
a § konsumentköplagen (1990:932), vilken innebär att ett fel på en vara som 
visar sig inom 6 månader från varans avlämnande ska anses ha funnits när 
varan avlämnades.

3.4.1 Bevisregler och Högsta domstolen
Frågan om bevisbörda har kommit lite i skymundan när det gäller skadestånds-
rätt, istället har diskussionen fokuserats på nyanserna i beviskravet.90 Bevis-
kravet ger uttryck för vilken grad av sannolikhet som ställs på bevisningen. 
I skadeståndsrättsliga mål är utgångspunkten att en omständighet ska vara 
styrkt, vilket motsvarar den straffrättsliga terminologin ställt utom rimligt 
tvivel. Att en omständighet anses styrkt innebär således att alternativa omstän-
digheter praktiskt taget är uteslutna. Vid lägre krav på bevisningen talas ibland 
om att en omständighet ska göras sannolik eller antaglig, här förutsätts att en 
omständighet bevisats som klart mer sannolik än alternativa omständigheter. 
I vissa fall talas om överviktsprincipen, här gäller att domstolen accepterar 
den omständighet som kan ges viss övervikt avseende sannolikheten av två 
motstridiga påståenden som var för sig utgör tänkbara skadeorsaker.91 NJA 
1981 s 622 är ett exempel på när överviktsprincipen använts. Målet hand-
lar om en fiskodlare som krävde Västerviks kommun på skadestånd under 
påstående att hans fiskar förgiftats av utsläpp från avloppsanläggning som 
kommunen svarade för. Kommunen bestred yrkandet och hävdade att den 
bevisning fiskodlaren lagt fram inte räckte för att avgöra om fisken dött av 
förgiftning eller av syrebrist. Båda parter yrkade på förklaringar som ansågs 
troliga. Om bevisvärdering resonerade HD som följer: trots att det i vissa 
avseenden råder ovisshet om det av fiskodlaren påstådda händelseförloppet 
anser HD vid en samlad bedömning av bevisningen att fiskodlaren gjort sitt 
”[…]påstående så pass sannolikt som rimligen kan fordras i förhållanden 
av detta slag.” HD ansåg vidare att förgiftning framstod som en betydligt 
troligare orsak till fiskdöden än syrebrist och dömde till fiskodlarens fördel. 
Enligt Heuman är HD, inom civilrätten, mest benägna att lindra beviskravet 
89  a.a. s 112-117.
90  Hellner, Radetzki (2010), s 149 ff. 
91  Mellqvist Mikael, Wirdemark Kristina (2010), Processrätt – grunderna för 

domstolsprocessen, s 38 ff.
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som rör frågan om kausalitet föreligger mellan uppkommen skada och hand-
ling. Lindringen motiveras av de ibland omfattande bevissvårigheterna vid 
komplicerade och svåröverskådliga händelseförlopp. Hänsyn tas till kärandens 
möjligheter att leda sitt påstående i bevis. Det är vanligare att beviskravet 
lindras i konsumentförhållanden än i tvistemål som rör två företag. Däremot 
har HD inte avsett göra skillnad på olika företag, det vill säga beviskravet ska 
vara detsamma oavsett om ett företag omsätter 1 miljon eller 100 miljoner 
eller om ett företag har 1 anställd eller 50 anställda.92 

3.4.2 Bevisregler och det allmännas ansvar
Det allmännas skadeståndsansvar regleras i skadeståndslagen, utgångspunkten 
för bevisbörda och beviskrav är således densamma som för skadeståndsrätten i 
stort. Det är upp till den skadelidande att styrka att fel eller försummelse före-
kommit från det allmännas sida. Det allmänna ges sedan möjligheten att visa 
på att antingen inget fel har begåtts eller att det finns omständigheter som gör 
felet försvarligt. Så långt går det att känna igen sig. Bevisfrågan skiljer sig ändå 
många gånger från den övriga skadeståndsrätten och tenderar bli invecklad 
och svårutredd. Anledningen är att bevis behöver föras i två led, dels ska bevis 
föras om att den ursprungliga processen, det vill säga handläggningen, beslutet 
eller underlåtenheten etc., utförts felaktigt, dels att resultatet blivit ett annat, 
för skadelidande mer gynnsamt, om processen utförts korrekt. Som exempel 
kan nämnas situationer där en talan ogillats på grund av fel i rättegången. 
Det krävs då att skadelidande kan visa dels att talan ogillats utan grund samt 
att talan, om den inte ogillats, skulle lett till ett för honom gynnsamt beslut. 
Bengtsson menar att en sådan uppdelning av bevisfrågan i realiteten blir allt 
för invecklad, istället får domstolen bedöma utifrån ett sammanhang där det 
presumeras att myndigheten i den ursprungliga processen kommit till ett rik-
tigt beslut. Således sänks beviskravet avseende hur myndigheten skulle beslu-
tat även om de företagit en riktig och fullständig utredning.93 I övrigt menar 
Bengtsson att skadeståndsmål i allmänhet präglas av bevissvårigheter, något 
som blir än mer framträdande i mål som rör det allmännas ansvar. Det ter 
sig därför inte motiverat att avkräva att käranden kan styrka sina påståenden, 
snarare torde det räcka med att käranden kan göra sina påståenden sannolika. 
Motsvarande lättnad bör då ges det allmänna när skäligheten i det ursprung-
liga beslutet ska motiveras. Någon generell regel avseende beviskravet går inte 
att finna, eftersom beviskravet måste situationsanpassas.94 I rättspraxis finns 
åtskilliga exempel på när lindrande av beviskravet har skett. I NJA 1991 s 481, 
båtmotorfallet, diskuterades frågan utförligt. Efter genomgång av relevant 
rättspraxis konstaterade HD att lindring av beviskravet ska ske ”[…]i fall då 
särskilda svårigheter ansetts föreligga att framlägga en fullständig bevisning 

92  Heuman (2011) s 79 f.
93  Bengtsson (1978) s 78-84.
94  Bengtsson (1978) s 84-86.
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om att andra skadeorsaker varit uteslutna.”95 Som motsats till båtmotorfallet 
kan NJA 2005 s 462 nämnas. Fallet behandlar frågan om rätt till skadestånd 
av staten för att staten inte prövat brottsmisstankar om ekonomisk brottslighet 
inom skälig tid. Enligt käranden försvårades möjligheterna för honom att få 
en anställning och han krävde därför ersättning för förlorad arbetsinkomst 
samt ideellt skadestånd. Om beviskravet anförde revisionssekreteraren i sitt 
betänkande att det i fall av detta slag många gånger kan vara svårt för den 
skadelidande att, med den styrka som krävs i normalfallet, bevisa sambandet 
mellan den utdragna handläggningstiden och den ekonomiska skadan. Till 
stöd för sin åsikt åberopar revisionssekreteraren bland annat båtmotorfallet. 
I motiveringen till HD:s domslut tas, tillsynes, emellertid frågan om bevis-
lättnad inte alls upp. 

95  NJA 1991 s 481, s 485.



34

4 Om allmänna handlingar
I Sverige finns en stark tradition kring allmänna handlingar och dess offent-
lighet, något som märks genom att reglerna på området finns införda i en 
av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningens (1949:105) 2 kap., härefter TF. 
2 kap. 1 § TF stadgar att varje svensk medborgare ska ha rätt att ta del av 
allmänna handlingar. Med handling avses alla medier som innehåller informa-
tion av något slag, till exempel texter, bilder och ljud oavsett om de är lagrade 
som fysiska dokument eller på dator, band etc. En handling är allmän om 
den förvaras hos myndighet eller när den anses inkommen eller upprättad 
hos myndighet enligt 2 kap. 6 och 7 §§, se 2 kap. 3 § 1 st. Som utgångspunkt 
är alla handlingar offentliga, undantaget handlingar som är hemliga. I 2 § 
uppräknas de få undantag för när rätten att ta del av allmänna handlingar får 
begränsas. Uppräkningen är uttömmande och begränsning av rätten att ta del 
av allmän handling får endast ske på de uppräknade grunderna eller om det 
är angivet i särskild lag.96

4.1 Det allmännas dokumentationsskyldighet 
För att det ska finnas ett syfte med reglerna om allmänna handlingars  
offentlighet förutsätts att den information som myndigheterna tillägnar sig 
dokumenteras. Vidare är det av stor vikt att handläggning och beslut doku-
menteras. Dels för att part ska kunna kontrollera och eventuellt begära rättelse 
av information eller beslut, dels för att möjliggöra efterkontroll för de organ 
som har till uppgift att granska den offentliga förvaltningen, till exempel 
justitieombudsmannen, allmänheten och massmedia.97 De generella reglerna 
om det allmännas dokumentationsskyldighet, utöver vad som framgår om 
offentliga handlingar i TF, återfinns i förvaltningslagen (1986:223), härefter 
FL. Av 15 § FL följer att uppgifter som en myndighet tillägnar sig på annat 
sätt än genom en handling, ska antecknas av myndigheten om uppgiften kan 
ha betydelse för utgången i ärendet och om ärendet avser myndighetsutöv-
ning mot enskild. Bestämmelsen tar i första hand sikte på muntliga upp-
gifter, men gäller också uppgifter som myndigheten har inhämtat självmant.  
Anteckningsskyldigheten innebär inte ett krav på fullständigt och ordagrant 
återgivande, utan endast uppgifter som är relevanta för ärendets utgång och 
övriga upplysningar som anses lämpliga ska antecknas. Uppgifter ska föras in 
löpande efter hand uppgifterna blir kända för myndigheten, således räcker det 

96 Se Heuman, Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 2 §, lagkommentar not 68, (02 januari 
2014, Karnov Online).

97 Bohlin Alf, Warnling-Nerep Wiweka (2007), Förvaltningsrättens grunder, s 116 ff.
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inte att uppgifter som ligger till grund för ett beslut förs in först när beslutet 
är taget.98 Utöver vad som framkommer av FL finns en rad specialregler på 
området, till exempel 11 kap. 5 § i SoL, se mer om denna nedan. 

4.2 Det allmännas dokumentationsskyldighet enligt socialtjänstlagen
11 kap. 5 § 1 st. SoL stadgar följande:

”Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande 
av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumen-
teras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas 
i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.”

Under 1990-talet ansågs det i en statlig utredning finnas stora brister i doku-
mentationen inom verksamheter som bedrevs inom ramen för socialtjänsten. 
Bestämmelsen i 11 kap. 5 § infördes därför i SoL som ett komplement till de 
redan existerande bestämmelserna om dokumentationsskyldighet i FL. Vidare 
ansågs reglerna utgöra ett välbehövligt förtydligande av socialtjänstens för-
pliktelser avseende dokumentation. Dokumentationsskyldigheten omfattar all 
verksamhet som innebär handläggning rörande enskilda, även handläggning 
som inte utgör myndighetsutövning. Med handläggning avses ärenden som 
anhängiggjorts genom ansökan, anmälan eller på initiativ av myndigheten 
själv och sedermera utmynnar i ett beslut. Även verkställigheten, alltså 
genomförandet av de insatser och åtgärder beslutet omfattar, ska dokumen-
teras. Dokumentationen ska vara saklig och objektiv, subjektiva värderingar 
bör undvikas i de fall sådana av ärendets natur inte anses nödvändiga.99 Av 
socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid hand-
läggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM 
och LSS framgår att dokumentationen ska innehålla tillräckliga, väsentliga 
och ändamålsenliga uppgifter. Dokumentationen ska vara väl strukturerad 
och tydligt utformad och det ska framgå varifrån uppgifterna kommer, vad 
som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar samt vem som 
upprättat dokumentationen. För att uppnå kravet på att dokumentationen 
avseende fattade beslut är tillräcklig, väsentlig och ändamålsenlig framgår av 
5 kap. i de allmänna föreskrifterna att ett beslutsunderlag bör sammanställas 
innehållande:  

• vem eller vilka ärendet avser
• vad ärendet gäller
• vad som framkommit under utredningen
• den enskildes uppfattning om situationen
• utredarens bedömning och dennes förslag till beslut 100

98  Prop. 1985/86:80 s 65 ff.
99  Prop. 1996/97:124 s 150 ff.
100  SOSFS 2006:5, 5 kap. 3 §.
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Hur omfattande dokumentationen bör vara är beroende av beslutets art.  
Avseende enkla ärenden räcker det att i korthet redogöra för huvuddragen 
bakom beslutet. Avser beslutet mer långtgående åtgärder, som exempelvis 
tvångsvård eller omhändertagande enligt LVU, bör dokumentationen vara 
betydligt mer omfattande och av betydligt högre kvalité. 101  

101  Olanders Bengt, Hamilton Gunilla m.fl. (2013), Socialtjänstens Juridik 2013, s 214 f.
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5 Rättspraxis

5.1 Landskrona-domen

5.1.1 Bakgrund
Efter ansökan av socialnämnden i Landskrona kommun förordnade länsrät-
ten under sommaren 2000 att en flicka, Madelene, skulle beredas vård med 
stöd av 2 och 3 §§ LVU. Barn vars hemförhållanden är sådana att barnet 
utsätts för påtaglig risk för hälsa eller utveckling ska beredas vård enligt 2 §. 
Enligt 3 § ska vård beredas för barn som genom brottslig verksamhet eller an-
nat socialt nedbrytande beteende löper risk för skada på hälsa eller utveckling. 
Beslutet baserades på Madelenes historik under de närmast föregående åren. 
Flertalet anmälningar hade inkommit till socialnämnden om våld och fylleri 
i Madelenes hem där hon bodde med sin mor och dennes periodvisa sambo.  
Madelene uppvisade också ett rymningsbenäget beteende, där hon under 
rymningarna sökte sig till olämpliga miljöer.

Efter beslutet genomfördes en barnpsykiatrisk utredning vilket ledde till 
att Madelene placerades på behandlingshemmet Rosenkullen där hon bodde 
fram till sommaren 2002. Under tiden på Rosenkullen rymde Madelene vid 
ett flertal tillfällen. Vid en av rymningarna rapporterades att Madelene anlagt 
flera bränder, bland annat i ett skogsparti.

Efter en händelse i juni 2002 där Madelene barrikaderat sig på sitt rum, 
krossat fönsterrutor och varit okontaktbar togs hon in på barn- och ungdoms-
psykiatrin, härefter BUP. Efter en kort tids vistelse på ett § 12-hem (boenden 
för unga som kräver särskild tillsyn, 12 § LVU), tvångsvårdades Madelene på 
BUP i Lund. Därifrån rymde hon ett flertal gånger och förorsakade skador 
och mindre bränder. 

Madelene diagnostiserades med Aspergers syndrom och det konstaterades 
att hon var latent farlig för sig själv och sin omgivning, bland annat på grund 
av sin fixering vid eld. Madelene skrevs ut och förklarades medicinskt färdig-
utredd från BUP och placerades åter på Rosenkullens behandlingshem, denna 
gång med förstärkt tillsyn. Trots den förstärkta tillsynen lyckades Madelene 
rymma vid flertalet tillfällen och startade bränder och gjorde annan skada. Vid 
ett tillfälle brände hon ner ett skjul, och skrevs därför åter in på BUP i Lund. 
BUP ansåg att det inte fanns ett behov av psykiatrisk slutenvård och ville 
åter förklara Madelene medicinskt färdigutredd. Socialnämnden hade dock 
svårt att hitta en placering för Madelene varför BUP och socialnämnden kom 
överens om att Madelene fick stanna kvar på BUP. Under tiden på BUP åter-
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upptogs och intensifierades kontakterna mellan Madelene och hennes mor. 
Kontakten med modern ansågs vara bra för Madelene.

I mitten på november 2002 beslutade BUP att skriva ut Madelene, varpå 
socialnämnden beslutade att placera Madelene hemma hos modern i väntan 
på en ledig plats på ett § 12-hem. Modern sjukskrevs för att kunna ta hand om 
Madelene och en kontaktperson tilldelades familjen som skulle hålla modern 
och Madelene sällskap minst 2 timmar om dagen.

Mindre än två veckor efter att Madelene skrivits ut lät modern henne gå 
ut ensam varpå Madelene anlade en brand som ödelade Åhléns och Hem-
köp i Landskrona. Butikernas och fastighetsägarens försäkringsbolag (If och  
Zurich) väckte talan i domstol och krävde ersättning av kommunen för ut-
given försäkringsersättning.

Som grund för sin talan anförde försäkringsbolagen att kommunen gjort 
sig skyldig till skadeståndsgrundande oaktsamhet, dels genom att placera 
Madelene hos sin mor, dels genom den bristande uppsikten över Madelene 
under tiden hon var placerad där. Kommunen bestridde skadestånds-
kravet med hänvisning till att socialnämnden inte haft någon skyldighet att 
beakta tredje mans intresse vid sitt beslut samt att uppsikten ålåg modern 
när Madelene var placerad hos henne. Kommunen anförde också att place-
ringen och uppsikten över Madelene hos modern, var det bästa som kunde 
åstadkommas under omständigheterna. Tingsrätten och hovrätten fann att 
kommunen var skadeståndsskyldig. Kommunen överklagade till HD som 
meddelade prövningstillstånd i fråga om kommunens skadeståndsskyldighet 
gentemot försäkringsbolagens försäkringstagare. 

5.1.2 Högsta domstolens domskäl
I domskälen anförde HD att vid placeringen av Madelene hos hennes mor, 
visade historiken och de utredningar som gjorts tydligt på att fara för den 
inträffade branden förelåg. Vidare anförde HD att för att kommunen ska bli 
skadeståndsskyldig krävs att socialnämnden åsidosatt en norm, vars syfte är 
att skydda tredje man. I det här fallet fastighetsägaren och butiksinnehavarna. 
Vidare krävs att den uppstådda skadan kunnat motverkas om socialnämnden 
agerat korrekt. 

5.1.2.1 Om ansvar för omvårdnaden av ett barn
HD konstaterade inledningsvis att utgångpunkten är att vårdnadshavaren har 
vårdnadsansvaret för barnet, något som följer av 6 kap. 1 och 2 §§ föräldra-
balken (1949:381), härefter FB. Även om beslut om vård tagits enligt LVU 
kvarstår det familjerättsliga vårdnadsansvaret hos vårdnadshavaren. Under 
tiden barnet får LVU-vård träder socialnämnden in i vårdnadshavarens ställe, 
i den mån och omfattning som behövs för att genomföra vården.
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5.1.2.2 Kan ett placeringsbeslut i sig föranleda skadeståndsansvar?
HD förde vidare ett resonemang om att LVU primärt inte kan användas för 
att tillgodose ett samhällsskydd. Vilka vårdinsatser som ska göras ska beslu-
tas med barnets bästa i åtanke, inte tredje mans. HD menade emellertid att 
ibland sammanfaller vad som är bäst för barnet med vad som uppnår bäst 
samhällsskydd. Behovet av samhällsskydd får därför beaktas i samband med 
bedömningen av vad som är bäst för barnet, men samhällsskyddet är inte i 
sig det primära målet för LVU-regleringen och skadestånd kan inte dömas ut 
på den grunden. Frågan blir då om socialnämndens underlåtenhet avseende 
sin plikt att utöva tillsyn över Madelene när hon placerades hos sin mor kan 
föranleda skadeståndsansvar?  

5.1.2.3 Plikt att i annans intresse motverka skada
HD konstaterade att huvudregeln är att en plikt att i annans intresse motverka 
skada inte finns. När det gäller barn, har vårdnadshavaren ett oaktsamhets-
ansvar för underlåten uppsikt. Även det allmänna kan, i vissa situationer, åläg-
gas ett oaktsamhetsansvar, då det finns en plikt att motverka förverkligandet 
av faror som omhändertagna personer kan utgöra. Vidare menade HD att 
pliktens omfattning beror på ”[…]risken för farans förverkligande, de möjliga 
skadornas storlek samt problem med och kostnader för de skademotverkande 
åtgärder som står till buds.”102

HD konstaterade vidare att vårdnadshavare enligt 6 kap. 2 § 2 st. FB an-
svarar för att barn får den omvårdnad och omsorg som krävs med hänsyn till 
barnets ålder, utveckling och andra omständigheter. I samma lagrum framgår 
att vårdnadshavaren ska svara för uppsikt över barnet i syfte att motverka att 
barnet skadar sig själv eller andra. Om uppsikten underlåts, kan vårdnads-
havaren blir skadeståndsskyldig. Sådan uppsiktsplikt är inte begränsad till 
barnets vårdnadshavare, även andra som har hand om barnet eller finns i dess 
närhet kan ha en sådan plikt. Uppsiktsplikten för annan än vårdnadshavare 
kan beroende på omständigheterna vara begränsad eller sträcka sig längre än 
vårdnadshavarens plikt. Pliktens omfattning ska bedömas med hänsyn till 
graden av anknytning till barnet, närhet samt faresituationen i allmänhet. 
Av 11 § 4 st. LVU följer att socialnämnden, eller den som nämnden givit i  
uppdrag att tillhandahålla vården, ska ha uppsikt över barnet under vårdtiden. 
Nämnden är skyldig att vidta åtgärder som hindrar barnet från att skada sig 
själv eller andra. Vid ett omhändertagande enligt LVU förflyttas en delar 
av bestämmanderätten och ansvaret över barnet från vårdnadshavaren till 
socialnämnden. Placerar socialnämnden barnet på ett hem, till exempel ett 
§ 12-hem, ska hemmet ha uppsikt över barnet. Att hemmet får en uppsikts-
plikt minskar kravet på socialnämndens direkta uppsikt, men fråntar inte 
nämndens ansvar att fortlöpande vaka över barnets välbefinnande. När barnet 
placerats på ett hem har således vårdnadshavaren, socialnämnden och hem-

102  NJA 2013 s 145, p. 21 s 40.
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met alla ett ansvar att vaka över barnet med hänsyn till tredje mans intresse. 
Beroende på närheten till barnet och andra omständigheter kan det för endera 
av dem innebära en skyldighet att motverka att barnet förorsakar skada. 

Under tiden barnet är omhändertaget för LVU-vård har socialnämnden 
alltså ett ansvar för barnet, oavsett om barnet tillfälligt placerats hos sin 
vårdnadshavare. När Madelene placerades hos sin mor kvarstod med andra 
ord nämndens övergripande ansvar för uppsikten över henne. Detta ansvar 
påverkades inte av att det var BUP i Lund som rekommenderat den tillfälliga 
placeringen. Vid placeringen var socialnämnden väl medveten om Madelenes 
historik, autism och de speciella omständigheter som ställde krav på en ord-
nad och välorganiserad vardag. Genom att inte bereda en sådan tillvaro för 
Madelene ökade risken markant för att Madelene skulle orsaka skador, något 
nämnden borde varit väl medvetna om. 

5.1.2.4 Underlåtenhet som grund för skadestånd
HD konstaterade att det ansvarsgrundande momentet vid underlåtenhet 
utgörs av ett icke-handlande som möter kravet på kausalitet. En bedömning 
måste således göras av underlåtenhet i jämförelse med alla tänkbara hand- 
lingar som kunnat motverka att faran förverkligades. För att ett underlåtenhets-
ansvar ska konstateras krävs således att den skadelidande anger ett handlande 
som kunnat motverka faran. Domstolen har sedan att göra en bedömning av 
den påstådda faremotverkande handlingens skadeförhindrande effekt. Enligt 
HD borde svårigheten i att påvisa den skadeförhindrande effekten medföra 
vissa bevislättnader. Lättnaderna tar sig i uttryck på så vis att den skadelidande 
istället för att visa ett handlande som skulle förhindrat skadan endast har att 
visa vad som varit ett möjligt och lämpligt farereducerande handlande.

I fallet med Madelene innebär detta enligt HD att det ankommit på 
försäkringsbolagen att visa vilka uppsiktsåtgärder socialnämnden borde 
företagit som inte skulle varit att anse som oaktsamma och samtidigt påtagligt 
faremotverkande. HD anser inte att försäkringsbolagen lyckades påvisa sådana 
uppsiktsåtgärder och fann därför inte tillräckligt stöd för att på den grunden 
ålägga socialnämnden skadestånd på grund av oaktsamhet.

5.1.2.5 Skadestånd och dokumentationsskyldighet
Beroende på de många parametrar som oftast finns att beakta vid beslutssitua-
tioner menade HD att det vid en efterprövning ofta är svårt att avgöra om 
ett bättre beslut hade kunnat fattas. Det är lätt att ta hänsyn till förhållanden 
som inträffat eller blivit kända i efterhand samt att göra efterrationaliseringar. 
Ett beslut som fattats i en för beslutssituationen god metodologisk ordning, 
ansåg HD i regel vara godtagbart. I många fall bör bakgrunden och skälen till 
beslutet vara skriftligt, något som underlättar bedömningen av ett beslut vid 
en efterkontroll. I det aktuella fallet lanserade HD en presumtionsregel som 
följer: ”Om det inte framgår att beslutsfattandet gått till på det sätt som det 
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borde, bör det beroende på omständigheterna kunna leda till en starkare eller 
svagare presumtion för att ett beslut som hade tillkommit i god ordning skulle 
ha lett till ett pliktenligt handlande i form av ett beslut om och ett genom-
förande av en tillräckligt faremotverkande handling. Om presumtionen inte 
motbevisas, närmast genom att det visas att det inte fanns någon möjlig och 
lämplig faremotverkande handling, blir följden av bristerna rörande besluts-
fattandet att det ska anses ha varit möjligt att besluta om och genomföra en 
sådan handling.”103 Vidare konstaterade HD att socialnämnden inte gjort en 
adekvat utredning, den var åtminstone inte tillfredställande dokumenterad, 
av placeringsbeslutet hos modern. Den företagna utredningen visade inte på 
att faresituationen eller Madelenes behov av särskild vård utvärderats på ett 
tillfredställande sätt. Att socialnämndens utredning borde varit skriftligt väl-
dokumenterad framgår av 11 kap. 5 och 8 §§ SoL samt av den överhängande 
risken för skada. Då HD bedömde att socialnämndens utredning varit brist-
fällig drar HD, baserad på den ovan citerade regeln, slutsatsen att kommunen 
ska ha den bevismässiga nackdelen av svårigheten att i efterhand avgöra vad 
som påtagligt kunnat motverka faran för allvarlig skada.

5.1.3 Domslut
Slutligen konstaterade HD att på grund av kommunens bristande utvärdering 
ska kommunens ansvar bedömas utifrån utgångspunkten att en möjlig och 
lämplig lösning för uppsikt över Madelene som kunnat motverka risken för 
fara fanns att tillgå. Därför ska kraven på oaktsamhet och kausalitet, som 
grund för skadeståndsansvar, anses uppfyllda. Risken för fara av inträffat slag, 
anlagda bränder, ansåg HD var en inte osannolik konsekvens av den bristande 
uppsikten. Därmed ansåg HD att kravet på adekvans är uppfyllt. Landskrona 
kommun blev skyldigt att ersätta försäkringsbolagen för utbetald försäkring-
sersättning i samband med skada som uppstod vid branden den 3 december 
2002.

5.2 Prosolviadomen
Prosolviadomen, T 4207-10, avgjordes i Hovrätten den 15 augusti 2013. 
Domen avsåg en tvist mellan bolaget Prosolvias konkursbo och bolagets re-
visor tillsammans med revisionsbolaget.  Konkursboet hävdade att revisorn 
genom oaktsam underlåtenhet förorsakat Prosolvia skada. Underlåtenheten 
bestod främst i att revisorn inte anmärkt på bolagets felaktiga redovisning. 
Hovrätten avgjorde domen till konkursboets fördel och förpliktade revisorn 
och revisionsbolaget att solidariskt utge 890 miljoner kronor jämte ränta.104 
Revisionsbolaget överklagade domen till HD. Överklagandet drogs emellertid 
tillbaka och parterna kom överens om en förlikning.105

103  NJA 2013 s 145, p. 58 s 45.
104  T 4207-10.
105  SvJT 2013:1032.
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5.2.1. Kritik mot Prosolviadomen
En hel del kritik har riktats mot Prosolviadomen. Kritik har bland annat riktats 
mot den ledning och de slutsatser hovrätten hämtat ur Landskrona-domen. 
Hovrätten har bland annat tillämpat ett beviskrav som innebär att kärandens 
påstående ska göras övervägande sannolika. Vidare menar hovrätten att vad 
som framgår av Landskrona-domen kan tillämpas på situationer där någon 
i allmänhet brutit mot en aktsamhetsnorm och att redan vid brott mot en 
aktsamhetsnorm kan orsakssambandet delvis anses uppfyllt.

Ytterligare kritik har riktats mot Prosolviadomen avseende det faktum 
att revisorernas oaktsamhet inte utgör renodlad underlåtenhet. Något som  
innebär att Landskrona-domens relevans för utgången i Prosolviadomen kan 
ifrågasättas.106

106 Kritiken har framförts av bland annat advokatsamfundet, Advokaten, Nr 7 
2013 Årgång 79 och i SvJT 2013:1032.
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6 Rättsekonomi
Rättsekonomi handlar om att försöka förstå och tolka juridiken utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv genom att tolka handlingar och rättsordningen i eko-
nomiska termer. Ekonomi brukar delas upp i olika områden, som national- 
ekonomi och företagsekonomi. En rättsekonom tolkar rätten utifrån ett  
nationalekonomiskt perspektiv. Nationalekonomi innebär studier av frågeställ-
ningar som berör samhälleliga problem, snarare än problem på individnivå. 
En nationalekonom söker förstå hur välstånd skapas. Inom rättsekonomin 
studeras, enligt Christian Dahlman, frågor som vad det är som gör att ett 
samhälle är rikare än ett annat? Hur ska ett samhälles resurser utnyttjas så 
effektivt som möjligt? Hur kan juridiken användas för att främja välstånd? 
Vad har olika juridiska lösningar för nationalekonomiska konsekvenser? Finns 
det ekonomiska förklaringar till hur juridiken är utformad?107 Vidare menar 
Dahlman att juridiken är ett viktigt verktyg för en fungerande ekonomi.  
Civilrättsliga regler om avtal, köp och skadestånd, likväl som straffrättsliga 
regler i brottsbalken är en förutsättning för att parter ska våga göra affärer med 
varandra. Det är genom affärer och transaktioner som välstånd skapas. En  
säljare som, frivilligt, utlämnat en vara i utbyte mot pengar har blivit rikare. 
Köparen, som tillägnat sig en vara och lämnat ifrån sig pengar, anser att varan 
är mer värd än den summa pengar denne lämnat ifrån sig. På det sättet har även 
köparen blivit rikare. Två parter som gjort affärer med varandra har således, 
om än på olika sätt, blivit rikare, varför samhällets välstånd anses ha ökat. 
Vidare menar Dahlman att ekonomiska teorier om hur en perfekt marknad 
ska fungera begränsas av problem som monopol, bristfällig information och 
högra transaktionskostnader. Sådana problem går att komma till rätta med, 
eller åtminstone minimera, med hjälp av juridiken.108 I det följande kommer 
ett par teorier som är viktiga för att förstå rättsekonomin att presenteras. 

6.1 The economic man
En vanlig teori inom rättsekonomin är att alla individer betraktar olika beslut 
och val på samma sätt som the economic man. The economic man tar huvud-
sakligen sikte på konsumenters val och är bilden av en individ som alltid tar 
rationella beslut med syftet att maximera sin egen nytta. Alla individer är 
emellertid olika och drivs av olika värderingar. Det går därför inte att fastställa 
vad nytta är, till exempel att alla individer strävar efter ekonomisk vinning. När 
en individ tillägnat sig ekonomisk vinning har nyttan för denne ökat. Teorin 

107  Dahlman, Christian (2002), Rättsekonomi: en introduktion, s 9-10.
108  a.a. s 10-11.
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hade visserligen förenklats av en sådan fastställd nytta, men haltat betänkligt 
avseende tillämplighet och korrekthet. Istället används subjektiva preferenser 
för att bestämma nytta. När en individs subjektiva önskan uppfylls, anses 
dennes preferens tillfredsställd. Nyttan som kommer ur den tillfredsställda 
preferensen mäts genom en värdering av hur stark individens önskan är 
och hur tillfredsställd individen blir om önskan uppfylls. Vidare följer det 
sig naturligt att fler tillfredsställda preferenser innebär en större nytta. Att 
mäta hur stark tillfredsställelse en uppfylld önskan skulle vara för en individ 
är svårt. Därför används i den ekonomiska teorin oftast något som kallas för 
ordinal preferensordning. En ordinal preferensordning innebär att olika val 
eller handlingsalternativ rangordnas efter individens preferenser utan att ta 
hänsyn till preferensernas inbördes styrka. Det vill säga, om valet står mellan 
en Ford, en Opel och en Volvo rangordnar individen kanske enligt följande:

1. Volvo
2. Ford
3. Opel

Störst nytta uppnås således om individen väljer en Volvo, minst nytta om 
denne istället väljer en Opel. Hur mycket större nytta individen får om han 
väljer en Volvo framför en Opel framgår inte. En sådan preferensordning kal-
las för kardinal och skulle kunna se ut som följande:

1. Volvo (15 nyttoenheter)
2. Ford (10 nyttoenheter)
3. Opel (5 nyttoenheter)

En kardinal preferensordning öppnar för en mer precis bedömning, men 
används sällan då det inte finns någon allmänt erkänd teori för hur en nyttas 
styrka ska bedömas. 109 

6.1.1 Rationalitet
Som ovan nämnts utgår teorin om the economic man från att alla individer, 
i varje beslutssituation, är rationella. Kravet på rationella val innebär att den 
ekonomiska teorin ställer upp krav på individers fullständighet, reflexivitet och 
transitivitet. Kravet på fullständighet innebär att en individ inför sitt val eller 
beslut har möjlighet att beakta alla tänkbara varor, resurser och situationer och 
att individen alltid kan jämföra två olika nyttigheter och konstatera skillnader 
mellan dem eller anse att de är likvärdiga. Dahlman formulerar villkoret enligt 
följande: ”En individ måste anse antingen att X är bättre än Y eller att Y är 
bättre än X eller att de är likvärdiga.”110 Kravet på reflexivitet ställer krav på att 
109  Dahlman m.fl. (2002), s 14-17.
110  Dahlman m.fl. (2002), s 18.
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en individs värderingar är konsekventa. Kravet kan formuleras enligt följande: 
”[…]varje alternativ måste anses lika bra som sig självt.”111 Med andra ord 
förutsätts att en individ värderar nyttigheten X på samma sätt oavsett om han 
jämför X med Y eller med Z. Det tredje kravet, transitivitet, ger också uttryck 
för att en individs värdering av nyttigheter måste vara konsekventa. Transitivi-
tetens innebörd kan formuleras enligt följande: ”[…]om en individ anser att 
X är bättre än Y och Y är bättre än X, så måste X anses bättre än Z.”112 Alltså, 
om en individ väljer apelsin före citron, men citron framför clementin, måste 
individen också välja apelsin framför clementin. Att en individ gör rationella 
val innebär också att individen tar hänsyn till bland annat sina ekonomiska 
förutsättningar och sin inställning till risk.113

6.2 Transaktionskostnader
De flesta rättsekonomiska teorier går ut på att öka samhällets välstånd. Väl-
ståndet ökas genom att transaktioner görs mellan samhällets medborgare, 
helst så många transaktioner som möjligt. Om alla individer agerar rationellt 
och enligt teorin ovan (se 6.1) leder nämligen alla transaktioner till ett ökat 
välstånd. Många gånger finns det hinder för att transaktioner ska komma 
till stånd. Sådana hinder kan till exempel vara att parterna inte känner till 
varandra eller att transaktioner är förknippade med kostnader som översti-
ger affärens värde och således gör den olönsam. Sådana kostnader benämns 
transaktionskostnader.114 Transaktionskostnader brukar delas upp i kostnader 
för kontakt, kostnader för kontrakt och kostnader för kontroll. Kostnader 
för kontakt är de kostnader som uppstår mellan två individer som gör en 
affär, till exempel kostnader för att annonsera, hyra butikslokal, ta sig till 
marknadsplatser etc. Även kostnader som följer av undersökning av vara och 
kreditvärdighet faller under kostnader för kontakt. Kostnader för kontrakt är 
kostnader som parterna har för att ingå avtal. Exempel på sådana kostnader är 
kostnader för förhandling om pris, transport, varans risk och reklamationer. 
Kostnader för kontroll handlar om de kostnader som uppstår för att bevaka 
sin rätt enligt avtalet.115 Uppdelningen av transaktionskostnaderna ovan är 
den vanligaste, även om andra modeller förekommer. En alternativ uppdel-
ning är att dela upp kostnaderna i ex ante och ex post, det vill säga kostnader 
före och efter transaktionen.116 På olika sätt kan rättsordningen hjälpa till att 
sänka transaktionskostnaderna. Enligt Dahlman är skadeståndsrätten ett av de 
rättsområden som är bäst på imitera en värld utan transaktionskostnader. En 
sådan värld ska förstås som en värld där potentiella skadelidande betalar po-

111  a.a. s 18.
112  a.a. s 19.
113  a.a. s 13-22.
114  Dahlman m.fl. (2002), s 73-76.
115  Dahlman m.fl. (2002), s 76-80.
116  Skogh Göran m.fl. (2000), Äganderätten i Sverige, s 58-61.
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tentiella skadevållare för att förhindra risken för skada. I realiteten är en sådan 
ordning i princip ouppnåelig eftersom transaktionskostnaderna är alldeles för 
höga. Här kan skadestånd användas som styrmedel.117  

6.3 Rättsekonomi och skadestånd
Som tidigare visats bygger skadeståndslagen i huvudsak på att den som genom 
vårdslöshet orsakar skadan ska ersätta den skadelidande. I ett rättsekonomiskt 
perspektiv är utgångspunkten annorlunda. Här handlar det om att på in-
dividnivå väga kostnader emot varandra. Den ordning som föranleder lägst 
kostnad är den som bör väljas. Vid en ansvarsbedömning i domstol förutsätts 
att domaren har kännedom om vad som föranleder högst effektivitet.118 För 
att beskriva motsvarigheten till ansvarsbedömningen inom rättsekonomin 
lånar jag ett exempel, om än något modifierat, ur boken Rättsekonomi – en 
introduktion:

En hästägare har en hage i nära anslutning till en väg, således före-
ligger en risk för att en häst kan slita sig ur hagen och orsaka ska-
dor på bilar. Hästägaren ska investera i ny inhägnad och har att 
välja mellan tre olika alternativ. I valet måste hästägaren ta hänsyn 
till inhägnadens funktion, pris, underhållskostnad och potentiella 
skadeståndskrav som kan riktas mot honom om en häst sliter sig. 
För enkelhetens skull utgår vi ifrån att priset är samma för alla tre 
stängseltyper.

Funktion Underhåll/år Skadekostnad/år Totalkostnad/år

Ganska säkert stängsel 2 000 kr 10 000 kr 12 000 kr

Medelsäkert stängsel 5 000 kr 3 000 kr 8 000 kr

Mycket säkert stängsel 8 000 kr 1000 kr 9 000 kr

Ur ett rättsekonomiskt perspektiv bör hästägaren välja det medelsäkra stängs-
let då det leder till den största samhällsekonomiska vinsten. I det här exemplet 
kan skadelidandes kostnader både räknas med eller räknas bort, slutsatsen blir 
densamma. Det skulle kunna motiveras att skadelidandes kostnader inte bör 
räknas med eftersom skadelidande ändå får sina kostnader ersatta. Alternativet 
är att jämföra skillnaden mellan skadelidandes kostnader för medelsäkert alter-
nativt mycket säkert stängsel med hästägarens kostnader. En sådan jämförelse 
ger oss att skadelidandes kostnader minskar med 2000 kr om hästägaren väljer 
det mycket säkra stängslet (3000 – 1000 = 2000 kr.) Hästägarens kostnader 
ökar däremot med 3000 kr (8000 – 5000 = 3000 kr.) Hästägarens ökade 

117  Dahlman m.fl. (2002), s 97-98.
118  Skogh Göran (1983), Ekonomi Under Debatt – Rättsekonomi, s 15-16.



47

kostnader om 3000 kr är således 1000 kr högre än skadelidandes minskade 
kostnader, vilket alltså ger slutsatsen att det medelsäkra stängslet gynnar sam-
hällets totala välfärd även om skadelidandes kostnad räknas med.119 I en värld 
utan skadestånd hade hästägaren med största sannolikhet valt alternativet 
förknippat med lägst kostnader, i det här fallet det ganska säkra stängslet.  
Incitament att välja annorlunda saknas. En möjlighet för att få hästägaren 
att välja ett säkrare stängsel är för potentiella skadelidande att gå samman 
och betala mellanskillnaden. I en värld utan transaktionskostnader hade 
förmodligen så skett. I realiteten är det förmodligen praktiskt omöjligt med 
tanke på att potentiella skadelidande svårligen kan känna till varandra och 
med tanke på de kostnader som ett sådant sammangående skulle medföra.120 
Exemplet ovan är ett exempel på vad som benämns Coase-teoremet, alltså att 
parterna själva kan reglera de inbördes förhållandena genom avtal. I en artikel 
från år 1960 utgår Ronald Coase från att den allmänna uppfattningen, att en 
skadegörare ska göras skadeståndsskyldig alternativt beskattas för den skada 
denne skapar, riskerar leda till ett resultat som inte nödvändigtvis eftersträvas.  
Snarare kan resultatet leda till ekonomisk ineffektivitet. Coase visar bland 
annat på att det ibland är mer effektivt att låta en skadelidande betala skade-
göraren för att minska sin skadliga verksamhet, åtminstone när alla omstän-
digheter och alla samhälleliga kostnader och vinster vägs in. Enligt teoremet 
bör extern reglering endast tillåtas när transaktionskostnaderna är så stora att 
inbördes reglering inte sker spontant.121 

119 Dahlman m.fl. (2002), s 97-100.
120 a.a. s 102-103.
121 Coase R H (1960), The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, Vol. 

3 (Oct., 1960), pp. 1-44, s 32-34.
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7 Analys

7.1 Inledning
Inledningsvis följer här en beskrivning av hur analysen kommer att byggas 
upp. För att svara på de i inledningen ställda frågorna kommer analysen att 
delas upp i de olika områdena frågeställningen berör. De berörda områdena är 
följande: dokumentationsskyldighet, underlåtenhetsansvar för det allmänna, 
bevisbörda och beviskrav. Analysen avser besvara följande frågor:

Vilken betydelse får Landskrona-domen för ansvar vid passivitet från det 
allmänna? För att kunna svara på huvudfrågan har även följande del-
frågor formulerats:

• Hur ser kopplingen mellan myndigheters utrednings- och dokumenta-
tionsskyldighet samt myndigheters skadeståndsansvar vid passivitet ut?

• När blir de bevisbördes- och beviskravsregler som lanserades i domen 
tillämpliga?

• Är utvecklingen på området eftersträvansvärd, eller bör kriterierna för 
underlåtenhetsansvar och bevisregler på området formuleras annor-
lunda?

7.1.1 Landskrona-domen och rättsekonomi
Av inledningen framgår att analysen delvis kommer att präglas av ett rätt-
sekonomiskt perspektiv. Nedan följer därför en diskussion kring om om-
ständigheterna i Landskrona-domen bör regleras genom skadeståndsrättslig 
reglering eller på annat sätt.

Coase-teoremet innebär att extern reglering endast är aktuellt när en situ-
ation inte spontant reglerar sig självt.122I Landskrona-domen blev Landskrona 
kommun skadeståndsskyldigt till ett belopp om cirka 60 miljoner kronor på 
grund av underlåtenhet att vidta tillräckligt faremotverkande åtgärder. I det 
här avsnittet släpps tillsvidare frågan om dokumentationsskyldighet och dess 
inverkan på utgången i domen. 

I en värld utan skadestånd hade en tillsynes orimlig situation uppstått. 
Skadelidande hade gått utan ersättning och kraven på kommunens agerande 
hade varit orimligt låga. Något incitament för kommunen att agera skade-
motverkande hade överhuvudtaget inte funnits. Tanken i en sådan situation, 
alltså att skadan reglerar sig själv, är att det åligger potentiella skadelidande att 

122  Se avsnitt 6.3.
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tillsammans ersätta kommunen som därmed åtar sig att förhindra potentiella 
skador.123 I ett sådant avtal skulle också följderna av ett misslyckande kunna 
inskrivas. Problemet här är att antalet potentiella skadelidande är för stort 
och oförutsägbart. Det räcker inte med att alla affärsinnehavare i Landskrona 
kommun går samman, eftersom flickan likväl skulle kunna förorsaka skada 
hos privatpersoner eller andra kommersiella eller kommunala etablissemang. 
Vidare finns det inget som hindrar flickan från att förorsaka skador i andra 
kommuner, till exempel i Malmö dit flickan enligt tingsrättsdomen ett par 
gånger rymde. Kretsen av potentiella skadelidande är således väldigt stor. 
Möjligheten, för de potentiella skadelidande, att förutse risken att drabbas 
av skada är dessutom liten vilket innebär att viljan hos affärsinnehavarna att 
ersätta Landskrona kommun för att få dem att förhindra en i princip för-
sumbar risk torde vara mycket liten.124 Ett samgående av förevarande slag 
skulle alltså innebära höga kostnader i form av kostnader för att identifiera 
potentiella skadelidande samt för att få de potentiella skadelidande att komma 
överens. Endast i en värld helt utan transaktionskostnader, vilket vi som be-
kant inte lever i, är en sådan lösning möjlig. I realiteten faller lösningen på sin 
egen orimlighet. Ur ett rättsekonomiskt perspektiv kan därför inledningsvis 
konstateras att frågan måste lösas genom reglering.  

7.2 Dokumentationsskyldighet

7.2.1 Inledning
Det allmännas dokumentationsskyldighet diskuterades flitigt i Landskrona-
domen. Diskussionen mynnade ur det faktum att försäkringsbolagen med 
normala beviskrav inte lyckades styrka att socialnämnden avvek från sin 
plikt att agera faremotverkande i förevarande situation i sådan grad att 
skadestånd kunde utdömas. En förutsättning för skadestånd på den grunden 
är att försäkringsbolagen kunnat visa alternativa skademotverkande åtgärder 
som påtagligt minskat risken för fara.  Samtidigt menade HD att det inte 
är uteslutet att det finns möjliga, bättre än de företagna, åtgärder som kun-
nat minska risken för skada och att osäkerheten eventuellt motiverar en 
sänkning av det normala beviskravet. HD anförde vidare att ett beslut som 
fattas efter en för beslutssituationen god metodologisk ordning i regel bör 
anses godtagbart. Vad som utgör god metodologisk ordning beror mycket på 
beslutssituationen och vem som är beslutsfattare samt vad beslutet avser och 
får för betydelse. HD menade vidare att beslutet i många situationer bör vara 
skriftligt, bland annat för att möjliggöra efterkontroll. HD lanserade sedan 
den presumtionsregel som tidigare nämnts.125 Regeln går i korthet ut på att 
bevisbördan omkastas. Det blev således socialnämndens (Landskrona kom-

123  Se avsnitt 6.3.
124  Se avsnitt 6.1.1 om rationella individer.
125  Se avsnitt 5.1.2.5.
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muns) uppgift att visa att det inte fanns någon annan tänkbar handling som 
skulle minskat risken för fara mer än vad den företagna handlingen gjorde. 
Att omkasta bevisbördan på detta sätt leder till att kravet på dokumentation 
i liknande situationer ökar avsevärt. Visserligen framgår betydelsen av doku-
mentation ganska klart i SoL och av Socialstyrelsens allmänna råd vari vikten 
av att möjliggöra efterkontroll poängteras.126 Här framgår också att beroende 
på beslutssituationens art ställs olika krav på dokumentationens kvalitet och 
att fall som berör till exempel tvångsvård är av sådan karaktär att ett högt krav 
på dokumentationen bör kunna ställas. Att dokumentationen bör se olika ut 
beroende på situationen framgick också av Landskrona-domen genom HD:s 
uttalande om att dokumentation som utförts enligt en för beslutssituationen 
god metodologisk ordning bör anses godtagbart.127  I det förevarande fallet 
följer således av lagstiftning och doktrin ett resonemang som känns igen i 
HD:s motivering, men ett skadestånd i 60-miljonersklassen som möjliggjorts 
genom en presumtionsregel mynnad ur bristande dokumentation måste ändå 
ses som anmärkningsvärt. 

7.2.2 Domens följder avseende dokumentationsskyldighet
I Landskrona-domen har HD gjort bedömningen att dokumentationen är 
bristfällig, en bedömning det inte finns någon egentlig anledning att betvivla. 
Det är säkerligen många gånger en svår avvägning för handläggare att avgöra 
vad som är relevant att infoga i dokumentationen. Omständigheterna som 
dem i Landskrona-domen torde avvika en del ifrån vad handläggare i en kom-
mun av Landskronas storlek normalt handlägger. Således följer att ett högt 
krav på dokumentationen kan uppställas.128 Av sakframställan i tingsrätten 
framgår att hanteringen av ärendet lämnar en hel del övrigt att önska. Mina 
kontrollmöjligheter, utöver vad som framgår av domen, är dessvärre små, 
eftersom Landskrona kommun på förfrågan meddelar att placeringsbeslutet 
är sekretessbelagt. Vid en eventuell utökning av dokumentationsskyldigheten 
måste, utöver skyddet för den enskildes integritet, även de kostnader som 
en sådan utökning medför diskuteras. Redan idag torde all nödvändig  
dokumentation ta stora resurser i anspråk. Utökad dokumentationsskyldighet 
leder onekligen till att arbetsbördan ökar. Ett högre kvalitetskrav är i sig 
positivt men torde kräva högre tidsåtgång per beslut. Högre tidsåtgång leder 
till ökade kostnader. Om dokumentationen ska utökas är det i min mening 
viktigt att fokusera på kvalitén, eftersom det finns föga nytta med att utöka 
endast kvantiteten. Här måste också följande fråga ställas: är den bristfälliga 
dokumentationen i Landskrona-domen representativ för hur det ser ut med 
dokumentationen på landets socialtjänster i allmänhet eller har dokumenta-
tionen hållit en ovanligt låg nivå? Svaret på frågan är svårt att uttala sig säkert 

126  Se avsnitt 4.2.
127  Se avsnitt 5.1.2.5.
128  Se avsnitt 4.1 och 4.2. 
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om, men med ledning av de krav som framgår av SoL och av rekommenda-
tionerna torde dokumentationen i allmänhet hålla en högre nivå, åtminstone 
i fall som liknar det förevarande.129 Även om så är fallet är en av Landskrona-
domens konsekvenser en ytterligare skärpning av kravet eftersom domen kan 
leda till att landets socialtjänster, för att undvika skadeståndsansvar, utökar 
dokumentationen. 

7.2.3 Vilka konsekvenser kan domens följder leda till?
I inledningen till denna del av analysen påstods att kravet på dokumenta-
tion ökar genom Landskrona-domen.130 Här åsyftas främst det genomslag ett 
domslut som det här kan komma att få. Domen riskerar leda till att de jurister 
som arbetar inom stat och kommun med anledning av domslutet sannolikt 
kommer ställa högre krav på den interna dokumentationen eller i alla fall ta 
upp frågan till diskussion och utvärdering. Åtminstone är det något jag skulle 
göra i deras roll. För att landets socialtjänster ska kunna gardera sig emot 
skadeståndsskyldighet under omständigheter som liknar dem i Landskrona- 
domen kan en idé vara att dokumentationen utökas till att, utöver ett  
motiverat beslut, innehålla de alternativa lösningar och beslut som diskuterats 
och sedermera förkastats. Om de alternativa lösningarna, och motiveringen till 
varför en annan lösning valts, bedöms rimliga torde skadeståndsskyldighet inte 
kunna uppstå.131 Dokumentationsskyldigheten är dock i min mening redan 
tillräckligt omfattande. Som tidigare visats ska dokumentationen för att anses 
som tillräcklig omfatta väsentlig och ändamålsenlig information och bör inne-
hålla vad ärendet gäller, vad utredningen visar, den enskildes uppfattning om 
ärendet samt utredarens bedömning och förslag till beslut i ärendet.132 Vidare 
framgår att införande av subjektiva bedömningar ska undvikas. De befintliga 
kraven på dokumentation är tillsynes relativt omfattande. Samtidigt är kravet 
på objektivitet, det vill säga neutrala och sakliga påståenden, väsentlighet och 
ändamålsenlighet begränsande. Vid bedömningen av vad som ska införas i 
dokumentationen måste hänsyn tas till den enskildes integritet, något som 
riskeras om dokumentationsskyldigheten utökas, eftersom dokumentationens 
innehåll, av naturliga skäl, kommer att innehålla fler känsliga uppgifter. Om 
dokumentationen utökas på det sätt som tidigare nämndes i detta avsnitt, 
att alternativa beslut och åtgärder som förkastats tas med, kommer doku-
mentationen rimligen innehålla fler känsliga uppgifter. Fler uppgifter krävs 
eftersom att motiveringen, för att få någon nytta av dokumentationen, till 
varför beslutet eller åtgärden förkastats måste tas med. Sådana motiveringar 
torde många gånger innehålla ställningstaganden baserade på den enskildes 
egen inställning, olika egenskaper och förutsättningar.

129  Se avsnitt 4.2.
130  Se avsnitt 7.2.1.
131  Se avsnitt 5.1.2.5.
132  Se avsnitt 4.2.
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7.2.4 Rättsekonomi och dokumentationsskyldighet
Som tidigare nämnts leder ökad dokumentationsskyldighet onekligen till 
högre kostnader, bland annat genom ökad tidsåtgång.133 Det är därför en 
intressant fråga huruvida ökad dokumentationsskyldighet är att eftersträva 
ur en rättsekonomisk synvinkel? Ett argument som talar för ökad effekti-
vitet är att ökad dokumentation sannolikt leder till bättre och mer avvägda 
åtgärder och beslut. Bättre avvägda beslut bör leda till färre konsekvenser 
som skapar kostnader för samhället. Ur ett större perspektiv är händelser likt 
dem i Landskrona-kommun, såvitt jag vet, relativt ovanliga. De kostnader 
som utökad dokumentation medför måste således ställas mot de kostnader 
som kan undvikas genom den utökade dokumentationen. Dagens regler 
om dokumentation är tillräckliga och om reglerna efterföljs bör händelser 
som dem i Landskrona-domen inte kunna inträffa, varför utökad dokumen-
tation inte leder till färre konsekvenser som medför ökade kostnader. Av  
Coase-teoremet framgår att extern reglering endast bör användas i situationer 
som inte spontant reglerar sig självt.134 Ur ett rättekonomiskt perspektiv 
är således den ordning som följer av Landskrona-domen att eftersträva.135 
Här åsyftas att när reglerna om dokumentation inte efterföljs, riskerar den 
dokumentationsskyldige att drabbas av bevismässig nackdel vid en even-
tuell skadeståndstvist. Det är svårt att se någon vinst med att inte använda 
skadeståndsinstitutet vid liknande situationer. Vidare är det svårt att se att 
de kostnader som utökad dokumentation medför, understiger en eventuell 
besparing av kostnader som går att härleda till färre konsekvenser. Att utöka 
dokumentationen är därför i min mening inte ekonomiskt effektivt.

7.2.5 Sammanfattande analys
HD:s inställning i Landskrona-domen stämmer, i mitt tycke, ganska väl 
överens med de regler som omfattar dokumentationsskyldighet för landets  
socialtjänster. HD har i Landskrona-domen konstaterat att kravet på doku-
mentationen varierar beroende på beslutssituationens art, något som även går 
att finna i lagtext och rekommendationer. Vidare framgår att Landskrona kom-
mun allvarligt brustit i sin dokumentation, något som försvårar efterkontroll 
och försätter försäkringsbolagen i ett svårt bevismässigt läge. Att möjliggöra 
efterkontroll måste vara det huvudsakliga syftet med dokumentation och med 
tanke på hur bristfällig dokumentationen var i förevarande fall är det på intet 
sätt orimligt att HD väljer att omkasta bevisbördan.136 Avseende dokumenta-
tionsskyldighet är den intressanta frågan vad det får för följder? Landskrona-
domen har blivit ett relativt omdebatterat avgörande och det skulle förvåna 
mig om många av landets kommunjurister inte har hört talas om domen och 
133 Se avsnitt 7.2.2.
134 Se mer om Coase-teoremet i avsnitt 6.3.
135 Av avsnitt 6.3 och 7.1.1 framgår varför en situation som den i Landskrona-domen 

bäst löses genom skadeståndsrättslig reglering.
136 Mer om detta i avsnitt 7.3.1.
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funderat på nödvändiga åtgärder för att bättre möta dokumentationskraven. 
Det finns i min mening inte ett behov av att öka dokumentationen till att om-
fatta mer än i nuläget. Nuvarande regler är väl avvägda men kanske krävs en 
förenkling och utveckling av socialstyrelsen allmänna råd om dokumentation 
för att den enskilde handläggaren lättare ska tillgodogöra sig regelverket och 
göra rätt? Vidare finns det i Landskrona-domen inget som tyder på att HD 
vill utöka dokumentationsskyldigheten, men det är en möjlig praktisk konse-
kvens av avgörandet. Hade socialnämnden vid Landskrona kommun tagit 
ett väldokumenterat och välunderbyggt beslut hade HD sannolikt tillämpat 
normala bevisregler, vilket minskat möjligheten för försäkringsbolagen att få 
ett utslag till deras fördel. Vid ett väldokumenterat och välunderbyggt beslut 
hade risken för fara dessutom minskat markant och branden hade kanske 
aldrig anlagts. På frågan om Landskrona-domen får prejudicerande verkan 
avseende dokumentationsskyldighet är svaret osäkert. Som visats varierar 
kravet på dokumentationen ganska kraftigt beroende på vilken omständighet 
dokumentationen avser.137 Vidare har HD egentligen inte uttalat särskilt 
mycket nytt i frågan, det principiellt intressanta är bevisfrågan och den pre-
sumtionsregel som följer av den bristande dokumentationen.138

7.3 Beviskrav och bevisbörda

7.3.1 Inledning
Frågan om beviskrav och bevisbörda har en central roll i Landskrona-domen. 
Som tidigare konstaterats flyttas bevisbördan över till kommunen på grund 
av den bevissvårighet som uppstår för försäkringsbolagen med anledning av 
bristerna i dokumentationen.139 Min uppfattning är att HD ger uttryck för 
en slags moralisk rättvisa eftersom argumentationen, även om delar av den 
känns igen, i stort saknar hänvisningar till lagrum, förarbeten och doktrin. 
Delvis bygger min åsikt på att HD är försiktiga i sin argumentation, kan-
ske försöker HD rent av undvika att ta ordentlig ställning i frågan? Vidare 
framgår av domen att presumtionsregelns berättigande bland annat byggs på 
det faktum att en annan ordning, det vill säga normala bevisregler, skulle leda 
till att kommunen fick en fördel av den bristande dokumentationen.140 En 
sådan fördel för kommunen vore förstås mer fel än effekten av den omvända 
bevisbördan. Domslutet är för det inte nödvändigtvis felaktigt, ty det är HD:s 
uppgift att ibland frångå gällande rätt till förmån för moraliska värderingar. 
Landskrona-domen är i många avseenden ett praktexempel på hur en dom 
bör författas. Domen bjuder på bra genomgångar inom alla områden som 
fallet berör. Konsekvensen blir emellertid en argumentation som är väldigt 

137  Se avsnitt 4.2.
138  Mer om detta i avsnitt 7.3.
139  Se avsnitt 5.1.2.5.
140  NJA 2013 s 145 p. 61 s 45.
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allmänt hållen och inte alla gånger anpassad till de specifika omständigheterna 
i målet, något som bidrar till den försiktighet som går att utläsa. 

7.3.2 Beviskrav för försäkringsbolag
Avseende bevislättnad finns inga klara regler för när sådan lättnad är aktuell, 
utan det är snarare domstolens skönsmässiga bedömning som ligger till grund 
för sådana beslut. Utgångspunkten i tvistemål är att den som påstår något har 
att bevisa att påståendet är sant.141 Vidare framgår att beviskravet i normalfal-
let innebär att påståendet ska vara styrkt. Av doktrin och rättspraxis går det att 
utläsa, åtminstone teoretiskt, ett visst mått av restriktivitet vad gäller lindring 
av beviskrav. Ändock finns en ganska rik flora av rättspraxis när lindring har 
skett. Min slutsats är att lindring bör ske när omständigheterna innebär bevis-
svårigheter. Vid beaktandet av omständigheterna måste hänsyn tas till vem det 
är som ska bevisa något. I tvister där käranden är konsument eller privatper-
son tycks lindring av beviskravet vara mer vanligt förekommande än i tvister 
där käranden är ett företag eller en organisation. Här ska företagets storlek 
inte spela någon roll, på den grunden bör beviskravet inte variera.142 Däremot 
ska hänsyn tas till storleken på det omtvistade beloppet. Här finns det olika 
skolor, i en del doktrin hävdas att det kan bli aktuellt att tillämpa olika nivåer i 
beviskravet beroende på om det omtvistade beloppet är stort eller litet. Andra 
författare menar att det istället är noggrannheten i bedömningen av bevis-
kravet som ska öka i takt med ett ökande belopp. Heuman diskuterar huruvida 
högre beviskrav borde kunna ställas på försäkringsbolag eller inte. I den frågan 
måste beaktas att försäkringsbolag, på grund av verksamhetens natur, torde ha 
större möjligheter att samla bevis och bolagen torde besitta större kunskaper i 
bevisföring än gemene företag. Att ställa högre krav på försäkringsbolag är inte 
nödvändigtvis fel, men däremot bör inte utgångspunkten vara att så alltid ska 
ske. Beviskravet för försäkringsbolag är ytterligare en fråga som måste situa-
tionsanpassas. I situationen som den såg ut i Landskrona-domen finns små 
möjligheter för att ett försäkringsbolag skulle ha någon särskild fördel. Här är 
det snarare Landskrona kommun som har större möjligheter att samla bevis 
och som har större kännedom om omständigheterna. Däremot i mängdfall, 
fall som försäkringsbolagen ofta stöter på, torde försäkringsbolagens process-
förare ha betydligt större möjligheter att säkra bevis, större erfarenhet och 
större kunskapsbank att hämta information ur än den genomsnittlige mot-
parten. I sådana fall är det således inte orimligt att uppställa ett högt beviskrav 
för att säkerställa en materiellt riktig utgång av fallet. 

Frågan måste emellertid också ses ur ett perspektiv som tar hänsyn till vilka 
preventions- och pulveriseringseffekter som eftersträvas i det svenska rättssa-
mhället.143 Av den svenska modellen följer att det inte är otänkbart att låta 

141  Se avsnitt 3.4.
142  Se avsnitt 3.4.1.
143  Se avsnitt 2.4.2 och 2.4.3 om prevention och pulverisering.
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försäkringsbolagen stå kostnaden i vissa fall.144 Tanken med en sådan lösning 
är att vissa kostnader bör belasta försäkringskollektivet, alltså den grupp män-
niskor eller företag som utsätter sig för viss risk, istället för att drabba sam-
hället i stort. I Landskrona-domen skulle det således kunna finnas utrymme 
för HD att diskutera huruvida det är rimligt att risken för en skada som 
den förevarande drabbar Landskrona kommuns skattebetalare eller om det 
är mer rimligt att försäkringskollektivet, det vill säga ägare till kommersiella 
fastigheter och affärsrörelser, står kostnaden.  En sådan diskussion hade varit 
åtminstone principiellt intressant, men utesluts i och med HD:s konstate-
rande om att ”Prövningstillståndet måste förstås så att det avser kommunens 
skadeståndsskyldighet gentemot försäkringsbolagens försäkringstagare.”145 
Min inställning är att det vore fel att låta försäkringskollektivet ta kostnaden. 
Anlagda bränder är förvisso något som försäkringskollektivet får räkna med 
och kalkylera för. Men i det aktuella fallet, där risken för skada var överhäng-
ande och helt uppenbart kunnat minskas, vore det ur en preventionssynvinkel 
märkligt. Att, på denna grund, låta försäkringskollektivet bära kostnaden vore 
att förringa den noggrannhet och aktsamhet som bör kunna krävas av social-
nämnden och kan tolkas som att kravet på socialtjänsternas åtgärder, och för 
den delen deras dokumentation, ställs orimligt lågt. 

7.3.3 Beviskrav i rättspraxis 
Båtmotorfallet är ett intressant fall ur bevislindringssynvinkel.146 HD har i 
rättsfallet fört en omfattande diskussion om när beviskravet bör lindras. Den 
återkommande slutsatsen är att lindring bör ske när omständigheterna är så 
pass invecklade eller svåröverskådliga att ett normalt beviskrav skulle te sig 
orimligt. HD har bland annat hänvisat till ett tidigare uttalande som stadgar 
att: ”[…]det var angeläget att beviskravet inte sattes så högt att den skade-
lidandes möjlighet till gottgörelse blev illusorisk (NJA 1982 s 421).”147 Således 
kan konstateras att beviskravets nivå är föremål för en skönsmässig bedöm-
ning. Även i Landskrona-domen är det enligt min bedömning en skönsmässig 
bedömning som ligger bakom lindringen av beviskravet. Sådana bedömningar  
innebär att processuell riktighet i vissa fall måste förbises för att kunna uppnå 
materiell riktighet.148 Inställningen i den frågan är i mångt och mycket en 
fråga om rättsfilosofi. En aspekt är att rättsäkerheten och förutsebarheten 
riskerar bli mindre av sådana bedömningar. En annan aspekt är att det är den 
moraliskt riktiga utgången i ett mål som är det principiellt intressanta, inte 
vägen dit. Med tanke på avsaknaden av handfasta regler gällande bevisbörda 
och beviskrav menas med nyss sagda inte att HD i Landskrona-domen har 
offrat processuell riktighet till förmån för den materiella. Istället är det min 
144  Se mer i avsnitt 2.4.3.
145  NJA 2013 s 145 p. 61, s 45.
146  Se mer om båtmotorfallet i avsnitt 3.4.2.
147  NJA 1991 s 481.
148  Se avsnitt 3.4.
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åsikt, om handfasta regler hade funnits, att ett sådant handlande skulle kunna 
vara försvarbart om det krävs för att få till en materiellt riktig utgång. 

7.3.4 Beviskrav vid underlåtenhet och det allmännas ansvar
Som tidigare anförts är bevisläget annorlunda i underlåtenhetsfall och vid det 
allmännas ansvar än i resten av skadeståndsrätten.149 Vad avser det allmän-
nas ansvar måste käranden föra bevisning i två led. Först måste käranden 
bevisa att stat eller kommun gjort fel i samband med till exempel handläg-
gning och beslut. Sedan måste bevisning föras om att en riktig handläggning  
eller ett riktigt beslut skulle gynnat käranden, och att han på den grunden 
är ersättningsberättigad. Bengtsson menar därför att normala beviskrav i fall 
som avser det allmännas ansvar i praktiken inte är tillämpliga.150 Bevislättnad 
är av nöd för att uppnå en materiellt riktig utgång, men Bengtsson poängterar 
att bevislättnaden i motsvarande mån också ska gälla det allmänna. Slutligen 
menar Bengtsson att en rimlig lösning på bevisproblematiken är att det pre-
sumeras att myndigheten i den ursprungliga processen kommit till ett riktigt 
beslut. Således räcker det med att käranden för bevisning om vad som vore ett 
riktigt beslut och hur ett sådant hade gynnat honom. HD har i Landskrona-
domen tagit ett steg längre. Utöver att kravet på att bevisning måste föras om 
att den ursprungliga handlingen varit felaktig tagits bort, presumeras att ett 
riktigt beslut skulle gynnat käranden.151 Bevisläget för käranden torde många 
gånger vara svårt med hänsyn till kärandens små möjligheter att få fullständig 
information i ett ärende som avser det allmännas ansvar. Det allmänna har 
många gånger en bättre bevismässig utgångspunkt eftersom att det är ett fel  
eller en försummelse begånget av det allmänna som ska utredas. Vad Bengtsson  
säger om att kärandens beviskrav bör lindras är därför inte orimligt. Att det 
allmänna ska medges samma lindring av beviskravet kan tyckas märkligt, det 
allmänna bör ju ofta ha en klar bevismässig fördel. Bengtssons syfte måste vara 
att förhindra att kärandens bevislättnad blir alltför långtgående och skapa en 
situation där det allmänna får svårt att värja sig mot skadeståndskrav med an-
ledning av den ojämnt fördelade bevisbördan. Bengtsson menar att en rimlig 
lösning är en presumtion om att det allmänna kommit till ett riktigt beslut i 
den ursprungliga processen. En sådan lösning fråntar kravet på käranden att 
visa att det ursprungliga beslutet var fel. Det i sig är i min mening en ganska 
långtgående lättnad, men kan motiveras av de bevissvårigheter som annars 
uppstår. Om normalt beviskrav ställs för det allmänna i det allmännas försök 
att visa på motsatsen blir kärandens fördel väldigt långtgående. 

7.3.5 Domens följder avseende beviskrav
Vid underlåtenhetsfall, om vi bortser från situationer som även behandlar det 
allmännas ansvar, gäller traditionellt sett i princip samma beviskrav som vid 
149  Se avsnitt 3.4.2.
150  Se avsnitt 3.4.2.
151  Se avsnitt 5.1.2.5.
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skadestånd för positiva handlingar.152 Möjligtvis torde domstolarna vara mer 
benägna att lindra beviskravet i underlåtenhetsfall eftersom det ankommer på 
käranden att visa att underlåtenheten förorsakat honom skada och att mot-
parten genom en positiv handling kunnat undvika skadan. Underlåtenhetsfall 
leder alltså till att fler omständigheter måste bevisas, jämfört med skadestånd 
som grundar sig i en positiv handling, något som ofta borde kunna innebära 
bevissvårigheter och således leda till lindring av beviskravet. Eftersom att sven-
ska domstolar historiskt sett varit restriktiva med att döma ut ansvar på grund 
av underlåtenhet är min slutsats ovan endast en produkt av egen tankemöda 
utan egentligt stöd i lag eller rättspraxis.153 I Landskrona-domen har HD 
emellertid uttalat sig i frågan om beviskrav i samband med underlåtenhet att 
iaktta en plikt vars syfte är att motverka förverkligandet av en fara. HD kon-
staterar att när en plikt föreligger att förebygga skada torde det ankomma på 
den handlingspliktige att visa att en lämplig farereducerande åtgärd inte skulle 
ha hjälpt. En sådan ordning innebär en bevislättnad för den skadelidande som 
endast behöver visa vad som vore ett lämpligt farereducerande handlande.154 
Även beträffande vad som är en lämplig farereducerande handling är enligt 
HD föremål för bevislättnad. I vilken mån styrs av skyddsnormen, den hand-
lingspliktiges koppling till faran och faresituationen.155 HD frångår därmed 
den traditionella inställningen till underlåtenhetsfall, alltså att bedömningen 
av culpa och adekvat kausalitet ska göras på samma sätt som vid ett positivt 
handlande.156 Istället kan konstateras att underlåtenhetsfall, åtminstone enligt 
Landskrona-domen, torde vara föremål för bevislättnad. Domen är skriven i 
allmänna ordalag, utan att anpassa motiveringen av bland annat bevislättnaden 
till de specifika omständigheterna i fallet. HD:s allmänna hållning öppnar upp 
för tillämpning i andra underlåtenhetsfall med omständigheter som vitt skiljer 
sig från de i Landskrona-domen. Ett exempel på detta går redan att finna i 
den uppmärksammade Prosolviadomen. Som tidigare nämnts har hovrätten i  
Prosolviadomen tillämpat ett beviskrav som innebär att kärandens påstående 
ska göras övervägande sannolika.157 Ett beviskrav som måste anses lågt satt. 
Hovrätten har hämtat ledning från Landskrona-domen avseende bedömningen  
av beviskravet och menar att vad som framgår av Landskrona-domen kan 
tillämpas på situationer där någon i allmänhet brutit mot en aktsamhetsnorm. 
Vidare menar hovrätten att redan vid brott mot en aktsamhetsnorm kan  
orsakssambandet delvis anses uppfyllt.158 Hovrätten verkar bygga sitt utta-
lande på HD:s konstaterande i Landskrona-domen om att när plikt föreligger 
att förebygga skada bör det ankomma på den handlingspliktige att visa att 

152  Se avsnitt 3.4.2.
153  Se avsnitt 2.3.1.
154  Se avsnitt 5.1.2.4.
155  Läs mer om normskyddsläran i 2.1.2 och 3.3.
156  Se avsnitt 2.3.1 och 5.1.2.4.
157  Se avsnitt 5.2.
158  Se avsnitt 5.2.1.
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en lämplig farereducerande åtgärd inte skulle ha hjälpt. Vad hovrätten däre-
mot förbisett är att koppla frågan till en bedömning av skyddsnormen, den 
handlingspliktiges koppling till faran och faresituationen.159 HD:s avsikt i 
Landskrona-domen kan omöjligt ha varit att bevisbördan avseende faremot-
verkande åtgärders verkan alltid ska ligga på den handlingspliktige. Kritik har 
riktats mot Prosolviadomen från många håll och jag är beredd att, utan att 
ha analyserat hela domen, instämma i kritiken.160 Landskrona-domen är en 
välmotiverad dom som bjuder på HD:s syn både vad gäller underlåtenhet och 
det allmännas ansvar.  Inom båda områden kan ledning hämtas, men HD:s 
allmänt hållna motivering bör inte tolkas som generella, och i alla situationer 
vägledande, uttalanden om till exempel beviskravet i underlåtenhetssitu-
ationer. Istället gäller det att så att säga plocka rätt russin ur kakan och välja ut 
de delar som kan tillämpas på den situation som ska bedömas.

7.3.6 Rättsekonomi och bevisregler
Det lågt uppställda beviskravet i Landskrona-domen leder till ett domslut 
som innebär att försäkringsbolagen får ersättning för de kostnader bolagen 
haft i samband med reglering av skadorna. Utgången i målet följer således de 
reparativa och preventiva tankar som är en del av motiven till skadestånds-
lagen.161 Domen får en reparativ verkan genom att skadorna ersätts och en 
preventiv verkan genom att förhoppningsvis bidra till större noggrannhet 
avseende dokumentation i framtiden. Eftersom det lågt satta beviskravet var 
en starkt bidragande orsak till utgången i målet är det relevant att fråga sig 
om målets utgång också bidragit till samhällelig effektivitet? Mitt spontana 
svar på frågan är ja. Vid närmare eftertanke lutar mitt svar emellertid åt ett 
nej istället. Den första tanken som slog mig, som ledde till ett jakande svar, 
är att skadeståndet reglerat och ersatt affärsinnehavarnas skador. Skador som 
affärsinnehavarna om skadeståndsrättslig reglering saknats själva fått bekosta, 
vilket väl omöjligt kan vara samhällsekonomiskt effektivt? Slutsatsen är emel-
lertid ett tankefel. Att kommunen ersätter affärsinnehavarna innebär egentli-
gen bara att pengar flyttas runt, någon samhällsekonomisk värdeökning sker 
inte, skadeståndet ska ju motsvara skadan, varför någon ekonomisk vinning 
inte har skett.162 Således har samhällets välstånd inte ökat, det handlar sna-
rare om en omplacering av kostnaden. Om Landskrona kommun istället lagt 
större resurser på att förhindra skadan hade alla kostnader upp till 60 miljoner 
inneburit samhällsekonomisk vinning. Ur en strikt rättsekonomisk synvinkel 
torde skadeståndet därför ha minskat samhällets välstånd, åtminstone jämfört 
med alternativet. Frågan och dess svar går emellertid att utveckla och se ur 
fler synvinklar. Ett alternativ är att fråga sig om den preventiva effekten av 
skadeståndet är gynnsamt? Som tidigare nämnts leder domen sannolikt till 
159  Se avsnitt 5.1.2.3.
160  Se avsnitt 5.2.1.
161  Se avsnitt 2.4 om skadeståndets funktioner. 
162  Det handlar snarare om kostnadsplacering, se avsnitt 2.4.3.
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att kommuner runt om i landet ser över sina rutiner för dokumentation.163 
När bristfällig dokumentation kan försätta en kommun i ett bevismässigt  
underläge torde en utökad dokumentation också leda till att åtgärder och 
beslut noggrannare utreds och utvärderas. Något som i sin tur bör minska 
risken för att liknande situationer uppstår i framtiden. Så länge kostnaderna 
för den utökade dokumentationen och bättre utredda åtgärder och beslut är 
lägre än de potentiella kostnaderna för förorsakad skada innebär det att sam-
hällets välstånd gynnas.

7.3.7 Sammanfattande analys
Avseende beviskrav och bevisbörda kan konstateras att rättsläget är en aning 
oklart. Baserat på rättspraxis och doktrin bör bevislindring ske i situationer 
när bevisläget är svårt eller omständligt för en eller båda parter. Att bevisläget 
är svårt kan ha olika anledningar. En situation där ena parten besitter större 
möjligheter att samla bevis, medan motparten har svårt att få tillgång till nöd-
vändig information är ett exempel på en sådan anledning. Vidare torde bev-
islättnad ske när många omständigheter ska bevisas, till exempel som vid det 
allmännas ansvar och vid underlåtenhet, då bevisning måste föras i fler än ett 
led. Som tidigare visats kan domstolarna vara restriktiva med att medge bevis-
lättnad för försäkringsbolag, sannolikt för att försäkringsbolag oftast sitter i en 
bevismässigt fördelaktig position jämte motparten.164  I Landskrona-domen 
valde HD en långtgående bevislättnad som motiveras av det svåra bevisläget 
där försäkringsbolagen hade mycket lite information. Vidare fanns det uppen-
bara brister i den dokumentation vars syfte är att möjliggöra efterkontroll. Ett 
förhållande som HD anser ska ligga kommunen till last.165 

Sett ur ett rättsekonomiskt perspektiv kan konstateras att det av HD lågt 
satta beviskravet torde bidra till ekonomisk effektivitet. Framförallt genom att 
ett lågt beviskrav sätter större press på landets socialtjänster att omfattande 
dokumentera sina insatser. Följden av en mer omfattande dokumentation är 
att risken för skador minskar. Så länge kostnaderna för den utökade doku-
mentationen är lägre än de potentiella kostnaderna för skador är ett lågt satt 
beviskrav samhälleligt effektivt. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att HD:s bedömning är rimlig i 
Landskrona-domen. Att inte medge bevislättnad hade förmodligen lett till en 
materiellt oriktig utgång. Samtidigt riskerar den allmänt hållna motiveringen 
kring bevisning i underlåtenhetssituationer att leda till felaktig tillämpning av 
underrätterna, något som vi i mitt tycke redan fått se exempel på i Prosolvia-
domen. Min förhoppning är att fler underlåtenhetsfall går hela vägen upp till 
prövning av HD för att få en klarare bild av hur slutsatserna i Landskrona-
domen kan tillämpas vid andra omständigheter. 
163 Se avsnitt 7.2.3.
164 Se avsnitt 3.4.1 och 7.3.2.
165 Se avsnitt 5.1.2.5 om HD:s uttalande. Vidare framgår av avsnitt 3.4 att ett huvudsyfte 

med reglerna om dokumentation är att möjliggöra efterkontroll.
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7.4 Underlåtenhetsansvar för det allmänna och i allmänhet

7.4.1 Inledning
Utöver vad som ovan redan avhandlats gällande underlåtenhetsansvar, det 
vill säga beviskrav och bevisbörda, följer här en genomgång av Landskrona- 
domens inverkan på underlåtenhet i allmänhet. Här åsyftas både underlåten-
het från det allmänna och i allmänhet. Att påstå att Landskrona-domen, 
som ju behandlar ett specifikt område i form av underlåtenhetsansvar för det 
allmänna, även kan komma att få normerande verkan avseende underlåten-
hetsansvar i allmänhet kan tillsynes verka överdrivet. Min inställning i frågan 
baseras på att HD i ett omfattande passus diskuterar underlåtenhet utifrån 
väldigt generella termer, vilket öppnar för tillämplighet i fler fall än vid det 
allmännas ansvar. Beviskrav och bevisbörda är redan behandlat, varför det föl-
jande kommer handla om vad som måste bedömas vid underlåtenhetsansvar. 

7.4.2 Underlåtenhetsansvar enligt doktrin och rättspraxis
Som tidigare konstaterats är huvudregeln i svensk rätt att en positiv han-
dling krävs för skadeståndsansvar.166 Huvudregeln innehåller dock en hel del  
undantag, bland annat när handlingsplikt finns inskriven i lag, vid skapandet 
av en fara som den skadegörande sedan underlåter att motverka och vid tillsyn 
över hundar (där den som utövar tillsyn ju har ett strikt ansvar) och i vissa fall 
barn. Av litteratur och rättspraxis framgår att culpabedömningen ska göras 
precis som vid positiva handlingar, men att bedömningen kompliceras av att 
den oaktsamhet som ska bedömas utgörs av ett icke-handlande.167 Vidare 
framgår att domstolarna gärna hoppar över kausalitetsfrågan och att domsto-
larna traditionellt sett inte ansett kausalitet utgöra ett hinder i prövningen av 
underlåtenhetsansvar.168 Schultz är avseende kausalitetsfrågan av annan åsikt 
och menar att samma typ av bedömning som görs vid positivt handlande 
kan användas vid underlåtenhet. Vidare menar Schultz att underlåtenhet ofta 
är en fråga om formulering, det vill säga att vid underlåtna handlingar kan 
omständigheterna oftast göras om till att den som underlåtit något istället 
utfört en oaktsam positiv handling.169 En sådan omformulering torde kunna 
fylla olika funktioner. Från kärandens sida kan det vara ett sätt att undvika att 
skadeståndstvisten handlar om underlåtenhet, vilket kan vara motiverat efter-
som domstolarna traditionellt sett varit aviga till ansvar på sådan grund. För 
domstolarna kan det vara ett sätt att förenkla bedömningen av en tvist. Vid 
positiva handlingar blir utrymmet mindre för hypotetiska resonemang med 
relativt osäker utgång. För att styrka mitt påstående återkommer jag nedan till 
exemplet om badvakten.170

166  Se avsnitt 2.3.
167  Se avsnitt 2.3.1.
168  Se avsnitt 2.3.1.
169  Se avsnitt 2.3.
170  Se avsnitt 2.3.
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En badvakt sover i sitt vakttorn när ett barn blir medvetslöst och drunknar i 
den pool badvakten skulle ha uppsikt över. I en sådan situation skulle argu-
mentation för skadeståndsskyldighet kunna föras på två sätt. Antingen argu-
menteras för att badvakten underlät att ingripa och ska därför hållas ansvarig, 
eller så förs en argumentation om positiv handling istället, badvakten bröt 
mot sina föreskrifter och har därför agerat vårdslöst. Argumentationen i de 
båda fallen blir i stort sett detsamma. Skillnaden ligger i att om argumenta-
tionen förs utifrån badvaktens underlåtenhet att agera måste käranden bevisa 
att det finns en handlingsplikt som badvakten brutit mot, att underlåtenheten 
varit oaktsam och att det föreligger adekvat kausalitet mellan underlåtenheten 
och skadan. Om argumentationen görs om till ett positivt handlande måste 
käranden istället bevisa att brottet mot föreskriften var culpöst, och att adekvat 
kausalitet föreligger mellan brottet mot föreskriften och den uppkomna skadan. 
Skillnaden i hur argumentation och bevisning läggs fram skulle kunna avfär-
das som endast en tankelek. Men i ett rättsligt klimat som av tradition har 
ett restriktivt förhållningssätt till underlåtenhetsansvar, kan skillnaden i argu-
mentation få en avgörande betydelse i tvistens utfall.

7.4.3 Ansvarsbedömning och rättsekonomi
I den rättsekonomiska bedömningen av ansvar görs ingen skillnad på huruvida 
skadan orsakats av underlåtenhet eller av en positiv handling. Som tidigare 
visats kan en ansvarsbedömning göras ur ett rättsekonomiskt perspektiv.171 
Där används en uppställning med fingerade kostnader. En likadan uppställ-
ning för att exemplifiera Landskrona-domen är svår att göra och torde lida av 
en hög felmarginal med tanke på alla uppskattningar som skulle bli aktuella. 
Tanken bakom exemplet går däremot att använda. Exemplet, anpassat efter 
förutsättningarna i Landskrona-domen, innebär att Landskrona kommun 
anses gå fri från ansvar om kommunen väljer den lösning som innebär störst 
samhällsekonomisk vinst. Samhällsekonomisk vinning kan mätas i antingen 
nytta eller ekonomisk vinning.172 Ekonomisk vinning är den utgångspunkt 
som valts för analysen nedan. Landskrona kommun ska således välja det  
alternativ som innebär den lägsta totala kostnaden, där kostnaden består av 
kommunens omkostnader och skadelidandes kostnader. I första hand stu- 
deras omständigheterna i Landskrona-domen isolerat. Frågan är då hur mycket 
Landskrona kommun kan förväntas lägga på skademotverkande åtgärder för 
att gå fritt från ansvar. Svaret är allt under 60 miljoner kronor, vilket ju var det 
belopp skadeståndet uppgick till. När frågan ses isolerat kan alltså konstateras 
att Landskrona kommun kunnat lägga stora resurser på att förhindra, eller 
åtminstone minska risken för, skadan. Som situationen sedermera spelades ut, 
det vill säga att Landskrona kommun satte in ytterst bristfälliga insatser vilket 
i sin tur ledde till skada måste Landskrona kommun ses som ansvarig enligt 

171  Se avsnitt 6.3.
172  Se avsnitt 6 och 6.1.
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rättsekonomisk teori. Frågan, sedd ur ett isolerat perspektiv, får ett givet och 
ganska onyanserat svar. Kanske är det lämpligare att diskutera saken över en 
längre tidsperiod, till exempel ett år eller till och med tio år. En sådan diskus-
sion riskerar emellertid att bli alldeles för invecklad för att rymmas i denna 
uppsats, då hänsyn bland annat måste tas till sannolikheten för att skador 
inträffar, skadornas uppskattade omfattning och kostnader för åtgärder som 
är svåra att överblicka.   

7.4.4 Underlåtenhetsansvar, Landskrona-domen och dess rättsverkningar
Landskrona-domen kan förhoppningsvis hjälpa till att minska den restrikti-
vitet avseende underlåtenhetsfall som tidigare nämnts.173 Restriktiviteten kan 
minskas genom den ökade debatt om underlåtenhetsansvar som Landskrona-
domen bidrar till. Vad HD uttalar om underlåtenhetsansvar i domen torde 
delvis kunna användas som generella riktlinjer, åtminstone för underlåtenhet-
sansvar som härstammar från en handlingsplikt. HD menar att oaktsamhets-
bedömningen ska avse den åsidosatta plikten och om åsidosättandet står i 
kausalt förhållande till den uppkomna skadan.174 Kausalitetsbedömningen 
blir spegelvänd jämfört med den bedömning som sker vid aktivt handlande 
eftersom sambandet som ska bedömas är en tilltänkt handlings eventuellt 
skademotverkande effekt. Svårigheterna som uppstår vid underlåtenhets-
ansvar bör medföra bevislättnad för käranden. Vidare menar HD att när 
ett underlåtenhetsansvar föreligger bör det finnas en plikt att handla om det 
finns en möjlig åtgärd som är påtagligt faremotverkande.175 Att underlåta att 
handla i sådana situationer torde innebära både oaktsamhet och att ett kausalt 
samband föreligger. Här skiljer sig HD:s uppfattning från den uppfattning 
Schultz framfört om att kausalitetsbedömningen vid underlåtenhetsansvar ska 
motsvara den som sker vid ett aktivt handlande.176 HD:s uppfattning är i 
linje med den som går att utläsa från tidigare rättspraxis, att kausalitetsfrågan 
inte är ett hinder för underlåtenhetsansvar. Vad som är positivt är att frågan 
åtminstone tas upp till diskussion i Landskrona-domen, även om utförligare 
diskussion om kausalitet vore önskvärt för att bidra till en tydligare vägled-
ning i framtida underlåtenhetsfall. 

Om vägledning avseende underlåtenhet hämtas från Landskrona-domen 
är det viktigt att tänka på att domen endast avhandlar underlåtenhet som 
härstammar från en handlingsplikt. För att kunna tillämpa HD:s uttalande är 
det viktigt att fundera på vilken typ av handlingsplikt som föreligger. I domen 
handlar det om en förbisedd uppsynsplikt som följer av LVU och FB och inne-
bär att socialnämnden delvis övertagit moderns uppsiktsplikt så länge flickan 
vårdades efter beslut enligt LVU. Här har HD sett till vem normen ska skyd-

173  Se avsnitt 7.4.2.
174  Se avsnitt 5.1.2.4.
175  Se avsnitt 5.1.2.5.
176  Se avsnitt 2.3.
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da och konstaterat att regelns huvudsakliga syfte är att skydda flickan.177 Att 
regleringen ska skydda den som vårdas innebär enligt HD ibland, och uppen-
barligen i det aktuella fallet, att regleringen även skyddar den allmänhet som 
den vårdade annars riskerar förorsaka skada. Ytterligare stöd för regleringens 
tillämplighet hämtar HD i det faktum att en påtaglig risk för fara förelåg och 
att socialnämnden var väl insatta i omständigheterna och därför borde kun-
nat förutse konsekvenserna av sitt icke-handlande. Här framträder en ganska 
tydlig handlingsplikt i form av att utöva tillsyn över flickan kombinerat med 
en subjektiv aktsamhetsnorm som föranleder ett väl avvägt och genomtänkt 
beslut från socialnämndens sida. Brottet mot handlingsplikten består således i 
att socialnämnden genom att placera flickan hos modern brustit i sin tillsyn av 
flickan och därav inte iakttagit aktsamhetsnormen. Det faktum att en ganska 
tydlig handlingsplikt framträder i kombination med den överhängande risken 
för fara bidrar till HD:s uttalande om plikten att vidta åtgärder och bevis-
lättnaden avseende underlåtenheten. Med detta åsyftas att den regel som HD 
skapar inte är direkt tillämplig på alla andra fall, utan domstolarna måste se 
till den specifika situationen. I Prosolviadomen har hovrätten tillämpat HD:s 
synsätt rakt av och förbisett att göra en ordentlig utvärdering av revisorernas 
skyldigheter och hur dessa har påverkat det händelseförlopp som sedermera 
ledde till Prosolvias konkurs. Vid en sådan utvärdering är det inte säkert att 
hovrätten kommit till samma slutsatser. Vad gäller Prosolviadomen hade det 
bästa ur ett rättsligt perspektiv varit om förlikning inte hade skett och att 
HD beviljat prövningstillstånd. Om saken prövats i HD hade HD rimligtvis 
varit tvungna att utveckla sitt resonemang från Landskrona-domen och ge en 
tydligare förklaring på dess tillämplighet i andra underlåtenhetsfall.  

7.4.5 Sammanfattande analys
Underlåtenhetsansvar är ett område som historiskt sett betraktats med viss 
restriktivitet från domstolarna. Samma restriktivitet kan utläsas av äldre lit-
teratur. Anledningen torde vara att huvudregeln på området stadgar att ansvar 
endast kan utgå vid positiva handlingar. Som visats finns emellertid en hel 
del undantag.178 Det undantag som uppsatsen fokuserat på är att underlåten-
hetsansvar kan aktualiseras när det finns en plikt att handla. Om det finns en 
handlingsplikt kan således skadestånd dömas ut för underlåtenhet om den 
pliktskyldige underlät att företa handling. Vidare krävs att den pliktskyldige 
varit oaktsam i sin underlåtenhet och att underlåtenheten står i ett adekvat 
samband med skadan. Historiskt har domstolarna inte tagit upp frågan om 
adekvat kausalitet. Anledningen är förmodligen delvis osäkerhet i hur frå-
gan ska hanteras. Schultz menar att bedömningen i kausalitetsfrågan ska ske 
på samma sätt som vid positivt handlande. I Landskrona-domen har HD 
konstaterat att frågan om kausalitet och oaktsamhet överlappar varandra. I 

177  Mer om normskyddsläran i avsnitt 2.1.2 och 3.3.
178  Se avsnitt 2.3
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övrigt ges inte heller i Landskrona-domen några tydliga riktlinjer om hur kau-
salitetsfrågan ska behandlas. I min mening måste kausalitetsfrågan ses på olika 
sätt beroende på situationen. Ett alternativ är att se saken på samma sätt som 
Schultz och göra en traditionell prövning.179 De frågor som då måste ställas är 
till antalet tre. (1) var underlåtenheten nödvändig för skadans inträffande? (2) 
var underlåtenheten självständigt tillräcklig för skadans inträffande? (3) var 
handlingen, om andra faktorer som kan ha påverkat skalas bort, fortfarande 
självständigt tillräcklig för skadans inträffande? Om en liknande prövning 
skulle göras i Landskrona-domen skulle svaret på frågan om kausalitet förelåg 
vara ja. Om HD hade använt en modell likt den föreslagna, eller för den delen 
en annan modell, hade det gett ett tydligare besked om hur kausaliteten ska 
bedömas. Ett sådant besked hade varit det bästa för rättssamhället. Så var nu 
inte fallet, vilket skapar osäkerhet och öppnar upp för att domen feltolkas och 
används på fel sätt. Avseende oaktsamhet konstaterar HD att om det finns en 
möjlig faremotverkande åtgärd torde detta medföra en plikt att vidta denna. 
Om den handlingspliktige kan visa att åtgärden inte hade hjälpt utgår inget 
ansvar. För den skadelidande räcker det då att visa vad som vore ett möjligt 
lämpligt och farereducerane handlandet. Av att ett handlande är lämpligt 
följer att det är oaktsamt att inte handla så.

Inom rättsekonomin tar ansvarsbedömningen, enkelt sammanfattat, sikte 
på kostnaderna för skadeförebyggande åtgärder kontra kostnaderna för in-
träffad skada. Om kostnaderna för skadeförebyggande åtgärder är lägre än 
kostnaderna för inträffad skada är det oaktsamt att inte handla skadeförebyg-
gande. Sett utifrån omständigheterna i Landskrona-domen är det svårt att 
komma till en annan slutsats än att kommunen måste hållas ansvariga för sina 
bristande insatser.

Domskälen i Landskrona-domen är allmänt hållna vilket öppnar upp för 
att domen används som vägledning i andra fall. Det är dock viktigt att noga 
studera de specifika omständigheter som ska bedömas, ty HD hade förmod-
ligen valt ett annat sätt att se på oaktsamhet vid underlåtenhet under andra 
omständigheter. Landskrona-domen genomsyras av att försäkringsbolagen 
stod i ett klart bevismässigt underläge jämte kommunen och av en klar hand-
lingsplikt. Ett annat domslut hade varit svårt att motivera, vilket förmodligen 
bidragit till en långtgående bevislättnad. Därför bör viss restriktivitet iakttas i 
frågan om domens prejudicerande verkan.

179  Se avsnitt 2.1.2
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8 Slutsats
Under rubriken problemformulering och syfte ställdes frågan om vilken 
betydelse Landskrona-domen får för ansvar vid passivitet från det allmän-
na.180 För att förtydliga frågeställningen ställdes även ett par delfrågor upp. 
Delfrågorna har besvarats i analysen här ovan. I denna avslutande del ges ett 
sammanfattande svar på huvudfrågan.

Den i min mening största behållningen av domen är vad som går att utläsa 
om beviskrav- och bevisbördesregler i underlåtenhetssituationer. Som kon-
staterats vid upprepade tillfällen måste beviskravet och bevisbördan anpassas 
efter de omständigheter domstolarna står inför att bedöma. Från Landskrona-
domen torde en hel del ledning kunna hämtas för underrätterna och för 
jurister i allmänhet, särskilt i underlåtenhetsfall. Att den bristande dokumen-
tationen i Landskrona-domen bidrar till det sänkta beviskravet får dock inte 
förglömmas. Inte heller får de ganska uppenbara möjligheterna som fanns för 
Landskrona kommun att sätta in bättre och mer långtgående åtgärder som 
påtagligt kunnat minska risken för skada förbises. 

Vad avser det allmännas dokumentationsskyldighet har sedan tidigare 
konstaterats att det finns ett regelverk som om det följs bör stämma överens 
med de krav som HD ställer upp i Landskrona-domen. HD menar att ett 
beslut eller en utredning ska vara dokumenterat efter en för situationen god 
metodologisk ordning. Dokumentation utförd på sådant sätt torde således 
göra varken från eller till i framtida rättsfall. Mer intressant är då snarare att 
brister i dokumentation kan medföra långtgående konsekvenser, eftersom 
domstolen uttalat att sådan dokumentation bör leda till en bevismässig nack-
del för den dokumentationsskyldige.

Avseende beviskrav- och bevisbördesregler är domen i linje med tidigare 
rättspraxis och doktrin, det vill säga, vid bevismässigt invecklade situationer 
bör lättnad kunna medges. Vidare stämmer domen i stort överens med dok-
trinen avseende beviskrav i underlåtenhetssituationer och i fall som berör det 
allmännas ansvar. HD går emellertid ganska långt och lanserar en presum-
tionsregel som vid en första anblick kan tyckas öppna upp för mängder av 
krav mot det allmänna. HD vill förmodligen framförallt komma åt de stora 
brister som Landskrona kommun uppvisat vid hanteringen av fallet, både 
vad gäller åtgärder och dokumentation. Under andra omständigheter, där 
myndigheterna skött sina åtaganden bättre, hade HD med största sannolikhet 
dömt annorlunda. Som nämnts tidigare har hovrätten i Prosoliva-domen 
utgått från Landskrona-domen i sin bedömning av underlåtenhetsansvar. 

180  Se avsnitt 1.2.
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Hovrätten har, enligt min mening, förbisett att sätta det av HD i Landskrona-
domen uppställda beviskravet i relation till övriga omständigheter. Möjligtvis 
en följd av HD:s väl öppna argumentation.

Om den rättsekonomiska aspekten kan sammanfattningsvis konstateras 
att Landskrona kommun sannolikt skulle betraktats som vållande. Om kom-
munen vidtagit åtgärder vars kostnader understigit det sedermera utgivna 
skadeståndet hade detta varit samhällsekonomiskt mest effektivt. Vidare kan 
konstateras att Landskrona-domen inte gynnat samhällets välstånd eftersom 
ingen värdeökning har skett. Detta måste ställas emot de reparativa och pre-
ventiva argument som finns för att utdöma skadestånd. Ur preventionshänsyn 
kan domen, genom dess förmodade effekter, leda till mer långtgående åtgärder 
från landets socialtjänster i framtiden. Ur reparationshänsyn kan konstateras 
att en annan ordning än den förevarande hade varit orimlig. I en värld utan 
transaktionskostnader hade det mest samhällsekonomiskt effektiva alterna-
tivet varit att potentiella skadelidande går samman och motverkar skadan. 
I en värld med transaktionskostnader är det emellertid ingen rimlig lösning, 
varför skadeståndets existens, och så även utgången i Landskrona-domen, är 
motiverat. 

Slutligen bidrar Landskrona-domen till att förklara underlåtenhetsansvar, 
det allmännas ansvar samt hur kommunerna bör sköta sin dokumentation. 
Sammantaget innehåller domen en hel del nyttiga slutsatser som kan användas 
som rättesnöre i framtida fall. Min förhoppning är att ytterligare underlåten-
hetsfall tas upp av HD för att möjliggöra ytterligare förtydligande, eftersom 
domen bevisligen öppnar upp för feltolkning.
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T 2847-11

9.5.3 Hovrättens dom
T 4207-10.

9.5.4 Utländska rättsfall
United States v. Carroll Towing Co., 159 F.2d 169 (2d Cir. 1947)
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