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Sammanfattning 
 
Tidigare ansågs inte regler om det allmännas skadeståndsansvar vara så viktiga. Det var först 

genom skadeståndslagens tillkomst som det allmänna ålades ansvar för felaktig 

myndighetsutövning. I takt med samhällsutvecklingen har kravet ökat på en större skydd för 

den enskilde gentemot myndigheterna. 

 

Tidigare var möjligheterna mycket begränsade att erhålla skadestånd för skada som orsakats 

av en myndighets felaktiga information. Genom en lagändring som trädde i kraft 1999 gjordes 

en utvidgning av det allmännas skadeståndsansvar. Intentionen med utvidgningen var att 

bortse från kravet på att informationen lämnats ”vid” myndighetsutövning. Det räcker med att 

den felaktiga informationen lämnats av en myndighet. Dock utgår ersättning endast om 

lämnandet av den felaktiga informationen varit oaktsamt och att det föreligger särskilda skäl. 

 

Huvudregeln återfinns i 3:2 SkL, vilket stadgar att staten eller kommunen skall ersätta 

personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse 

vid myndighetsutövning. Det har ingen betydelse vem som orsakat skada, utgångspunkten är 

att det skett vid myndighetsutövning. 

 

Bengtsson menar att kravet på särskilda skäl i 3:3 SkL knappast är helt tillfredställande. Den 

svår att hantera och ger dessutom de skadelidande dåliga garantier för ersättning. Vidare anser 

han att det knappast ökar förtroendet för rättsordningen när det allmänna låts gå fria. Är det 

några som har råd att svara för sina vållande så är det ju staten och kommunerna. Lambertz 

däremot är inte av samma mening som Bengtsson. Han menar att bestämmelsen får duga. Den 

är inte svårare att hantera än många andra lagregler som överlämnar gränsfallen till 

rättstillämparen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skadestånd är ett allmänt uttryck för en ersättning som skall sätta den skadelidande i samma 

ekonomiska ställning som innan skadan inträffat. Reglerna om sådan ersättning stadgas i 

skadeståndslagen. I lagen infördes bestämmelser om stats och kommuns skadeståndsansvar, 

med gemensam term kallad ”det allmänna”. Tidigare var det allmänna helt fria från 

skadeståndsskyldighet vid myndighetsutövning, men ålades genom SkL:s införande ansvar 

för inte bara person- och sakskada utan även för ren förmögenhetsskada.1 

 

Skadeståndsansvar för det allmänna vid myndighetsutövning har fått en ökad betydelse med 

åren. Samhällsutvecklingen har medfört en snabb utbredning av den offentliga sektorn som 

inneburit en ökad maktbefogenhet hos myndigheterna. Den enskilde hamnar därav i en större 

beroendeställning gentemot dem.2  Vid tillkomsten av skadeståndslagen infördes dock 

särskilda inskränkningar i ansvaret för det allmänna, vilka saknade motsvarighet i fråga om 

ansvaret för privata arbetsgivare. Genom ändringar som resulterade i en reform år 1989, 

avskaffades en del av de undantag som begränsade ansvaret för det allmänna.3 

 

Huvudregeln i gällande svensk rätt för det allmännas ansvar finns i 3:2 SkL. Enligt denna 

bestämmelse gäller ett särskilt ansvar för det allmänna för skador som vållats genom fel eller 

försummelse vid myndighetsutövning. Nyckelordet här är begreppet ”myndighetsutövning”.4 

Skada kan uppstå om någon handlar i förlitan på inkorrekt information från myndigheter. Om 

sådan information givits vid myndighetsutövning kan skadan ersättas med hjälp av 

huvudregeln i 3:2 SkL. Däremot var möjligheterna tidigare att erhålla ersättning för skada 

som vållats av att myndighet givit felaktig information, som inte var lämnad vid 

myndighetsutövning, mycket begränsade.5  

 

Genom en lagändring som trädde i kraft 1999 gjordes en utvidgning av det allmännas 

skadeståndsansvar. Intentionen med utvidgningen var att bortse från kravet på att 

informationen lämnats ”vid” myndighetsutövning. Det räcker med att den felaktiga 

                                                
1 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s 443. 
2 SOU 1993:55 s 63 f. 
3 A.bet. s 55. 
4 Prop. 1997/98:105 s 30. 
5 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s 460 f. 



  
 

6 

informationen lämnats av en myndighet. Dock utgår ersättning endast om lämnandet av den 

felaktiga informationen varit oaktsamt och att det föreligger särskilda skäl.6  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för det allmännas ansvar för felaktig information som 

aktualiseras när myndigheter lämnar felaktiga råd och upplysningar. Denna bestämmelse 

återfinns i skadeståndslagens 3 kap. 3 §. Så som regeln har utformats, med ett krav på 

särskilda skäl kan det ifrågasättas om ansvaret har i så stor utsträckning utvidgats.    

  

1.3 Problemformulering 

Uppsatsen avser att behandla frågeställningen huruvida det allmänna skall bära ansvar för 

felaktig myndighetsinformation samt vilka rättsgarantier som kan garanteras den enskilde vid 

dennes kontakt med myndigheter. Vidare ämnar uppsatsen undersöka om regeln i 3:3 SkL, det 

allmännas ansvar för felaktig information, någonsin tillämpats och i sådana fall varför. 

 

1.4 Avgränsning 

Reglerna för felaktig myndighetsutövning återfinns i 3:2 och 3:3 SkL, vilket är 

utgångspunkten för denna uppsats. Det privaträttsliga ansvaret kommer inte att beröras 

närmare. En enskild kan även ha ett eget skadeståndsansvar för skador han orsakar, se 2:1 

SkL. Det gäller även barn och ungdomar respektive arbetstagare, se 2:4 och 4:1 SkL. Detta 

ansvar kommer emellertid inte att behandlas i uppsatsen, det gäller även bestämmelsen i 3:7 

SkL som har en anknytning till uppsatsen.  

 

Den vanligaste typen av skada vid felaktig myndighetsinformation är ren förmögenhetsskada. 

Fokus kommer att ligga på denna typ av skada vilket gör att person- och sakskador enbart 

kommer att beröras i den mån det har betydelse för den övriga framställningen.  

 

En skadelidande som varit medvållande till sin skada kan få skadeståndet jämkat helt eller 

delvis. Reglerna om medvållande och övriga jämkningsregler kommer dock inte att behandlas.  

                                                
6 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s 461 f. 
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Det finns flera bestämmelser om skadestånd vid myndighetsutövning i speciallagstiftningen. 

När det gäller skada vid myndighetsutövning lär tjänstemannen i många fall gjort sig skyldig 

till tjänstefel enligt 20:1 BrB och därmed i princip ansvarig för ren förmögenhetsskada enligt 

2:4 SkL. Men av utrymmesskäl kommer framställning endast koncentreras till 

skadeståndslagens regler. Av den anledningen kommer inte heller informationsskyldigheten i 

förvaltningslagen att behandlas.    

 

1.5 Metod 

Den metod som tillämpas i uppsatsen är den traditionella rättsdogmatiska metoden. Det 

innebär att utredningen baseras på lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. För att få 

ett vidare perspektiv på hur reglerna tillämpas i praktiken har underrättspraxis studerats i form 

av justitiekanslerns beslut.   

 

1.6 Disposition 

Inledningsvis i kapitel två ges en historisk översikt kring skadeståndsansvarets utveckling. I 

följande kapitel tre behandlas det allmännas ansvar enligt 3:2 SkL. I samma avsnitt beskrivs 

begreppet myndighetsutövning, och innebörden av fel och försummelse. I kapitel fyra görs en 

närmare redogörelse kring det allmännas ansvar för felaktig myndighetsinformation enligt 3:3 

SkL. Kapitlet berör regelns innebörd, förutsättningar, och kretsen av ersättningsberättigade. 

Det görs även en kartläggning av beslut från Justitiekanslern. Avslutningsvis förs i kapitel fem 

en diskussion och slutsats.   
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2 Skadeståndsansvarets utveckling 

2.1 Historisk översikt 

Historiskt sett har den svenska skadeståndsrätten ett nära samband till straffrätten. I de 

medeltida lagarna utgjorde boten en vanlig påföljd vid särskilda beskrivna gärningar. Den 

fungerade både som straff och skadestånd. Boten delades mellan den skadelidande, konungen 

och häradet eller staden. Den del som gick till den skadelidande kunde ses som ett slags 

skadestånd. Boten utmönstrades ur svensk rätt, som ett led av den omfattande reformen av 

straffrätten, vilket ägde rum i mitten på 1800-talet. I stället infördes självständiga regler om 

skadestånd i svensk rätt.7 Culpaprincipen, som hämtades från romersk rätt, fick ligga till 

grund för utformningen av reglerna. Principen innebar att den som orsakat person- eller 

sakskada blev skadeståndsskyldig enbart om han vållat skadan uppsåtligen eller genom 

oaktsamhet. Reglerna återfanns i sjätte kapitlet i 1864 års strafflag och gällde fram till 1972 

då skadeståndslagen trädde i kraft.8 

 

Skadeståndsreglerna i strafflagen var präglade av culpaprincipen. De kom tidigt att tillämpas 

analogt beträffande skador som uppkommit utan någon brottslig handling. Det innebar att 

skadeståndsskyldighet förelåg, oavsett om handlingen var brottslig eller inte, när person- eller 

sakskada orsakats uppsåtligt eller av oaktsamhet. Däremot var huvudregeln för rena 

förmögenhetsskador den att skadeståndskyldighet förelåg endast om skadan vållats genom 

brott.9 

 

Utveckling av culparegeln tog fart under 1900-talet, där domstolarnas praxis utvecklade 

skadeståndsrätten. Den moderna industrin medförde ett behov av att lägga ansvaret för en 

arbetstagares vållande över på arbetsgivaren, det så kallade principalansvaret. På motsvarande 

sätt ställde i vissa fall olika former av farlig verksamhet krav på strikt ansvar. Tillkomsten av 

försäkringsväsendet medförde att skadeståndsreglernas betydelse förändrades. Skadestånd 

sågs som en del av ett större system av regler, med syfte att ge ersättning vid skador. 

Begreppet ersättningsrätt myntades upp för att beskriva förhållandet mellan försäkring och 

skadestånd.10 

 
                                                
7 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s 30. 
8 SOU 1993:55 s 43 f. 
9 A.bet. s 44. 
10 A.bet. s 44 f. 
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När det gäller statens och kommunernas skadeståndsansvar var huvudregeln att det allmänna 

inte bar något ansvar för skador orsakade av felaktig myndighetsutövning. Ända fram till 

skadeståndslagens tillkomst saknades det möjlighet att ålägga staten eller kommunen 

skadestånd på grund av felaktig myndighetsutövning.11  Den skadelidande fick vid 

myndighetsfel försöka få ersättning från de tjänstemän som kunde ha visats gjort fel.12 Det 

saknades en möjlighet att ålägga staten eller kommunen ersättningsskyldighet för skador som 

uppkommit på grund av felaktig myndighetsinformation.13 

 

2.2 1972 års skadeståndslag 
Efter andra världskrigets slut togs de första stegen mot en skadeståndslag genom ett 

gemensamt nordisk lagstiftningsarbete. Diskussionen som fördes inom skadeståndsrätten 

gällde bland annat frågan om statens och kommunernas ansvar för sina tjänstemäns 

handlingar. Vid denna tid fanns inte någon rätt till ersättning för den som skadats vid 

myndighetsutövning. Förvisso gällde grunderna för principalansvar när en verksamhet i sin 

helhet eller med avseende på den aktuella arbetsuppgiften var av sådan art att den kunde 

jämställas med privat verksamhet. Däremot var det osäkert hur långt det allmännas ansvar 

sträckte sig för person- eller sakskador som vållats i offentlig verksamhet. Samtidigt 

konstaterades det att det allmänna inte svarade för ren förmögenhetsskada som orsakats vid 

fel eller försummelse. I diskussionen som pågick ansåg man att en prövning borde göras kring 

möjligheten att ersätta skada som uppkommit genom felaktig myndighetsutövning.14      

 

Kommittén som tillsattes gav som skäl, för ett införande av ett vidare ansvar för det allmänna, 

att den skadelidandes intresse var lika beaktansvärt när skadan vållats i det allmännas 

verksamhet som i andra fall. Möjligheten för den enskilde att kräva ersättning direkt från 

tjänstemannen gav inte ett tillräckligt skydd, eftersom skadevållaren vanligen saknade 

betalningsförmåga. Vidare ansågs att ett utvidgat ansvar eventuellt kunde skapa en ökad 

omsorg och förutseende hos myndigheterna.15 Förslaget som lämnades var att skada som 

uppkommit genom fel eller försummelse i statlig eller kommunal verksamhet skulle staten 

respektive kommunen svara för och utge ersättning. Det gällde både i fråga om person- och 

sakskada som ren förmögenhetsskada. Införandet av ett ansvar för ren förmögenhetsskada 

                                                
11 SOU 1993:55 s 45. 
12 Prop. 1989/90:42 s 4. 
13 SOU 1993:55 s 45. 
14 A.bet. s 45 f. 
15 Prop. 1972:5 s 250 f. 
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utgjorde en klar utvidgning. Skälen som angavs för ett utvidgat ansvar betonades i 

propositionen framför allt av reparationssynpunkter, dvs. den skadelidandes behov av 

ersättning. Den enskildes intresse för ersättning ansågs väga tungt i synnerhet när han eller 

hon befunnit sig i en tvångssituation eller beroendeställning gentemot det allmänna.16     

 

Skadeståndslagen trädde i kraft 1972 vilket därmed ersatte sjätte kapitlet i strafflagen. Med 

lagens tillkomst infördes ett skadeståndsansvar, vid sidan av det allmänna 

arbetsgivaransvaret,17 ett särskilt ansvar för stat och kommun för skador som vållats genom 

fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Ansvaret vid ren förmögenhetsskada var mer 

långtgående än det allmänna arbetsgivaransvaret, eftersom det inte förutsatte någon brottslig 

handling.18   

 

På olika sätt är det allmännas ansvar inskränkt. En förutsättning för ansvar enligt 

bestämmelsen är att skadan vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i 

verksamhet som bedrivs av stat eller kommun. Begreppet ”myndighetsutövning” är ett uttryck 

för samhällets rätt att utöva makt över medborgarna genom beslut och åtgärder från det 

allmänna.19 Tvångssituationen består här av att det allmänna har en monopolställning med 

möjligheter till att utöva tvång mot den enskilde. Det kan vara fråga om beslut eller en åtgärd 

som förpliktar honom fullgöra eller underlåta något. Gör han inte det kan det resultera i att 

tvångsmedel av något slag används mot honom. Den enskilde hamnar i en beroendeställning 

gentemot det allmänna, eftersom han är tvungen att vända sig dit för att få förmånen. På 

motsvarande sätt gäller det när en tjänsteman i sin myndighetsutövning underlåter att meddela 

ett beslut eller vidta en åtgärd.20 

 

Genom begreppet ”vid myndighetsutövning” utesluts sådana skador som uppkommit vid 

offentlig verksamhet, men där denna verksamhet inte uppvisar några karakteristiska 

offentligrättsliga drag. Dessutom utesluts alla sådana skador som kan ha något samband med 

myndighetsutövning men ändå inte uppkommit ”vid” själva myndighetsutövningen.21  

 
                                                
16 SOU 1993:55 s 47 ff. 
17 I 3:1 SkL framgår att alla arbetsgivare såväl staten och kommunen som privata arbetsgivare skall ansvara för 
skador som deras anställda vållar i tjänsten. Ansvar vid ren förmögenhetsskada förutsätter att arbetstagaren vållar 
skada i tjänsten genom brott. 
18 Prop. 1989/90:42 s 4. 
19 A.prop. s 4. 
20 Prop. 1972:5 s 498 ff. 
21 Prop. 1989/90:42 s 4. 
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Det fanns ytterligare inskränkningar som begränsande det allmännas ansvar, vilka 

motiverades främst av ekonomiska skäl. Standardregeln22 innebar att skadeståndsansvaret för 

det allmänna uteslöts trots att fel och försummelse förelåg, om de krav som med hänsyn till 

verksamhetens art och ändamål skäligen kunde ställas på att dess utövning blivit åsidosatta. 

Det medförde att även om det förekommit fel eller försummelse kunde det allmänna undgå 

skadeståndsansvar, ifall vållandet från myndighetens sida ansetts ha hållit en godtagbar 

standard.23 Regeln innebar även att det allmänna i förhållande till de enskilda subjekten fick i 

större utsträckning ansvar för ren förmögenhetsskada. De skäl som angavs i propositionen för 

införandet av regeln var att samhällsorganen befann sig i ett tvångsläge som inte förekom i 

enskilda verksamheter. Myndigheterna är ofta bundna av hårt pressade tidsfrister och 

detaljerade regler. Standardregeln medförde att ansvar inte skulle åläggas det allmänna till 

följd av varje överträdelse av författningsbestämmelse. Exempel på omständigheter där regeln 

skulle få betydelse var ”mindre dröjsmål på grund av bristfällig planering eller otillräckliga 

resurser, smärre förbiseenden och misstag på grund av brådskande förhållanden eller stor 

arbetsbörda”. Enligt propositionen kunde inte allmänheten kräva absoluta garantier mot de 

ekonomiska följderna av sådana händelser.24 

 

Vidare fanns passivitetsregeln i tidigare 3:4 SkL, som innebar att skadestånd föll bort eller 

kraftigt nedsattes om den skadelidande inte överklagade ett felaktigt myndighetsbeslut.25 

Bristande kännedom om möjligheten att överklaga kunde inte åberopas som giltig anledning 

till att ha underlåtit att föra sin talan. Detsamma gällde för om besvärshänvisning inte hade 

lämnats. Däremot fanns det vissa särfall där juridisk okunnighet kunde utgöra giltig anledning 

för underlåtenhet.26      

 

Ytterligare en särregel för myndighetsutövning hittades i tidigare 3:5 SkL. Den begränsade 

det allmännas skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada vid intrång i 

näringsverksamhet.27 Regeln innebar att en näringsidkare som lider skada på grund av en 

myndighetsåtgärd inverkat skadligt på själva näringsutövningen i fråga om utgifter eller 

förluster som har direkt samband med den skadelidandes näringsverksamhet.28 Syftet med 

                                                
22 Standardregeln återfanns i den tidigare lydelsen av 3:3 SkL. 
23 Prop. 1989/90:42 s 5. 
24 Prop. 1972:5 s 326. 
25 Bengtsson, Bertil, Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen, s 108. 
26 Prop. 1972:5 s 524 f. 
27 Ds 1989:12 s 7. 
28 Prop. 1972:5 s 529. 
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regeln var att begränsa det allmännas ansvar för en näringsidkares uteblivna vinst. Man 

manade på en återhållsamhet med att utdöma ersättning särskilt då stora skadeståndsanspråk 

befarades mot det allmänna inom näringsverksamheten.29  

 

2.3 1989 års reform av skadeståndslagen 

Innan skadeståndslagen tillkom framfördes varningar kring att ett utvidgat skadeståndsansvar 

för det allmänna skulle orsaka en stor ekonomisk belastning för stat och kommun. Således 

ansågs att en viss försiktighet skulle iakttas med lagstiftningen.30 Reglerna om skadestånd vid 

myndighetsutövning kom att framstå som en allt väsentligare del av skadeståndslagen. Lagen 

ansågs ge den skadelidande ett bristfälligt skydd. Den ekonomiska och sociala utvecklingen 

under 1980-talet bidrog till att allt större krav ställdes på den offentliga sektorn. Möjligheter 

för myndigheterna att ingripa i enskildas förhållanden och bestämma över deras rättigheter 

och skyldigheter vidgades utöver vad som gällde vid lagens tillkomst.31 Som skäl för att 

utvidga det allmännas skadeståndsansvar angavs farhågor för att myndigheternas service i 

form av råd och upplysningar skulle försämras, samt handläggningstiden skulle öka.32 

 

Ett förslag som lades fram men inte genomfördes var att begreppet ”vid myndighetsutövning” 

skulle bytas mot ”i samband med myndighetsutövning”. Syftet med ändringen var att göra 

staten ansvarig för situationer där sambandet med myndighetsutövning var svagare. Den 

begränsning i det allmännas ansvar som ligger i rekvisitet ”vid myndighetsutövning” har 

medfört att staten och kommunerna undvikit skadeståndsansvar trots att uppenbara fel har 

begåtts. Skälet till att en sådan utvidgning inte genomfördes var att utformningen kring regeln 

krävde ytterligare överväganden.33 

 

Resultatet av reformen 1989 blev att rekvisitet ”vid myndighetsutövning” fick kvarstå. 

Däremot utmönstrades standardregeln, passivitetsregeln och regeln om begränsning vid 

intrång i näringsverksamhet. Innan reformen var det inte tillräckligt för den skadelidande att 

påvisa att stat eller kommun varit vållande. Enligt standardregeln kunde skadeståndsansvaret 

ändå ogillas om det inte kunde begäras bättre av myndigheten med hänsyn till de förhållanden 

                                                
29 Ds 1989:12 s 42 f. 
30 Prop. 1989/90:42 s 6. 
31 Ds 1989:12 s 13. 
32 Prop. 1989/90:42 s 7. 
33 A.prop. s 9 ff. 
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under vilka den arbetade.34 Syftet med regeln var att man alltid måste räkna med vissa brister i 

den offentliga verksamheten. Vidare ansågs det orimligt att varje mindre försummelse kunde 

ådra det allmänna skadeståndsansvar. Emellertid skyddar skadeståndsrättsliga principer, 

såsom den allmänna vållandebedömningen och regler om adekvat kausalitet35, redan mot ett 

alltför långtgående skadeståndsansvar. Standardregeln utgjorde en specialbestämmelse utan 

motstycke i övriga skadeståndsrätten. Den innebar i princip att en tvåstegsbedömning måste 

göras ifall det förekommit ett fel som föranleder skadeståndsansvar. Denna bedömning gjorde 

regleringen ganska komplicerad och svårbegriplig, samtidigt som den ansågs utmanande för 

den skadelidande. En utmönstring av regeln ansågs öka allmänhetens förtroende för 

myndigheternas verksamhet. I propositionen menades det att en värdering av myndighetens 

handlande skulle göras ur allmänhetens perspektiv och inte från myndighetens synvinkel. Det 

avgörande skulle vara om kravet på rättssäkerhet, noggrannhet och korrekt handläggning 

blivit uppfyllda. Har myndigheten brustit i något av dessa avseenden skall inte den kunna 

ursäkta sig med t.ex. att felet berott på en tjänstemans bristande erfarenhet, höga arbetsbörda 

etc. Vid bedömningen är resultatet av tjänstemannens handlande det väsentliga och inte 

orsakerna till detta.36 

 

Passivitetsregeln innebar att det åligger den skadelidande så långt som möjligt begränsa sin 

skada. Den beskrevs som ett slags medvållanderegel, det vill säga att ersättning inte lämnas 

för den skada som någon varit medvållande till genom att underlåta att överklaga. 

Passivitetsregeln betraktades som för sträng mot den skadelidande. Samtidigt som den ansågs 

onödig, då den allmänna regeln om jämkning vid medvållande i 6:1 SkL kunde tillämpats 

istället. Med hänsyn till detta upphävdes passivitetsregeln.37 

  

I samband med reformen utmönstrades även särregleringen beträffande intrång i 

näringsverksamhet. Bestämmelsen hade haft ringa praktiskt betydelse än vad man hade trott 

vid lagens tillkomst. Skadeståndskrav på grund av intrång i näringsverksamhet blev färre än 

vad som hade befarats. Likaså ansågs regeln ha haft ringa betydelse för det allmännas 

ekonomi. Bestämmelsen ansågs vag och svårtillämpad. Därtill ifrågasattes det om det var 

skäligt att det allmänna skulle undgå ansvar för en skada som avser vinst som den enskilde 

                                                
34 SOU 1993:55 s 66. 
35 För vidare definition se sidan 34. 
36 Prop. 1989/90:42 s 13 ff. 
37 A.prop. s 17 ff. 
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har gått miste om. Vidare kan regeln skapa en ovilja mot myndigheterna och lagstiftaren. Med 

anledning härav ut utmönstrades bestämmelsen ur skadeståndslagen.38 

 

2.4 Införande av ansvar för felaktig myndighetsinfo rmation 

Genom en lagändring som trädde i kraft 1999 infördes i 3:3 SkL39 en regel som stadgar 

att ”staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en 

myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med 

hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas 

upplysningarnas eller rådens art, deras samband med myndighetens verksamhetsområde och 

omständigheterna när de lämnades.”40 

 

Anledningen till att det allmännas skadeståndsansvar går längre vid myndighetsutövning 

motiverades framför allt av den enskildes beroendeställning i förhållande till myndigheterna. 

Ett särskilt strängt ansvar för felaktig myndighetsinformation ansågs skärpa vikten av att 

myndigheter lämnar oklanderliga besked. Den enskilde förlitar sig på att informationen från 

en myndighet i regel är oklanderlig. Myndigheterna anses i allmänhet ha en särskild auktoritet 

samtidigt som de ofta är ensamma om att kunna ge vissa besked inom sitt verksamhetsområde. 

Ytterligare skäl som framfördes för ett utvidgat ansvar var den enskildes ersättningsbehov 

kunde vara stort om han inrättade sig efter ett felaktigt besked från myndighet. Genom att 

ålägga det allmänna ett skadeståndsansvar kunde man fördela risken för uppkomna skador. 

Med följden att en förebyggande effekt kunde åstadkommas där myndigheterna förbättrade 

sina rutiner och i övrigt höjde kvaliteten i verksamheten.41   

 

En utgångspunkt till utvidgningen går att finna i NJA 1987 s. 535, där Konsumentverket 

vållat ekonomisk skada, genom att i ett pressmeddelande lämnat missvisande uppgifter om 

resultatet av en undersökning på lackskyddsmedel för bilar. HD ogillade skadeståndstalan mot 

Konsumentverket, trots att verket begått ett klart fel. Utfallet berodde på att pressmeddelande 

inte kunde anses ha framställts ”vid myndighetsutövning”.    

 

 

                                                
38 Prop. 1989/90:42 s 20. 
39 Den nya regeln fick samma beteckning, 3:3 SkL, som den tidigare standardregeln. 
40 SFS 1972:207. 
41 Prop. 1997/98:105 s 35. 
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3 Det allmännas ansvar enligt 3:2 SkL 

3.1 Inledning 

Skadeståndslagen 3:2 lyder:  

”Staten eller en kommun skall ersätta 

1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas 

genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för 

vars fullgörande staten eller kommunen svarar för, och 

2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2. 

kap 3 § genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning.” 

 
Reglerna om ansvar vid myndighetsutövning orsakade en radikal ändring i rättsläget och ses 

som den största nyheten sedan skadeståndslagens tillkomst. Bestämmelsen i 3:2 SkL är 

huvudportalen beträffande skadeståndsansvar vid myndighetsutövning. Paragrafen medför ett 

utvidgat skadeståndsansvar för offentliga rättssubjekt särskilt staten och kommunerna. Vid 

tillämpningen av bestämmelsen behöver man inte dela på ansvar för anställdas vållande och 

ansvar för vållande av personer i organställning. Det har ingen betydelse vem som orsakat 

skadan, utgångspunkten är att det skett vid myndighetsutövning.42 Det avgörande kriteriet för 

det offentliga skadeståndsansvaret är just begreppet myndighetsutövning.43    

 

3.2 Begreppet myndighetsutövning 

Det utvidgade ansvaret gäller bara skada vållad vid myndighetsutövning. Staten och 

kommunen som driver verksamhet liknande enskild, omfattas av samma regler som andra 

arbetsgivare, det vill säga enligt principalansvaret i 3:1 SkL. Det innebär att ansvar för ren 

förmögenhetsskada bara inträder i speciella fall.44 Begreppet myndighetsutövning återfinns i 

flera rättsområden. Inom straffrätten används samma uttryck som i SkL. En hel del 

bestämmelser återfinns i förvaltningslagen, dock inte med helt samma innebörd.45  

 

Myndighetsutövning i skadeståndslagens bemärkelse kan sägas vara ett uttryck från det 

allmännas sida att utöva makt över medborgarna genom beslut och åtgärder. Det kan också 

                                                
42 Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen – en kommentar, s 88. 
43 Marcusson, Lena, Offentlig förvaltning utanför myndighetsområde, s 240. 
44 Ett exempel är om en snickare arbetar i en hyreslägenhet och under sin rökpaus råkar vålla brandskada eller 
skada någon möbel när han hjälper hyresgästen att rymma ut rummet lär 3:1 SkL bli tillämplig, Se Bengtsson, 
Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar, s 83. 
45 Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen – en kommentar, s 90.  
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föreligga när rättsverkningarna är till förmån för den enskilde. Det utmärkande är att 

medborgarna befinner sig i ett tvångsläge. Det kan vara fråga om att han måste rätta sig efter 

beslut som kan vara ett ingrepp i hans intressesfär. Underlåter han att göra det riskerar han att 

tvångsmedel av något slag används mot honom.46 Det kan ske till exempel genom att 

domstolen dömer en person att flytta ut från en hyrd lägenhet eller betala ett penningbelopp, 

gör han inte det blir påföljden vräkning respektive utmätning. Ett annat fall kan vara när 

skattemyndigheten bestämmer hur mycket skatt han skall betala. Normbeslut av exempelvis 

regeringen47 är även det myndighetsutövning i SkL:s mening.48 

 

I andra fall kan den enskilde ha ett anspråk på det allmänna genom en förmån som den 

åtnjuter, och därmed måste vända sig dit för att få den. Detta kan tolkas som att myndigheten 

intar en sorts monopolställning mot de enskilda. Vägrar myndigheten honom förmånen 

hamnar han i ett underläge i fråga om sina personliga eller ekonomiska förhållanden. Han blir 

helt beroende av att myndigheten i sin utövning tillämpar bestämmelserna korrekt och 

noggrant. Felaktiga beslut till nackdel för den enskilde kan medföra skadeståndsansvar enligt 

3:2 SkL.49 Typiska fall som kan nämnas är beslut om bygglov och andra nödvändiga tillstånd, 

utfärdande av pass och andra legitimationshandlingar, och registreringar som måste ske vid 

myndigheter såsom handelsregister. Myndighetsutövning utgör även beslut som är ett led i 

offentlig kontrollverksamhet, t.ex. byggnader, bilar, fartyg, livsmedel och läkemedel.50 

Skadestånd kan utgå vid ett obefogat ingrepp, exempelvis genom ett felaktigt beslut om att 

förbjuda försäljning av livsmedel. Underlåtenhet att vidta åtgärder vid kontroll av en 

verksamhet kan medföra att skadestånd utgår. Däremot krävs det att kontrollen är obligatorisk, 

eftersom frivillig kontroll ses som service och faller utanför bestämmelserna i paragrafen.51 

 

Gemensamt för dessa fall är den enskildes beroendeställning i förhållande till myndigheten. 

Den bestämmer över hans rättigheter och skyldigheter på ett sätt som han inte kan motsätta 

                                                
46 Prop. 1972:5 s 498. 
47 Se NJA 2001 s. 210, där en grundlagsstridig förordning i Finsk-svenska gränsälvskommisionen bemyndigats 
att föreskriva vissa begränsningar i fisket. Trots att förordningen inte orsakade några direkta rättsverkningar för 
skadelidande fiskare, ansågs beslutet ha inneburit att myndighetsutövning förelåg. Se även Lambertz, Göran, Det 
allmännas skadeståndsansvar i framtiden – trender och utvecklingsmöjligheter, JT 2004-05, s. 13 f.   
48 Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen – en kommentar, s 90 f. 
49 A.a. s 91. 
50 Prop. 1972:5 s 499. 
51 Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen – en kommentar, s 91. 
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sig, genom att bevilja förmåner som endast myndigheter kan och utöva offentlig kontroll över 

hans enskilda förhållanden.52 

 

En del typer av offentlig verksamhet faller utanför tillämpningen av 3:2 SkL. Rådgivning och 

annan liknande serviceverksamhet från det allmännas sida räknas i allmänhet inte som 

myndighetsutövning. Upplysningar från en myndighet utgör inte någon myndighetsutövning, 

men 3:2 SkL kan ändå bli tillämplig om det anses vara lämnade vid myndighetsutövning (se 

JK beslut nedan). Däremot har det allmännas ansvar utvidgats genom bestämmelsen om 

felaktig myndighetsinformation i 3:3 SkL53 till att även omfatta råd och upplysningar till 

allmänheten, vilket får betydelse utanför myndighetsutövningens område.54 

 

Justitiekanslerns beslut: 1992-06-12, Dnr: 3003-90-40. E begärde från försäkringskassan en 

preliminär räkning av vad han skulle få om han deltidspensionerade sig. Vid två tillfällen fick 

han skriftliga besked om att pensionen skulle uppgå till ett visst uträknat belopp. E sade 

därefter upp sig från sin anställning och ansökte om delpension. Det visade sig att de två 

första beskeden om vilka belopp han skulle vara berättigad till hade varit felaktiga och han nu 

skulle få ett klart lägre belopp. E hade ingen möjlighet att fortsätta sin anställning då en 

ersättare redan hade anställts. På grund av ålder och då rådande låg konjunktur var det inte 

möjligt att få anställning på andra platser. Han krävde ersättning på grund av 

försäkringskassans felaktiga information. Enligt JK borde den tjänsteman som lämnade 

informationen förstått hur viktig informationen var för E och att det skulle påverka hans 

handlande. JK framhävde att E med hjälp av en broschyr hade själv kunnat räkna ut beloppet. 

Dock ansåg JK att E hade befogad anledning att utgå från att försäkringskassan information 

varit korrekt. Beskeden hade lämnats skriftligt vid två tillfällen vilket måste ha framstått som 

auktoritativa. Slutligen bedömde JK att informationen måste anses vara lämnad ”vid” 

myndighetsutövning.   

 

Det är möjligt att det allmänna på en annan grund kan bli ansvariga för oaktsam service. Ifall 

det förekommit något liknande ett kontraktsförhållande med den enskilde. Till exempel att 

han lider skada genom ett dåligt råd i samband med en frivillig kontroll mot avgift till det 

                                                
52 Bengtsson, Bertil, Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen, s 39. 
53 En närmare redogörelse görs i kapitel 4, felaktig myndighetsinformation enligt 3:3 SkL, s 22.  
54 Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen – en kommentar, s 92. 
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allmänna. Vid ett sådant fall grundas inte ansvaret på 3:2 SkL utan på regler om skadestånd i 

avtalsförhållanden.55  

 

Då myndigheter lämnar ett bindande förhandsbesked om sin inställning i viss fråga faller detta 

inom 3:2 SkL. Sådana besked som är bindande för myndigheten skall uppenbarligen likställas 

med ett beslut. Detsamma kan även gälla ett förhandsbesked som inte är bindande men som 

resulterar i att den enskilde blivit vilselett och vidtagit förlustbringande åtgärder. Vid sådana 

fall skall skadan anses vara vållad vid myndighetsutövning.56  

 

Ett rättsfall som berört gränsdragningen rörande upplysningar och andra meddelanden från 

myndigheter är NJA 1985 s. 696 I. Mona hade vänt sig till försäkringskassan för information 

om hon var berättigad till föräldrapenning ifall hon stannade hemma för att vårda sitt sjuka 

barn. Hon fick beskedet att ersättning skulle utgå. Beskedet visade sig dock vara felaktigt och 

hon fick ingen föräldrapenning. HD anförde att beskedet som försäkringskassan hade lämnat 

inte hade avsett innehållet i något beslut. Det fanns inte heller någon författningsreglerad 

skyldighet för försäkringskassan att lämna denna typ av information. Tjänstemannen hade 

kunnat avböja att besvara Mona. Av betydelse är att hon hade ett akut behov av att få besked 

om sina rättigheter och tjänstemannen var medveten om detta. HD menade vidare att det 

också stått klart för tjänstemannen att Mona omedelbart skulle rätta sitt praktiska handlande 

efter beskedet. HD fann att beskedet haft en sådan nära anknytning till ärendet att det måste 

anses vara lämnat vid myndighetsutövning. 

 

I NJA 1985 s. 696 II, hade en mäklare från en kommuns gatukontor fått ett felaktigt besked 

om att fastigheten var ansluten till va-nätet. Beskedet överlämnades till köparna Bertil och 

Ulla som därefter köpte fastigheten. Hade de vetat vid köpet av fastigheten att den inte varit 

ansluten, skulle de inte ha betalat en så hög köpeskilling. HD ansåg att det felaktiga besked 

som lämnades från kommunens sida inte avsåg innehållet i något beslut. Det hade inte rört 

något aktuellt ärende hos kommunen. Upplysningen har därmed inte haft karaktären av ett 

förhandsbesked och kunde inte anses vara lämnad vid myndighetsutövning.       

 

                                                
55 Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen – en kommentar, s 92. 
56 Bengtsson, Bertil, Skadestånd vid myndighetsutövning I, s 110. 
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3.3 Fel eller försummelse 

En förutsättning för att ålägga det allmänna ansvaret är att skadan vållats vid 

myndighetsutövning. Utöver detta så måste det ha förekommit fel eller försummelse från det 

allmännas sida. Med detta avses, liksom i övriga skadeståndsrätten, fråga om 

skadeståndsskyldighet på grund av styrkt vållande.57 Enligt motiven är vållandebedömningen 

objektiv vilket innebär att hänsyn inte skall tas till subjektiva och personliga ursäkter från den 

felande tjänstemannen.58  

 

Detta var visserligen omstritt men bekräftades genom fallet NJA 1990 s. 137, där 

kronofogdemyndigheten tog i beslag ett belopp i USA-dollar. Myndigheten lät, utan parternas 

samtycke, växla beloppet till svenska kronor för att erhålla bättre ränta. Kronan devalverades 

oväntat och värdet minskade i det insatta beloppet. HD konstaterade att myndigheten inte 

varit berättigad att handla som de gjort utan parternas samtycke. Vidare fann HD att en 

devalvering var en sådan händelse som en medelsförvaltare normalt inte behövde räkna med. 

Men åtgärden var felaktig vilket medförde ett ansvar för staten för en sådan skada som inte 

kunnat förutses. Staten blev därmed skadeståndsskyldig. HD tillämpade i detta fall ett casus-

mixtus59 ansvar. 

 

Kleineman har kommenterat ovanstående rättsfall med att det verkar stå utom allt tvivel att 

läran om casus-mixtus beslutats vara tillämplig för att lösa besvärliga ansvarsfrågor. Vilket 

därvid tillhandahålls som ett alternativ till adekvansresonemang. Han anser vidare att denna 

lära får antas vara en sådan allmän princip som kan komma till bruk när det gäller att bedöma 

myndigheters handlande.60 

 

Justitiekanslerns beslut: 2006-09-01, Dnr: 2310-06-40. Polismyndigheten beslutade att 

omhänderta och tillfälligt återkalla SU:s körkort på grund av en misstänkt körning mot rött 

ljus. SU framställde ett skadeståndsanspråk mot staten, men JK avböjde att reglera anspråket 

under hänvisning till att brottmålet ännu inte hade avgjorts. I domen från tingsrätten ogillades 

                                                
57 Bengtsson, Bertil, Skadestånd vid myndighetsutövning I, s 178. 
58 Bengtsson, Bertil, Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen, s 57.  
59 Casus-mixtus cum culpa: Ersättning för icke adekvat följd, olyckshändelse bemängd med vållande. Ett sådant 
fall kan vara den som stulit eller olovligen brukat annans egendom blir skadeståndsskyldig på grund av rena 
olyckshändelser som inträffar medan godset är i hans besittning, Se Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, 
Skadeståndsrätt, s 212. 
60 Kleineman, Jan, De offentliga rättssubjektens skadeståndsansvar – offentligrättslig reglering med 
privaträttslig metod, JT 1991-92, s 77. 
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åtalet mot SU, där det konstaterades att det var fel på trafikljusen. Tingsrätten fann att SU 

hade varken betett sig uppsåtligt eller oaktsamt. JK:s bedömning blev att staten skulle enligt 

3:2 SkL ersätta ren förmögenhetsskada som vållats genom fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning i verksamhet som staten svarar för. Vidare menade JK att staten inte bar 

något strikt ansvar för skador och olägenheter som orsakats av felaktigheter i den statliga 

verksamheten. Utgångspunkten för skadeståndsansvaret är principen om ett ansvar för styrkt 

vållande. Vid myndighetsutövning som innefattar bevisvärdering eller rättstillämpning är 

statens skadeståndsansvar inskränkt till sådana fall där det varit fråga om uppenbara fel eller 

påtagliga felbedömningar. Staten ersatte därmed kostnaderna som SU drabbades på grund av 

det indragna körkortet. 

 

Det allmänna svarar även vid anonyma och kumulerade fel. Vid anonyma fel behövs inte en 

utredning om vilken tjänsteman inom en myndighet som begått ett fel eller varit försumlig. 

Det väsentliga är att felet eller försummelsen förekommit och myndigheten därmed vållat 

skada. Med kumulerade avses när flera befattningshavare begått mindre försummelser som 

tillsammans medför att en tillräcklig stor försumlighet kan konstateras hos myndigheten. 

Detsamma gäller vid anonyma fel, när man inte kan utpeka vem det är som varit oaktsam 

inom myndigheten. Det går att kumulera fel hos statliga och kommunala myndigheter.61  

 

Detta har framgått av NJA 1987 s. 954 där kronofogden lämnade en felaktig uppgift om en 

exekutivt såld fastighet som därmed orsakade skada till köparen. En anledning till felet var att 

kronofogden fick ofullständiga uppgifter från kommunens byggnadsnämnd. HD ansåg att 

sådana fel från en annan myndighet inte kunde fria staten från ansvar för skada som drabbat 

den enskilde på grund av myndighetsutövning i en verksamhet som staten svarade för. Staten 

blev därmed skadeståndsskyldig enligt 3:2 SkL för försummelse från 

kronofogdemyndighetens sida trots att felet varit en följd av en kommunal myndighets 

försummelse. 

 

Vid vållandebedömningen skall man utgå från att oaktsamhet föreligger. Ifall man från det 

allmännas sida vill åberopa att felet med hänsyn till särskilda omständigheter är ursäktligt, 

t.ex. att det beror på ett försvarligt missförstånd avseende någon lämnad uppgift, åvilar det 

allmänna att utreda detta.62 Det fordras att varje myndighet är specialist på de ärenden som 

                                                
61 Bengtsson, Bertil, Skadestånd vid myndighetsutövning I, s 180 f. 
62 Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen – en kommentar, s 94 f. 
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typiskt sett ligger inom dess verksamhet. Däremot ser man mildare på misstag i frågor som är 

av ett ovanligare slag. Hänsyn skall även tas till vad det skadevållande förfarandet gick ut på. 

Det kan vara om syftet var att hjälpa den enskilda eller om det var frågan om ren 

maktutövning mot den enskildes vilja. För vissa verksamheter, som domstolar, åklagare och 

länsstyrelser, ställs särskilda stränga krav när det gäller noggrannhet och omdöme.63  

 

Vållandebedömningen vid person- och sakskada är i stort sett densamma som i andra 

sammanhang. Vid ren förmögenhetsskada är det besvärligare att dra några jämförelser med 

annan vållandebedömning. När ett fel konstaterats blir en avgörande fråga oftast vilka krav 

som rimligen kunde ställas på en myndighet.64 

 

Justitiekanslerns beslut: 2005-09-02, Dnr: 1628-04-40. KA begärde i en skrivelse till JK 

skadestånd av staten. Hon hade bett om ett förhandsbesked av a-kassan gällande hennes 

framtida rätt till arbetslöshetsersättning. Frågan i fallet blev dels hur man skulle se på 

beviskravet när det gällde riktigheten i de uppgifter som KA lämnat till a-kassan, dvs. när 

kassans information objektivt sett är felaktigt. Dels hur en bedömning av frågan fel eller 

försummelse görs i ett fall där en person bett om ett förhandsbesked i en komplicerad fråga. 

Eftersom en arbetslöshetskassa inte är en myndighet var regeln i 3:3 SkL, om s.k. 

informationsskada inte tillämplig i detta fall. JK konstaterade att handläggaren på a-kassan 

hade lämnat ett bestämt besked till KA, det vill säga utan reservationer. Tjänstemannen hade 

inte rimligen lämnat ett sådant besked ifall hon fått vaga uppgifter om sakförhållandena. 

Därmed ansåg JK att a-kassan lämnat ett felaktigt besked till KA, samtidigt som KA inte haft 

någon anledning att ifrågasätta beskedet. Mot denna bakgrund menade JK att fel och 

försummelse ansågs föreligga, då myndigheten lämnat ett besked utan reservation för 

osäkerhet. Den felaktiga informationen ansågs utgöra fel och försummelse i 

skadeståndslagens mening vilket ålade staten skadeståndsskyldig. 

 

 

 

 

 

                                                
63 Bengtsson, Bertil, Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen, s 66. 
64 Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen – en kommentar, s 95. 
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4 Felaktig myndighetsinformation enligt 3:3 SkL 

4.1 Allmänt 

Tidigare var möjligheterna mycket begränsade att erhålla skadestånd för skada som orsakats 

av en myndighets felaktiga information.65 Den nya regeln i 3:3 SkL infördes genom en 

lagändring som trädde i kraft 1999 och reglerar om ansvar för felaktig myndighetsinformation. 

Den innebär en utvidgning av det allmännas ansvar för ren förmögenhetsskada, som vållas av 

att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga råd eller upplysningar och om 

det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl för ansvar. Regeln är därmed inte 

tillämplig på de fall där den felaktiga informationen orsakar person- eller sakskada. Något 

behov av att utsträcka regeln tillämpningsområde vid sådana situationer föreligger dock inte, 

eftersom det allmänna ändå svarar för sådana skador enligt 3:1 SkL.66 

 

Regeln i 3:3 SkL stadgar att:  

”Staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada som 

vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar 

felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till 

omständigheterna finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas 

upplysningarnas eller rådens art, deras samband med myndighetens 

verksamhetsområde och omständigheterna när de lämnades.”  

 

Genom bestämmelsen infördes ett ansvar för oaktsam myndighetsinformation också utanför 

myndighetsutövningens område, så länge det är ren förmögenhetsskada. Det krävs 

däremot ”särskilda skäl” för skadestånd. Huvudregeln är att inget skadestånd utgår när man 

inte kan fastställa nödvändigt samband med myndighetsutövning. Bakgrunden till 

lagändringen var att den gällande huvudregeln om ansvar för ren förmögenhetsskada endast 

vid myndighetsutövning var svårförståeligt och kunde leda till stötande resultat. Den enskilde 

som vände sig till myndigheterna med förfrågningar var beroende av deras noggrannhet och 

omdöme vid myndighetsutövning. Myndigheterna har en särskild auktoritet när de bestämmer 

över den enskildes rättigheter och skyldigheter på ett sätt han inte kan motsätta sig. Felaktig 

information i form av råd och upplysningar kunde ställa till stora ekonomiska förluster för den 

enskilde. Detta var en bidragande orsak till att utvidgningen kom att omfatta ren 

                                                
65 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s 461. 
66 Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen – en kommentar, s 105. 
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förmögenhetsskada.67 Ett annat skäl var att den enskildes ersättningsbehov kunde vara stort 

om han inrättade sig efter ett felaktigt besked från en myndighet. Genom att ålägga det 

allmänna ett ansvar kunde man fördela risken för uppkomna skador. Samtidigt kan man 

åstadkomma en förebyggande effekt genom att ett utvidgat ansvar medför till att uppmuntra 

myndigheterna att förbättra rutinerna och höja kvaliteten i verksamheten.68  Man ville 

emellertid inte att alla obetydliga upplysningar skulle grunda ansvar. För att ansvar vid 

felaktig information skulle träda in borde det krävas särskilda skäl, det vill säga någon konkret 

omständighet som gav en särskild anledning att lita på att informationen var korrekt. Man 

befarade att ett alltför strängt ansvar för myndigheterna skulle motverka att man gav råd och 

service till den enskilde.69         

 

Bakgrunden till uttrycket särskilda skäl, som är centralt i 3:3 SkL, var att flera försök gjordes i 

departementet med att försöka formulera en bestämmelse som både skulle tillgodose 

skälighets- och rättssäkerhetskrav. Efter en utfrågning konstaterade man att önskemålen om 

en grundläggande hållbar reglering utan alltför besvärande tröskeleffekter kunde tillgodoses 

enbart om den byggde på ett rekvisit med ett väsentligt utrymme för bedömningar i det 

enskilda fallet.70  

 

4.2 Grundläggande rekvisit 

För att skadeståndsansvar skall inträda enligt 3:3 SkL krävs det att flera förutsättningar är 

uppfyllda. Bestämmelsen gäller för råd och upplysningar, med det avses information i alla 

former som myndigheten lämnar. Informationen måste vara felaktig för att kunna föranleda 

skadeståndsansvar. Däremot kan inte information som är missledande men korrekt medföra 

ansvar.71 Allmänna rekommendationer som är tanklösa men inte direkt felaktiga lär inte heller 

falla under paragrafen. Det gäller även negativa omdömen om enskilda personer och företag 

som är klart olämpliga. Det krävs positivt oriktiga uppgifter för att skadestånd skall kunna 

utgå. Dessa begränsningar har motiverats med att ansvaret annars skulle bli alltför vidsträckt 

                                                
67 Bengtsson, Bertil, Skadestånd för oriktig myndighetsinformation, Festskrift till Fredrik Sterzel, s 34. 
68 Prop. 1997/98:105 s 35. 
69 Bengtsson, Bertil, Skadeståndslagen – en kommentar, s 105 f. 
70 Lambertz, Göran, Det allmännas skadeståndsansvar i framtiden – trender och utvecklingsmöjligheter, JT 
2004-05, s 16. 
71 Prop. 1997/98:105 s 60. 
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och svårtillämpat.72 För att ansvar skall föreligga fordras även att den felaktiga informationen 

lämnats genom fel eller försummelse och därtill vållat ren förmögenhetsskada.73   

 

Informationen måste även vara lämnad av en myndighet, annars anses den inte ha den 

auktoritet som gör att ansvar är befogat. Utanför myndighetsbegreppet faller bland annat 

statliga och kommunala bolag, även om de delvis sysslar med myndighetsutövning.74 Det 

innebär att felaktig information som lämnas av en organisation eller ett företag som fått 

myndighetsuppgifter delegerade till sig inte medför skadeståndsansvar. Det gäller även när ett 

sådant privaträttsligt subjekt vidarebefordrar information från en myndighet. Dock kan ansvar 

inträda om utlämnandet får anses att myndigheten själv lämnat felaktig information och 

sålunda orsakat skada.75 Ansvar för felaktig myndighetsinformation gäller även för andra än 

anställda vid myndigheten, t.ex. medhjälpare som anlitas för ett tillfälligt uppdrag. Det går att 

tolka att alla som handlar inom myndighetens egen verksamhet är en del av myndigheten i 

detta sammanhang.76 

 
Gränsen mellan felaktiga och ofullständiga uppgifter är svår att dra. Här kan nämnas 

rättsfallet NJA 1999 s. 291. Fallet handlade om försummelse vid informationslämnande i 

samband med ett husköp. Två fastighetsköpare spekulerade på en fastighet och ville försäkra 

sig om att ingen planerade byggnation som skulle komma att förstöra dess natursköna läge. 

De tog kontakt med stadsarkitekten som underlåtit att upplysa om att en bangård planerats i 

fastighetens närhet. Han uppgav att det inte fanns risk att stadens skulle byggas ut åt deras håll. 

HD fann att underlåtenheten att informera om planerna inte skett vid myndighetsutövning 

enligt 3:2 SkL. Däremot ansåg HD, att döma av domskälen, att 3:3 SkL hade varit tillämplig 

om den hade trätt i kraft. Det här fallet är just en sådan som bestämmelsen i 3:3 SkL är tänkt 

att fånga upp. 

 

4.3 Särskilda skäl  

För att skadeståndsansvar för felaktig myndighetsinformation skall komma i fråga krävs att 

särskilda skäl föreligger. Sådana skäl kan vara att den enskilde förlitat sig på ett auktoritativt 

                                                
72 Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen – en kommentar, s 106 f. 
73 Prop. 1997/98:105 s 59. 
74 Bengtsson, Bertil, Skadestånd för oriktig myndighetsinformation, Festskrift till Fredrik Sterzel, s 41 f. 
75 Prop. 1997/98:105 s 60. 
76 Bengtsson, Bertil, Skadestånd för oriktig myndighetsinformation, Festskrift till Fredrik Sterzel, s 42 ff. 
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besked från en myndighet, vilket orsakar utan egen skuld en märkbar försämring i sin 

ekonomi.77  

 

I propositionen framhölls att det behövdes en begränsning för att markera att 

skadeståndsansvar inte uppkommer i samtliga fall när en myndighet lämnat felaktig 

information. Därför infördes ett krav på att särskilda skäl måste föreligga. Det ansågs inte 

rimligt att alla felaktigheter i det väldiga informationsflödet från myndigheter till enskilda kan 

vara skadeståndsgrundande. I bestämmelsen nämns att bedömningen särskilt skall beakta 

upplysningens eller rådens art, deras samband med myndighetens verksamhetsområde och 

omständigheterna när de lämnades.78 

 

Det avgörande i bedömningen är i vilken utsträckning den enskilde hade anledning att förlita 

sig på att informationen var korrekt.79 Denna aspekt är förenlig i stora drag med den så 

kallade tillitsprincipen,80  vilket bygger på att den enskildes tillit står i relation till 

tjänstemannens beteende.81 Det blir en fråga om vad den enskilde med fog kunnat fästa tilltro 

till myndighetens uttalanden.82   

 

Justitiekanslerns beslut: 2001-11-08, Dnr: 2092-01-40. EH fick av Stockholms universitet 

felaktig information angående villkoren för antagning till ett program. Kravet på avlagt 

högskoleprov som gällde fanns inte angivet i kurskatalogen och inte heller i institutionens 

tryckta material eller hemsida under början av år 2000. Med anledning av detta fick EH under 

hösten 2000 arbeta på halvtid och vara arbetslös på halvtid. Hon ansåg sig även ha bedrivit ett 

års studier i onödan. 

 

JK bedömde att informationen som universitet hade lämnat under den perioden varit felaktigt. 

Men den kunde inte anses vara lämnad vid myndighetsutövning eftersom det var allmän 

information. Ersättning enligt 3:2 SkL kunde inte komma i fråga. JK framhöll, vad gällde 3:3 

SkL, att felaktig myndighetsinformation inte är regelmässigt skadeståndsgrundande. För att 

                                                
77 Prop. 1997/98:105 s 37. 
78 A.prop. s 37 f. 
79 A.prop. s 60 f. 
80 Se NJA 1987 s. 692, HD ställde upp ”tillitsprincipen” som ett kriterium för ansvar för ren förmögenhetsskada.  
81 Tilliten får stor vikt vid analysen av skadeståndsansvarets omfattning. Den kan användas även i 
utomkontraraktuella skadeståndsrätten vid vilseledande, särskilt för att det normalt krävs brottslig handling för 
att ersättning för ren förmögenhetsskada skall kunna utgå. Se Jan Kleineman, Ren förmögenhetsskada – särskilt 
vid vilseledande av annan än kontraktspart, s 466 f. 
82 Bengtsson, Bertil, Skadestånd för oriktig myndighetsinformation, Festskrift till Fredrik Sterzel, s 44. 
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särskilda skäl skall anses föreligga måste omständigheterna vara av ett speciellt slag. Sedan 

krävs ett adekvat orsakssamband mellan informationen och den ekonomiska skadan. JK ansåg 

inte att EH hade visat att hon orsakats någon skada till följd av den felaktiga informationen. 

Vidare menade JK att hon inte sökte den aktuella utbildningen förrän till våren 2001. Detta på 

grund av att hennes betyg från tidigare studier inte var registrerade. Hon hade ändå inte 

kunnat påbörja utbildningen tidigare även om hon hade fått rätt information. JK avslog hennes 

anspråk på skadestånd eftersom hon inte kunnat visa att hon hade lidit någon skada. 

 

4.3.1 Upplysningarnas och rådens art 

Det finns ett antal faktorer som skall vägas in i bedömningen om vad som skall anses innebära 

särskilda skäl.83 Lagtexten anger vissa omständigheter som framför allt skall beaktas vid 

bedömningen av särskilda skäl. En sådan omständighet är upplysningarnas och rådens art. Det 

görs en stor skillnad på upplysningar av helt allmän karaktär och preciserad information om 

exempelvis innehållet i föreskrifter eller andra bestämmelser. Väsentligt är även om 

informationen är skriftlig eller muntlig.84 

 

Det görs ingen formell skillnad mellan skriftliga och muntliga besked, dock finns det större 

anledning att lita på ett skriftligt meddelande än ett muntligt. Skriftliga besked brukar 

utformas med större noggrannhet och det gör att den generellt är mer genomtänkt. Man utgår 

ifrån att en tjänsteman normalt fäster större vikt vid hur han uttrycker sig i skrift. Sedan har 

det skriftliga meddelandet en mer bestående karaktär än det muntliga. Emellertid behandlas 

inte alla skriftliga meddelanden lika. Det görs en skillnad mellan hastigt nedtecknade 

meddelanden, vilket lindrar ansvaret för det allmänna, och genomarbetade skriftliga 

förklaringar.85  

 

Muntliga upplysningar kan också grunda ansvar. Av stor betydelse är omständigheterna 

varunder informationen lämnades, främst om upplysningarna eller råden varit sådana att det 

rent objektivt funnits anledning att förlita sig på att informationen varit korrekt. Har en 

tjänsteman uttalat sig om en konkret omständighet med stor bestämdhet kan det vara 

skadeståndsgrundande om uttalandet visar sig vara felaktig. Framför allt om tjänstemannen 

bestämt försäkrar att hans upplysningar är korrekta eller ger sken av att de är kontrollerade. 

                                                
83 Prop. 1997/98:105 s 37. 
84 A.prop. s 61. 
85 A.prop. s 61 f. 
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Bestämda uppmaningar till den enskilde att handla på ett visst sätt bör oftare grunda 

skadeståndsansvar än enkla tips. Information som är mer vag eller lämnas med reservationer 

är skäl som talar mot skadeståndsskyldighet för det allmänna.86 En ytterligare faktor är om 

informationen är av ett slag som mottagaren kan få på ett annat håll. Om informationen kan 

kontrolleras någon annanstans talar det emot ett skadeståndsansvar.87 

 

4.3.2 Informationens samband med myndighetens verks amhetsområde 

Vid bedömningen om särskilda skäl föreligger skall man särskilt beakta informationens 

samband med myndighetens verksamhetsområde. En viktig aspekt är vad myndigheten sysslar 

med. Frågan hur pass pålitlig informationen är beror delvis på sakkunskapen på 

myndighetssidan. Trovärdigheten är särskilt stor på information som myndigheten lämnar 

inom sitt specialområde eller beträffande närliggande frågor.88 Det är framförallt då som 

informationslämnandet är förenat med auktoritetsutövningen som är grunden för det ansvar 

som föreskrivs i paragrafen. Enligt motiven skall information som helt saknar samband med 

myndighetens verksamhetsområde så gott som aldrig medföra skadeståndsansvar för det 

allmänna.89         

 

Det har vidare betydelse vem hos en myndighet som lämnat informationen. Det finns större 

anledning att förlita sig på information som lämnas av en ansvarig handläggare än av 

sekreterare som inte ansvarar för något särskilt sakområde.90 Informationen skall även här ses 

ur den enskildes synpunkt. Det är inte oftast lätt för en lekman att fatta vad en myndighet 

sysslar med eller vilken kompetens en person i myndigheten har. Således skall misstag på den 

punkten bedömas generöst. Däremot förbises särskilda skäl för ansvar vid uttalanden på 

fritiden eller utanför tjänsten.91     

 

4.3.3 Omständigheterna när informationen lämnades  

Ytterligare en faktor som skall spela roll vid skälighetsbedömningen är omständigheterna när 

upplysningarna eller råden lämnades. Lämnar en myndighet på eget initiativ konkret 

information finns det större anledning att lita på dess riktighet än om en uppgift lämnas på 

                                                
86 Prop. 1997/98:105 s 62. 
87 Bengtsson, Bertil, Skadestånd för oriktig myndighetsinformation, Festskrift till Fredrik Sterzel, s 44 f. 
88 A.a. s 45. 
89 Prop. 1997/98:105 s 62. 
90 A.prop. s 37. 
91 Bengtsson, Bertil, Skadestånd för oriktig myndighetsinformation, Festskrift till Fredrik Sterzel, s 45. 
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förfrågan eller under ett vanligt samtal.92 Det är skillnad mellan information som en enskild 

får för sina privata behov och uppgifter som lämnas t.ex. vid akademisk föreläsning eller som 

led i en diskussion. Felaktiga upplysningar vid en föreläsning skulle ytterst sällan leda till 

skadeståndsskyldighet.93 

 

Av betydelse vid bedömningen är vilka uppgifter den enskilde lämnar som underlag när han 

ber om upplysningar och råd. Inte sällan skulle den enskilde framställa, medvetet eller 

omedvetet, sina förhållanden så förmånligt som möjligt och undviker sådana omständigheter 

som kan tala emot honom i ett ärende.94  Om det felaktiga rådet beror på sådana 

ofullständigheter i underlaget så skall skadestånd i allmänhet inte utgå. Det är inte normalt 

tjänstemannens ansvar att efterforska om ett underlag är korrekt och komplett.95 

 

Det är vidare av betydelse vad mottagaren skall använda informationen till och vad 

informationslämnaren inser om detta. Det kan t.ex. vara vid ett fastighetsköp där en enskild 

person kontaktar byggnadsnämnden och uppger att upplysningarna han får är direkt 

avgörande för om han skall köpa fastigheten.96 Vid en sådan situation har tjänstemannen fått 

klart för sig vikten av det besked han ger. Lämnar han ett felaktigt besked bör det grunda 

skadeståndsansvar. Om den enskilde däremot inte klargjort att det gäller ett viktigt förhållande 

blir bedömningen en annan. Han kan inte räkna med samma noggrannhet och omsorg från 

myndighetens sida.97     

 

Bengtsson menar att kravet på särskilda skäl i 3:3 SkL knappast är helt tillfredställande. Den 

svår att hantera och ger dessutom de skadelidande dåliga garantier för ersättning. Enligt 

honom tycks den allmänna inställningen bakom reformen ha varit att skadestånd vid oaktsam 

myndighetsinformation bara skall utgå om det närmast kan anses ha varit stötande om det 

allmänna gick fritt från ansvar. Han menar vidare att man inte har fäst stor vikt vid 

synpunkten att det blir fråga om en avvikelse från den allmänna principen om arbetsgivares 

ansvar för sina anställdas oaktsamma handlingar, vilket är en avvikelse som ter sig 

svårförklarligt och otillfredsställande. Bengtsson anser att det knappast ökar förtroendet för 

                                                
92 Prop. 1997/98:105 s 38. 
93 A.prop. s 62. 
94 Bengtsson, Bertil, Skadestånd för oriktig myndighetsinformation, Festskrift till Fredrik Sterzel, s 46. 
95 Prop. 1997/98:105 s 63. 
96 Jfr NJA 1985 s 696 II. 
97 Prop. 1997/98 s 63. 
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rättsordningen när det allmänna låts gå fria. Är det några som har råd att svara för sina 

vållande så är det ju staten och kommunerna.98      

 

Lambertz är inte av samma mening som Bengtsson, visserligen anser han att Bengtsson har 

rätt i att bestämmelsen är svår att hantera och att den ger de skadelidande dåliga garantier för 

ersättning. Men Lambertz menar att bestämmelsen får duga. Den är inte svårare att hantera än 

många andra lagregler som överlämnar gränsfallen till rättstillämparen. Den är enligt honom 

välbalanserad och logiskt invändningsfri, några garantier för ersättning var bestämmelsen 

antagligen inte tänkt att ge för andra fall än sådana där skadestånd verkligen framstår som 

befogat. Vidare menar han att det knappast är fråga om är något egentlig avvikelse från 

principen om arbetsgivares ansvar för de anställdas culpösa handlingar.99 

 

4.3.4 Kartläggning av beslut från Justitiekanslern 

Justitiekanslerns beslut: 2002-04-29, Dnr: 1701-01-40. DL begärde anspråk av staten med 

anledning av länsstyrelsens felaktiga skriftliga upplysning om hur ett körkort erhålls. DL hade 

på grund av en trafikförseelse fått sitt körkort indraget under sin prövotid. Kort därefter 

skickade Länsstyrelsen ut en felaktig information till DL, där han upplystes om att han skulle 

få tillbaka sitt körkort automatisk efter att spärrtiden löpt ut. DL var provanställd som 

budbilschaufför och fick till en början behålla sitt arbete. När det senare framkom att han 

endast skulle få tillbaka sitt körkort om han utförde ett nytt förarprov förlorade han på grund 

av den felaktiga upplysningen sin anställning och en månadslön.  

 

JK fastställde att det var fråga om en felaktig upplysning från Länsstyrelsen och som lämnats 

genom fel eller försummelse. Däremot ansågs den inte vara lämnad vid myndighetsutövning 

på grund av att förfarande med återlämnade av körkort är något Vägverket tar hand om. Det 

medförde att ersättning med stöd av 3:2 SkL inte kunde komma i fråga. 

 

 JK prövade sedan om särskilda skäl förelåg och om ersättning kunde utgå genom 3:3 SkL. 

Vad gällde upplysningens art konstaterade JK att informationen gav en falsk förhoppning, 

men att den inte ändrade något och DL hade ingen anledning att ändra sitt handlande. 

Upplysningen var inte av sådan art att det talade för skadestånd. Vid prövningen av 

                                                
98 Bengtsson, Bertil, Skadestånd för oriktig myndighetsinformation, Festskrift till Fredrik Sterzel, s 49. 
99 Lambertz, Göran, Det allmännas skadeståndsansvar i framtiden – trender och utvecklingsmöjligheter, JT 
2004-05, s 16 f. 
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upplysningens samband med Länsstyrelsens verksamhetsområde fann JK att upplysningen 

avsåg Vägverkets område. Dock påpekade JK att den kunde vara av sådan art att DL hade 

särskild anledning att förlita sig på den och detta talade i sig för skadestånd. Slutligen 

undersöktes omständigheterna när upplysningen lämnades. Upplysningen ansågs lämnad som 

service samtidigt hade Länsstyrelsen inte anledning att vara särskilt uppmärksam på att 

uppgiften blev riktig. JK ansåg därför att felet var ganska begränsat. Vid en samlad 

bedömning kom JK fram till att särskilda skäl inte förelåg och avslog därmed begäran om 

ersättning.  

 

Justitiekanslerns beslut: 2008-04-04, Dnr: 4671-06-40. Fråga om ersättning med anledning 

av felaktig information rörande en examen på ett universitets hemsida. VK som är grekisk 

medborgare blev antagen till det så kallade EESI-programmet vid KTH. Vid 

ansökningstillfället marknadsfördes, på programmets webbplats, att utbildningen ledde till en 

Master of Science, dvs. en magisterexamen med ämnesdjup. I KTH:s hemsida fanns det 

däremot information som angav att utbildningen ledde till en Degree of Master, dvs. en 

magisterexamen med ämnesbredd. Den informationen lämnades även i det antagningsbesked 

som VK fick när han erbjöds en plats i utbildningen. Hade VK vetat att utbildningen bara lett 

till en Degree of Master hade han inte sökt till den. VK begärde därför skadestånd för ren 

förmögenhetsskada för de kostnader han haft för sina utlandsstudier i Sverige. Han hade fått 

felaktig information i fråga om vilken examen utbildningen ledde till. 

 

JK framhöll att 3:2 SkL inte är tillämplig då information som ett universitet lämnar om en 

utbildningsnivå eller en examensbenämning inte anses ha givits vid myndighetsutövning. JK 

bedömde vidare att informationen ansågs ha varit felaktig i den mening som avses i 3:3 SkL. 

Men för att skadestånd skall kunna utgå krävs att särskilda skäl föreligger. En omständighet 

av betydelse är vad mottagaren av informationen skulle använda denna till och vad 

informationslämnaren insåg om detta. Det avgörande enligt JK är den omständigheten att 

korrekt information om vilken examen utbildningen ledde till hade lämnats i 

antagningsbesked som VK fick ta del av innan han tackade ja till platsen. Man får utgå ifrån 

att man noggrant läser igenom en sådan viktig handling och kontrollerar att alla uppgifter är 

korrekta. Om VK hade gjort det borde han ha märkt att uppgifterna inte överensstämde med 

den information som fanns på hemsidan. JK fann att kravet på särskilda skäl inte uppfyllts och 

skadestånd enligt 3:3 SkL inte kunde utgå. Med detta som grund avslogs VK:s anspråk.  
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Justitiekanslerns beslut: 2005-12-22, Dnr: 1998-04-40. EE var registrerad arbetssökande 

hos arbetsförmedlingen i Boden. Hon hade tänkt söka arbete på Irland och ansökte därmed om 

ett intyg som behövdes för att hon i fortsättningen skulle ha rätt till arbetslöshetsersättning 

under utlandsvistelsen. EE blev erbjuden ett deltidsarbete under perioden mellan anmälan till 

arbetsförmedlingen och den planerade avresan. Hon kontaktade därför arbetsförmedlingen för 

att kontrollera att detta arbete inte skulle medföra att hon förlorade sin rätt till intyget. Hon 

fick beskedet att arbetet inte skulle påverka intyget. Kort därefter avslog AMS EE:s ansökan 

om intyget med anledning av att hon inte varit helt arbetslös under minst fyra veckor närmast 

före planerad avresedag. EE begärde skadestånd för utebliven arbetslöshetsersättning. 

 

JK menade att AMS inte var bunden av den information som arbetsförmedlingen givit EE, 

utan de måste göra en självständigständig bedömning. Frågan som uppstod var om 

skadeståndsskyldighet kunde åläggas staten genom 3:3 SkL. EE hade ju först fått ett besked 

om att hon kunde arbeta och därefter meddelats att hon genom arbetet förlorat sin rätt till 

intyget. I JK:s bedömning visade det sig att arbetsförmedlingens information varit riktig 

medan AMS bedömning hade varit felaktig. Den information som EE fått var felaktig i den 

meningen att EE blev ”lurad” i fråga om vilken bedömning som varit riktig, speciellt med 

hänsyn till att arbetsförmedlingen är en del av AMS organisation. JK menade även att det 

förelåg fel eller försummelse då myndigheten först lämnat ett positivt besked för att senare ta 

tillbaka det till nackdel för EE. Vidare ansåg JK att kravet särskilda skäl uppfyllts och att detta 

är ett närmaste typfall för skadeståndsskyldighet enligt 3:3 SkL. Staten blev därmed 

skadeståndsskyldig att ersätta EE motsvarande den ersättning hon gått miste om. 

 

Justitiekanslerns beslut: 2006-07-05, Dnr: 2993-04-40. GB begärde anspråk av staten på 

grund av upplysningar och råd från en länsstyrelse. Ytterholmen Invest köpte 1996 den 

fastighet som GB bodde på. En tvist uppstod om äganderätten till Ytterholmen och om vem 

som utövade det bestämmande inflytandet i bolaget. Under hösten 1999 skickades det flera 

brev med motstridiga uppgifter om vem som fick företräda hyresvärden och på vilket sätt 

hyran skulle betalas. I flera brev rekommenderades hyresgästerna att sätta in hyran på en 

advokats klientkonto och i andra brev rekommenderades att hyran skulle sätta ned hos 

länsstyrelsen.  

 

Mellan 1999 och 2002 satte GB ned hyran för sin lägenhet hos länsstyrelsen. Han menade att 

det varit oklart vem som var behörig företrädare för Ytterholmen och att han inte visste till 
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vem han skulle betala hyra. GB hade vid ett besök hos länsstyrelsen visat upp de brev att han 

fått av olika företrädare för Ytterholmen. Det besked han fick av länsstyrelsen var att han inte 

borde oroa sig för något och att han var skyddad oavsett vad som kunde hända. Ytterholmen 

sade därefter upp hyresavtalet med GB med hänvisning att han inte betalat hyran. Han ringde 

därefter upp länsstyrelsen och undrade vad han skulle göra. Beskedet han fick var att han inte 

borde oroa sig för något och att pengarna finns hos länsstyrelsen för den som har rätt till dem. 

GB lämnade sedan detta besked till Ytterholmen, men företaget återkom med ett nytt 

uppsägningsbrev. Vid ytterligare ett telefonsamtal med länsstyrelsen fick GB samma besked 

som tidigare. GB lät utbetala till Ytterholmen de hos länsstyrelsen innestående medlen. Sedan 

ett tredje uppsägningsbrev hade anlänt, tog GB återigen kontakt med länsstyrelsen. 

Handläggaren AK förklarade att GB fullgjort sina betalningsskyldigheter och att länsstyrelsen 

betalat ut det hela nedsatta beloppet till Ytterholmen. GB fick även beskedet skriftligt. 

 

JK fastslog länsstyrelsens beslut att ta emot nedsättningarna av hyran inte medförde någon 

skadeståndsskyldighet för staten enligt 3:2 SkL. JK gick vidare med frågan om de 

upplysningar eller råd som länsstyrelsen hade lämnat kunde orsaka skadeståndsskyldighet 

enligt 3:3 SkL. JK menade att de upplysningar och råd som GB fått av länsstyrelsen innebar 

att han fick rådet att sätta ned hyresbeloppen och att han därefter fullgjort sin 

betalningsskyldighet mot hyresvärden. Beskeden hade inte heller varit försedda med 

reservationer eller någon osäkerhet. JK kom fram till att länsstyrelsen genom fel eller 

försummelse lämnat felaktiga upplysningar eller råd i den mening som avses i 3:3 SkL. 

Vidare gjorde JK den bedömningen att kravet på särskilda skäl uppfyllts. Som skäl för detta 

angavs att upplysningarna från länsstyrelsen om nedsättningarna verkan hade lämnats vid 

flera tillfällen och att GB under dessa omständigheter måste ha kunnat utgå ifrån att 

informationen varit korrekt. Det måste också ha varit uppenbart för länsstyrelsen att 

informationen varit betydelsefull för GB. JK fann att staten enligt 3:3 SkL var skyldig att 

ersätta den förmögenhetsskada som GB vållats genom den felaktiga informationen. 

 
Justitiekanslerns beslut: 2006-11-21, Dnr: 1986-05-40. Södergårdar AB begärde 

skadestånd av staten. Som grund anförde de att ett av bolagets fordon blivit stoppat i tullen i 

Nederländerna för att kontrolleras. Chauffören hade lämnat en vidimerad fotokopia av 

tillståndet. Men tullen beslagtog alla handlingar och chauffören fick under poliseskort köra 

fordonet till en närliggande parkering och överlämna nycklarna. Bolaget tog kontakt med en 

tjänsteman hos länsstyrelsen i Blekinge, där tjänstemannen påpekade att bolaget gjort rätt för 
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sig då man hade med sig en fotokopia av tillståndet och förvarade originalet hemma. I 

instruktionerna från länsstyrelsen angående tillståndet står det att en vidimerad kopia skulle 

medföras i fordonet, vilket är felaktigt. Istället skulle originalkopian medföras i fordonet. 

Bolaget hade således fått felaktig information som både var muntlig och skriftlig.  

 

JK ansåg att länsstyrelsen lämnat felaktig information till bolaget och att den ansågs ha 

lämnats på ett sådant sätt att det innefattade fel eller försummelse. Det förutsätts för 

skadeståndsskyldighet att särskilda skäl förelåg. Enligt JK ansågs upplysningarna har varit av 

sådan karaktär att bolaget hade skäl att förlita sig på dem. Upplysningarna hade lämnats av 

den myndighet som utfärdar tillstånd och som därmed är sakkunnig på området. Därutöver 

lämnades uppgifterna i samband med att tillståndet utfärdades för bolaget. JK ansåg att 

förhållandena varit sådana att kravet på särskilda skäl uppfyllts i detta fall. Det finns inga skäl 

att ifrågasätta att skadan vållats genom den felaktiga upplysningen som bolaget fick av 

länsstyrelsen. Bolaget skall därmed tillerkännas ersättning av staten med stöd av 3:3 SkL. 

 

4.4 Bevisbördan 

Det krävs att den skadelidande kan visa att den felaktiga informationen har lämnats på grund 

av fel eller försummelse. Det ligger även på den skadelidande att bevisa att rekvisiten för 

särskilda skäl är uppfyllda. Vidare krävs att den felaktiga informationen orsakat den hävdade 

skadan och att sambandet är adekvat. Den skadelidande har även en skyldighet att försöka 

begränsa sin skada. Det innebär att den enskilde kan tvingas kontrollera att en uppgift är 

korrekt innan han rättar sig efter den. Han måste likaså styrka skadans belopp. Propositionen 

framhåller även att man inte ställer obetydliga krav på den enskilde när det gäller utredningen 

i ett påstått fall av skada på grund av felaktig information från det allmänna.100  

 

 

 

 

 

                                                
100 Prop. 1997/98:105 s 38 f. 
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4.5 Ersättningsberättigade 

Ett stående problem när det gäller det allmännas ansvar vid myndighetsutövning är att 

bestämma vilka personer som är berättigade till skadestånd. Alla som lidit ekonomisk förlust 

genom ett skadeståndsgrundande handling kan inte kräva ersättning av det allmänna. Det 

finns flera allmänna principer som är av betydelse vid begränsningen av de 

ersättningsberättigade.  

 

4.5.1 Kravet på adekvat kausalitet 

En sådan begränsning är kravet på adekvat kausalitet som inte är lagfäst men accepterad i 

svensk rätt och gäller inom hela skadeståndsrätten som ett grundläggande krav för 

ersättning.101 Det innebär kortfattat att orsakssambandet mellan handlingen och skadan som är 

alltför svårförutsebart, säreget eller avlägset inte medför någon ersättning.102  För att 

orsakssamband skall anses vara adekvat uttrycks det ibland att handlingen skall ha ökat risken 

för att skadan skulle inträffa.103  

 

4.5.2 Tredjemansskador 

En annan princip är att ansvaret inte omfattar så kallade tredjemansskador, det vill säga 

sådana ekonomiska skador som drabbar den enskilde omedelbart som en följd av att någon 

annan lider den direkta skadan. Huvudregeln i svensk rätt är att tredjemansskador inte ersätts 

om inte tredje man drabbas av person- eller sakskada.104 Om den direkta skadan drabbar en 

person och en annan person lider ekonomisk förlust på grund av sitt särskilda förhållande till 

denne, kan inte den senare vända sig direkt till skadevållaren med ersättningskrav. Det är 

oftast medkontrahenter till en direkt skadelidande som lider sådana indirekta förluster. Ett 

exempel kan vara när ett företag får ekonomiska problem genom ett felaktigt 

myndighetsbeslut, vilket medför att de inte kan fullgöra avtal som slutits med en tredje man. I 

det här fallet kan endast företaget och inte dess medkontrahent kräva ersättning av det 

allmänna.105 

 

                                                
101 SOU 1993:55 s 233. 
102 Om exempelvis en cyklist orsakar en trafikolycka som leder till att en kirurg kommer för sent till en akut 
operation och det senare visar sig att patienten avlider, lär kravet på adekvat kausalitet frita cyklisten från ansvar. 
Händelseförloppet är alltför svårförutsebart och slumpmässigt. 
103 Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen – en kommentar, s 38. 
104 Bengtsson, Bertil, Det allmännas ansvar – enligt skadeståndslagen, s 126. 
105 SOU 1993:55 s 234. 
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4.5.3 Principen om skyddat intresse 

Kretsen av ersättningsberättigade begränsas av ytterligare en allmän rättsprincip som inte är 

lagfäst. Närmare bestämt den omstridda och komplicerade principen om skyddat intresse, 

även kallad ”normskyddsläran”.106 Principen innebär att ersättning enbart utgår om skyddade 

intressen kränks. Hellner sammanfattar principen i en enkel form som ”de skador som på 

grund av denna princip faller utanför området för ersättning kan vara fullt påräkneliga, både 

till sin typ och i det enskilda fallet, men de ersätts ej.” Han framhåller vidare att det är möjligt 

att domstolarna inte vill gå in på bedömning av om skadan var påräknelig, på grund av dess 

allmänna typ.107  

 

I rättsfallet NJA 1991 s. 138 fastslog HD att normskyddsläran kunde tillämpas. I fallet hade 

AB Svensk bilprovning underlåtit att upptäcka en sprickbildning i en dragbalk till en husvagn. 

Det resulterade i att husvagnens kaross skadades under en färd. Staten invände om att skadan 

inte drabbat ett sådant intresse som skyddas av den åsidosatta handlingsnormen. HD framhöll 

att syftet med kontrollbesiktningen fick antas vara i det enskilda fallet att tillgodose 

fordonsägarens eget intresse av trafiksäkerhet. Staten var därmed skyldig att ersätta skadan. 

Fallet berörde visserligen en sakskada men HD uttalade att principen om skyddat intresse har 

sin huvudsakliga betydelse vid rena förmögenhetsskador. 

 

Det är alltjämt oklart vilken roll principen om skyddade intressen spelar vid bland annat 

myndighetsutövning. Kleineman anser att normskyddsläran har stor betydelse för det 

allmännas skadeståndsansvar. Han menar att det är mer skadans typ än inslaget av 

myndighetsutövning som gör läran relevant här. Det allmännas ansvar är en typ av 

utomkontraraktuellt ansvar för rena förmögenhetsskador och för denna typ finns särskilda 

rättspolitiska frågeställningar som ger skäl för normskyddsbedömningen.108 

 

Bengtsson anser även han att principen om skyddat intresse kan få särskild betydelse vid 

myndighetsutövning. Av den orsaken att ren förmögenhetsskada är vanlig i detta fall och för 

att många författningsföreskrifter och oskrivna rättsregler avser att endast tillgodose det 

allmännas intresse, eller intresset hos ett begränsad krets av enskilda.109 

                                                
106 SOU 1993:55  s 234. 
107 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s 211. 
108 Kleineman, Jan, De offentliga rättssubjektens skadeståndsansvar – offentligrättslig reglering med 
privaträttslig metod, JT 1991-92, s 84 f. 
109 Bengtsson, Bertil, Det allmännas ansvar – enligt skadeståndslagen, s 132. 
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5 Avslutning 

5.1 Diskussion 

Ända sedan skadeståndslagens tillkomst har utveckling gått mot ett allt större ansvar för det 

allmänna. Lagstiftarens intention med bestämmelsen i 3:3 SkL var att utvidga ansvaret för 

felaktig myndighetsinformation till att även omfatta sådana råd eller upplysningar som inte 

givits ”vid” myndighetsutövning. Det fanns inte en klar gräns för när information skall anses 

vara lämnad vid myndighetsutövning. Det fordras att den information som lämnats har 

samband med ett ärende hos en myndighet för att 3:3 SkL kan komma på tal. För att 

ersättning skall utgå enligt bestämmelsen krävs att råden eller upplysningarna är felaktiga och 

att särskilda skäl föreligger. Den restriktiva hållningen bestämmelsen har, medför att det 

uppstår ett antal frågor som bör diskuteras. 

 

En uppfattning jag fått är att bestämmelsen inte är tillräcklig. Liksom Bengtsson anser jag att 

kravet på särskilda skäl, med alla dess kriterier, är besvärlig att hantera och de ger den 

skadelidande dåliga garantier för ersättning. Farhågor om bland annat ökade utgifter för staten 

eller försämrad service på grund av ett hot om skadestånd som åvilar det allmänna har lett till 

den återhållsamma utvidgningen. Dessa rättspolitiska och allmänpreventiva skäl anser jag inte 

vara befogade. Är det någon som borde ha råd med ett sådant ansvar så är det väl det 

allmänna.  

 

Lagstiftaren motiverar denna hållning med att det finns en rädsla för det allmänna att göra fel, 

vilket kan leda till en försämrad service. Det allmänna har en auktoritär ställning i samhället 

och en myndighet har oftast ensamrätt i vissa frågor. Utöver detta har den enskilde en 

beroendeställning i förhållande till myndigheten. Mot denna bakgrund borde det allmänna 

också ta sitt ansvar för sina culpösa handlingar. Staten och kommunerna borde garantera en 

ökad rättssäkerhet för sina medborgare. Det ökar knappast förtroendet för rättssamhället när 

det uppställs komplicerade rekvisit, vars syfte är att inskränka den enskildes rätt till ersättning. 

Man borde inte överdriva farhågorna om försämrad service och ökade kostnader. Istället 

borde kravet på särskilda skäl tänjas något till förmån för den enskilde, exempelvis att det 

allmänna endast svarar för felaktig information och inte missvisande eller ofullständig sådan.  
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En fråga som är värd att ta upp är huruvida syftet med bestämmelsen uppfyllts eller inte. Den 

bild jag fått är att regeln är mer för att avskräcka det allmänna till att inte begå fel, än att 

tillämpas för den enskilde vid ett begånget fel. Det ständiga skadeståndshot som finns mot det 

allmänna skall leda till att myndigheterna uppmuntras till att förbättra sina rutiner och i övrigt 

höja kvaliteten i verksamheten. Det vill säga åstadkomma en förebyggande effekt för 

uppkomna skador.  

 

En inställning jag fått är att regeln i 3:3 SkL ses som ett starkt skydd för den enskildes rätt 

gentemot det allmänna, men i själva verket är en svårtillämpad regel. Det kan ifrågasättas om 

den restriktiva utvidgningen är till förmån för den enskilde. Min uppfattning är att avsikten 

med regeln är att färre skadeståndsanspråk skall väckas mot staten på grund av felaktig 

myndighetsinformation. Bestämmelsen skyddar det allmänna mot alla skadeståndskrav som 

görs mot staten. Vilket i sin tur leder till att myndigheterna ges större utrymme att handla fel 

och sedan undgå ansvar.  

 

Det skall påpekas att det alltid finns en möjlighet för den enskilde att få saken prövad i 

domstol. Den enskilde har möjlighet till en prövning av en opartisk instans. En aspekt som är 

värd att belysa närmare, är att det trots detta inte finns någon domstolspraxis kring regeln än. 

Utvidgningen trädde i kraft 1999 och sedan dess har inget kommit upp till någon domstol. Att 

en bestämmelse av så stor betydelse för den enskilde inte prövats i någon allmän domstol 

tycker jag är märkligt. Regeln ger sken av att vara ett starkt skydd för den enskilde, vilket jag 

inte anser att den är. 

 

Slutligen har jag en liten synpunkt kring hur regeln bedöms. Det görs en skälighetsbedömning 

från fall till fall. Bedömningen görs i flera steg och många rekvisit och kriterier måste 

uppfyllas. Den invändning jag har gäller de auktoritära felaktiga beskeden som ges från 

myndigheterna, vilka leder till att den enskilde lider förmögenhetsskada. Vid sådana 

situationer anser jag att det är tillräckligt för skadestånd när en tjänsteman givit ett rakt och 

auktoritativt besked till den enskilde. Tjänstemannen har ju möjligheten att reservera sig om 

han är osäker på någon punkt. 
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5.2 Slutsats 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen var att redogöra kring problematiken huruvida det 

allmänna ansvarar för deras felaktiga information. I min diskussion klargjorde jag för mitt 

ställningstagande, där jag ansåg att regeln inte gav ett fullt tillräckligt skydd för den enskilde. 

Bestämmelsen ger ett sken av att vara ett starkt skydd, vilket den egentligen inte är.  

 
 
Det allmänna bär ansvar för felaktig myndighetsinformation som ges genom fel eller 

försummelse och om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. Bevisbördan 

ligger på den enskilde att visa att sådana skäl föreligger. Vid bedömningen skall särskilt 

beaktas upplysningens eller rådens art, deras samband med myndighetens verksamhetsområde 

och omständigheterna när de lämnades. Om dessa rekvisit uppfylls så skall myndigheten vara 

ersättningsskyldig för förmögenhetsskada som den enskilde drabbats av på grund av den 

felaktiga informationen.  

 

Genom denna utvidgning har den enskilde garanterats en viss del av rättssäkerhet. Det går 

fortfarande och ifrågasätta rättssäkerheten. Däremot har alla som drabbats en garanti till 

prövning. Sedan finns alltid möjligheten att få saken prövad i en opartisk instans. 

Bestämmelsen i 3:3 SkL har ännu inte tillämpats i domstol, vilket kan förklaras till viss del på 

att kravet på särskilda skäl måste föreligga för att skadestånd kan komma i fråga. 

Justitiekanslern har tagit upp en hel del fall. I de flesta fallen har JK avslagit anspråken mot 

staten på grund av att kravet på särskilda skäl inte uppfyllts. På senare år har det dock dykt 

upp fall där kravet på särskilda skäl har uppfyllts och JK beviljat skadestånd.  

 

Avslutningsvis vill jag bara påpeka att de enskilda medborgarnas rättssäkerhet ska gå före det 

allmännas, för att det även i fortsättningen skall kunna skydda medborgarna från det 

allmännas godtycke samt att tilltron för rättssamhället inte skall urholkas.    
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