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Sammanfattning 
Det finns idag många typer av skador vars pekuniära värde får betecknas 
som svårbevisat. Det är inte sällan lättare att visa att en skada har ägt rum 
och att skadeståndsskyldighet i princip föreligger än att styrka skadans 
storlek. Hur stor blir den framtida förlusten för den som lidit ett intrång i sin 
ensamrätt till ett varumärke? Hur många kronor och örens förlust har en 
vårdslös rådgivning förorsakat? Frågorna är många och svaren få. 
 
För att inte den här typen av skadeståndsanspråk skall ogillas på 
bevisbördan ges domstolen rätt att med stöd av RB 35:5 medge den 
skadelidande en bevislättnad. Vilket beviskrav som gäller efter denna 
sänkning är omtvistat men goda skäl talar för att beviskravets höjd är 
föremål för prövning i varje enskilt fall.  
 
Den bevislättnad RB 35:5 medger fråntar inte den skadelidande 
skyldigheten att lägga fram den bevisning som skäligen kan krävas. 
Bevislättnaden träffar inte skäligheten i sig utan de omständigheter som den 
skadelidande skäligen bör anföra till stöd för vad som skulle kunna vara att 
anse som skäligt belopp. Dessa omständigheter är rättsfakta, träffas av 
åberopsbördan och skall av domstolen läggas till grund för 
skälighetsuppskattningen. 
 
Det finns fall där i princip ingen bevisning kan synas skälig att lägga fram. 
Om skadeståndsskyldighet föreligger i ett sådant fall är domstolen nödgad 
att på mer skönsmässiga grunder fastställa skäligt belopp. Annars motverkas 
syftet med RB 35:5, att förhindra att berättigade skadeståndsanspråk ogillas.   
 
Min undersökning visar att RB 35:5 ger domstolen mandat att göra två 
skälighetsbedömningar. Den första gäller vilken bevislättnad som skäligen 
skall medges. Den andra skälighetsbedömning går istället ut på att uppskatta 
skadans ekonomiska värde.   
 
Praxis visar att domstolarna tillämpar RB 35:5 på ett sådant sätt att mycket 
låga belopp utdöms. I kombination med fördelningen av och storleken på 
rättegångskostnaderna i dessa ofta komplicerade processer finns goda skäl 
att antaga att det sätt som RB 35:5 idag tillämpas på sätter upp reella hinder 
för den skadelidandes tillgång till rättsskydd. I synnerhet gäller detta en 
resurssvag skadelidande. Också ur ett rättsekonomiskt perspektiv är det låga 
eller rent av negativa ekonomiska väntevärdet med en process till nackdel 
för samhället eftersom potentiella skadevållare inte behöver internalisera 
den verkliga kostnaden en skada orsakar i sin verksamhet. Detta kan leda till 
oönskade handlingsmönster.s 
 
Kunskapen hos landets domare om RB 35:5 i synnerhet och 
skadeståndsberäkning i allmänhet skulle behöva förbättras. Det visar de 
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dunkelt motiverade skälighetsuppskattningarna och inte minst de domslut 
där man rentav verkar ha missat att RB 35:5 existerar.  
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Förord 
Så var studietiden över! Jag vill ta tillfället i akt att tacka min handledare 
universitetslektor Christian Dahlman för ett gott samarbete och trevliga 
diskussioner, liksom professor Peter Westberg för intressanta synpunkter. 
Professor Per Henrik Lindblom, Uppsala, har i uppmuntrande mejl hjälpt 
mig att nå en djupare förståelse för den processrättsliga begreppsvärlden. 
 
Stort tack också till universitetslektor Eva Lindell-Frantz för allt förtroende. 
Hade jag inte fått möjlighet att undervisa skulle min studietid inte ha varit 
densamma och jag undrar om jag någonsin hade förstått att juridik faktiskt 
kunde vara så engagerande! 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Skillnaden mellan att ha rätt och att få rätt är många gånger påfallande stor. 
Den processrättsliga djungel som vi jurister värnar om borgar säkert i flera 
fall för en god rättssäkerhet men frågan är om den inte väl ofta skymmer 
rättvisans ljus för den som söker rättsväsendets hjälp. Är det viktigare att ha 
de i teorin allra mest perfekta processreglerna än att den som har 
civilrättsligt rätt skall kunna genomdriva sina rättigheter till en rimlig 
kostnad? Ett sätt att undvika att de processuella reglerna sätter käppar i 
hjulet för den som har ett berättigat anspråk är att ha en mer flexibel syn på 
beviskravets höjd. Ett sådant exempel återfinns också i RB 35:5 där den 
skadelidande under vissa omständigheter kan få tillgång till en bevislättnad.  
 
I takt med att samhället blir allt mer komplicerat och tekniskt avancerat är 
det rimligt att anta att domstolarna framöver kommer att få brottas med en 
allt stridare ström av svårbevisade och komplexa skadeståndsmål. 
Advokaterna kommer att få lägga allt mer tid och kraft på att försöka 
övertyga domstolen om hur den bör uppskatta skadans värde. Märkligt nog 
har lite tid och kraft från såväl domstolarna själva som doktrinen lagts på 
detta allt viktigare område. Förhoppningsvis kommer denna uppsats, för den 
eventuella läsaren, att åtminstone väcka större förståelse för att detta 
problemområde är både viktigt och komplicerat, såväl ur advokatens som 
domarens synvinkel.   

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att söka klarlägga och kritiskt granska hur RB 
35:5 tillämpas och att söka fånga och utvärdera den metod som domstolarna 
i sammanhanget tycks tillämpa.  

1.3 Metod 
Jag har använt mig av en traditionell, rättsdogmatisk, juridisk metod, med 
granskning, analys och jämförelse av det material som de traditionella 
rättskällorna erbjudit på detta område. Stora delar av denna uppsats är 
deskriptiv men min ambition har varit att i samtliga delar av detta arbeta 
väva in analytiska moment. De avslutande tankegångarna är i sin helhet 
analytiska. 

1.4 Avgränsningar 
Problemområdet runt RB 35:5 är så vitt och snårigt att man utan tvekan 
skulle kunna skriva en avhandling inom detta område. Därför är flera 
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avgränsningar på sin plats i denna högst begränsade uppsats. För det första 
är det bara RB 35:5 första meningen som i denna uppsats behandlas. Andra 
meningen utelämnas helt från behandling och där jag i detta arbete anger 
”RB 35:5” syftar jag därför på just den första meningen och inte på 
paragrafen i sin helhet. 
 
Vidare är detta en allmän framställning som inte gör anspråk på att i detalj 
granska något av de specifika rättsområden där RB 35:5 får betydelse. 
Tonvikten läggs i denna uppsats på den processrättsliga problematiken och 
litet eller inget utrymme ägnas åt den stora problematiken med de 
civilrättsliga beräkningsmodeller som anförs i syfte att styrka en skadas 
storlek. Också urvalet av rättsfall är begränsat då jag valt att endast referera 
fall från HD samt några relativt färska avgöranden från HovR:n.    
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2 Motiv, lagtext och historisk 
tillbakablick 

2.1 Historisk tillbakablick1 
Det historiska perspektivet är inte längre en självklar del av varje juridisk 
uppsats. Just när det gäller RB 35:5 är emellertid den historiska 
utvecklingen av intresse. Kanske främst för att förarbetena är så 
knapphändiga att ett större sammanhang krävs för att förstå stadgandet och 
dess tillkomst.  
 
Redan 1832 års förslag till allmän kriminallag2 tar upp problemet med 
bevisningen i skadeståndsmål. Enligt förslaget skulle domstolen, om ej 
bestämda grunder för beräkning av skadans storlek fanns tillgängliga, ha 
möjlighet att hänskjuta värderingsfrågor till en särskild värderingsnämnd.3 
Varken detta eller de närmast följande lagförslagen trädde någonsin i kraft. 
 
Den nya lagberedningens förslag till lag angående bevisning inför rätta 
tacklade problemet med svårbevisade skador på ett nytt sätt. 1 kap. 2 § i 
beredningens förslag gav domstolen möjlighet att uppskatta svårbevisade 
skador till skäligt belopp. Trots att beredningen valde ordalydelsen ”äge 
rätten bestämma…som prövas skäligt” underströk motiven att det är en 
skyldighet för rätten att uppskatta svårbevisade skador ex officio.4 Varken 
detta eller nästkommande lagförslag5 blev någonsin gällande utan det var 
först Processlagsberedningen som 1938 lämnade ett betänkande som 
slutligen skulle träda i kraft. Betänkandet föreslog att domstolarna i 
svårbevisade fall skulle ha rätt att göra en skälighetsuppskattning av skadans 
storlek.6 Detta förslag antogs och processlagsberedningens förslag till 
utformning av RB 35:5 första meningen är fram till idag i stort sett 
oförändrad.7     

2.2 Lagtext 
RB 35:5 första meningen lyder: ”Om det är fråga om uppskattning av en 
inträffad skada och full bevisning om skadan inte alls eller endast med 
svårighet kan föras, får rätten uppskatta skadan till skäligt belopp”.  
 

                                                 
1 För en mer utförlig historisk tillbakablick se Ericsson, Thomas, RB 35:5 i teori och praxis, 
1988, s. 8 ff. 
2 Förslag till allmän criminallag, 1832, s. 82 och 136 ff. 
3 A.a. 8 kap. 2 §. 
4 Nya Lagberedningens förslag till lag angående bevisning inför rätta 1889, s. 47. 
5 SOU 1926:32 s. 261 och SOU 1926:33 s. 149f. 
6 SOU 1938:44 s. 382. 
7 Den nya lydelsen infördes med proposition 1942:5 med förslag till rättegångsbalk. 
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Inledningsvis kan konstateras att en förutsättning för att lagrummet skall 
kunna tillämpas är att en skada bevisligen har inträffat. I detta led gäller 
ingen bevislättnad. Vidare skall en av två förutsättningar vara uppfylld: 
antingen skall det vara omöjligt att föra full bevisning om skadans storlek 
eller så skall det vara så svårt att föra full bevisning därom att beviskravets 
höjd inte rimligen kan sättas till styrkt. Det senare gäller om det är orimligt 
kostsamt eller om det på annat sätt innebär stora svårigheter att för den 
skadelidande anföra full bevisning om skadans storlek. Om skada bevisligen 
har inträffat och storleken av densamma inte låter sig bevisas eller endast 
med stora svårigheter är möjlig att bevisa får alltså rätten uppskatta skadan 
till skäligt belopp. ”Får” antyder att det skulle vara upp till domstolen att 
fritt välja om man vill göra en skälighetsuppskattning eller alltjämt kräva 
full bevisning. Som konstateras under olika avsnitt nedan är detta inte en 
rimlig tolkning av RB 35:5 eftersom det skulle strida mot själva syftet med 
RB 35:5. Anledningen till denna olyckliga utformning kommenteras vidare 
nedan.  
 

2.3 Motiven 
Motiven till RB 35:5 återfinns i ”Den nya rättegångsbalken nr 1”8.  De 
karaktäriseras framförallt av att de endast mycket kortfattat kommenterar 
det aktuella lagrummet. Enligt Processlagsberedningen kan RB 35:5 
tillämpas på tre typer av skador:  
 

1. Skador vars natur gör att deras omfattning inte kan bevisas. 
2. Skador vars omfattning kan bestämmas men vars värdering pga. 

omständigheterna i det enskilda fallet inte är möjlig bevisa. 
3. Skador vars omfattning kan bestämmas men där omständigheterna 

gör att det är förenat med allt för stora svårigheter att föra full 
bevisning om skadans värdering. 

 
Vidare påpekar Processlagsberedningen att RB 35:5 inte är ägnad att befria 
part från alla krav på bevisning. Part skall föra den bevisning som skäligen 
kan åstadkommas. Regeln sägs också gälla för bestämmande av belopp som 
sedan skall jämkas. Mer än så säger inte motiven, inga exempel anges och 
inte heller någon annan hjälp står till buds för den som vill nå en djupare 
förståelse av hur lagrummet bör tillämpas. 
 
19889 tillkom en andra mening till RB 35:5 vilken inte är föremål för 
behandling i denna uppsats. Propositionen ändrade också den första 
meningen men ändringarna är obetydliga och får i det närmaste ses som en 
uppfräschning av språket. Den nya lydelsen blev: 
 

                                                 
8 NJA II 1943 s. 449. 
9 Proposition 1987/88:1, s. 12 ff. 
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”Om det är fråga om uppskattning av en inträffad skada och full bevisning 
om skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras, får rätten uppskatta 
skadan till skäligt belopp.” 
 
Att jämföra med den tidigare lydelsen: 
 
”Är fråga om uppskattning av inträffad skada och kan full bevisning därom 
icke alls eller allenast med svårigheter föras, äge rätten uppskatta skadan till 
skäligt belopp”. 
 
Som synes ingen materiell ändring av RB 35:5 första meningen och tyvärr 
kommenteras därför inte den första meningens närmare innebörd i 
propositionen.  
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3 Doktrinen om 35:5 
RB 35:5 behandlades inträngande av Danielsson och Persson då 
bestämmelsen var relativt ny. Deras syn på 35:5 målar upp en intressant 
fond på vilken jag senare i detta arbete kommer att fylla på med modernare 
tongångar. Så mycket mer än ett avstamp eller en bakgrund tjänar dock inte 
dessa tidiga framställningar då de skrevs på ett underlag av en mycket 
sparsam praxis.  
 
RB 35:5 är också kommenterad i förbigående av Gärde, Rodhe, Karlgren, 
Ekelöf och Fitger vilkas olika tolkningar kommer att presenteras nedan. 
 
I nyare tid har inte mycket skrivits om RB 35:5. Per Henrik Lindblom skrev 
emellertid 1992 en synnerligen intressant artikel som inträngande behandlar 
framförallt den processuella problematiken runt RB 35:5. 1995 kom så 
Roberth Nordh med sitt inlägg i debatten i en artikel som närmast kan ses 
som en replik till Lindbloms. Det senaste inlägget i debatten återfinns i 
Lindells allmänna civilprocessrättsliga framställning.      
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3.1 Äldre doktrin 

3.1.1 Gärde mfl. 
Den av Gärde utgivna kommentaren till rättegångsbalken10 är mig veterligen 
den tidigast publicerade kommentaren till RB 35:5. Lagrummet 
kommenteras helt kort och inledningsvis görs anmärkningen att syftet med 
paragrafen är att undvika att berättigade skadeståndsanspråk ogillas enbart 
pga. att skadans storlek inte kan styrkas. Formuleringen ”äge rätten” 
förklaras med att part skall anföra den utredning som skäligen kan krävas 
också i fall där bevislättnad kan vara aktuell. 

3.1.2 Persson11 
Persson menar att själva innebörden i RB 35:5 är att det beviskrav som 
vanligen åvilar käranden om skadas storlek eller omfattning lindras eller att 
domstolen får göra en sannolikhetsbedömning av skadans påstådda värde. 
Med det senare tycks författaren närmast hänvisa till överviktsprincipen12. 
Vidare avgränsar Persson RB 35:5:s användningsområde genom att slå fast 
att lagrummet för sin tillämpning förutsätter att skada har inträffat. 
Skälighetsbedömningen träffar skadans värdering och omfång. Därefter slår 
Persson fast att det allra svåraste momentet vid uppskattning enligt RB 35:5 
är förknippat med framtida skador, ”ännu icke utvecklade effekter”. 
Intressant är författarens uppdelning av värdering i två kategorier: 
individualisering och normalisering. Den förstnämnda värderingsmetoden 
går ut på att söka det sanna värdet i det enskilda fallet medan det senare 
istället med statistikens och allmänna erfarenhetssatser hjälp söker ett 
typbelopp. Det rör sig sålunda om en subjektiv kontra en objektiv metod. 
Den subjektiva metoden tar sin utgångspunkt i vad författaren benämner 
skadeobjektets funktion som i sin tur mynnar ut i försäljningspris, 
återanskaffningskostnad eller annat värde beroende på skadeobjektets 
karaktär. Om skadans storlek påverkas av sannolikheten för viss framtida 
effekt, exempelvis försäljning till visst pris, får domstolen ta en 
sannolikhetsbedömning till hjälp. Enligt Persson skulle man i vissa fall 
kunna använda sig av graderad sannolikhet för att finna skäligt belopp.13 
Exempelvis antar vi att en viss skadas storlek är beroende av huruvida en 
viss händelse kommer att inträffa eller inte inträffa. Om ett positivt svar ger 
200 kr och ett negativt svar 100 kr så skulle domstolen om exempelvis det 
positiva utslaget är bevisat med 70 % sannolikhet utdöma 140 kr (0,7 x 200) 
                                                 
10 Gärde, N., Engströmer, Thore, Strandberg, Tore och Söderlund, Erik, Nya 
Rättegångsbalken, faksimilupplaga 1994, s. 481. Detta verk utgavs i en första upplaga 
1949. 
 11 Detta avsnitt bygger på Persson, Ulf, Skada och värde, 1953, s. 312-328. 
12 Se Bolding, Per Olof, Bevisbördan och den juridiska tekniken, 1951, s. 86 ff. 
13 Se Persson, s. 321. 
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såsom ett skäligt belopp. RB 35:5 skulle här tjäna som en motivering till 
varför domstolen kan nöja sig med en lägre sannolikhet än styrkt. Det blir 
enligt denna metod närmast fråga om en fördelning av förlusten mellan den 
skadelidande och skadevållaren. Sannolikheten kan dels röra probabiliteten 
in casu men också sannolikheten för att det skadade objektet verkligen är 
jämförbart med visst jämförelseobjekt vartill ett visst värde är knutet. I 
andra fall är det istället ett fiktivt värde som sökes eftersom det inte finns 
några som helst hållpunkter för att fixera ett verkligt och riktigt värde. 
Sannolikheten för det fiktiva värdet får sedan bestämma skäligt belopp.    
 
Sammanfattningsvis anser Persson att RB 35:5 främst kan ge stöd för att 
domstolen vid värdering av skada skall ta hjälp av probabiliteten för ett visst 
värde och därigenom beräkna skadans storlek till ett värde som inte är styrkt 
och troligen inte heller är det riktiga värdet. Denna metod är praktiskt 
användbar men tillgodoser sällan skadeståndets reparativa funktion full ut.  
 

3.1.3 Danielsson 
Samma år som Persson utgav ”Skada och värde”14 publicerades Danielssons 
”Några anmärkningar till 35 kap 5 § rättegångsbalken” i 
”Skadeståndsrättsliga spörsmål”15. Nedan följer en kort sammanfattning av 
Danielssons ställningstaganden.16

 
Danielsson tar sin utgångspunkt i förarbetena till RB 35:517 och antar en 
kritisk hållning till Processlagsberedningens motivering av skälen till 
lagrummets införande. Som anförts i motiven18 var anledningen till att RB 
35:5 infördes att det vore obilligt om en berättigad skadeståndstalan skulle 
avvisas pga. att skadans storlek inte kan styrkas. Danielssons historiska 
återblick i skadeståndsrättslig praxis visar att lagberedningen utgick från ett 
felaktigt antagande eftersom domstolarna också innan RB 35:5 gjort 
skälighetsuppskattningar i skadeståndsmål där den skadelidande har haft 
svårt att styrka skadans storlek men skada otvivelaktigt har inträffat.  
 
Den knapphändiga praxis som fanns att tillgå vid tidpunkten för artikelns 
författande gav enligt Danielsson uttryck för att RB 35:5 tillämpats i fall där 
skadans storlek varit så svårutredd att minsta krav på bevisning skulle leda 
till att talan skulle ogillas. Författaren menar dock att tillämpningsområdet 
för RB 35:5 bör vara mycket bredare än så. Istället för en undantagsregel i 
skadeståndsmål skulle enligt Danielsson RB 35:5 ge domstolarna en allmän 
rätt att göra ekonomiska värderingar, också utanför skadeståndsrätten.  
 

                                                 
14 Persson,  a.a. 
15 Försäkringsjuridiska föreningens publikation nr 10 1953, s. 5 ff. 
16 Se Danielsson, Erik, Några anmärkningar till 35 kap 5 § rättegångsbalken, ur 
Skadeståndsrättsliga spörsmål, Försäkringsjuridiska föreningens publikation nr 10 1953, s. 
5-29. 
17 SOU 1938:44 s. 382. 
18 NJA II 1943 s. 449. 
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Det kanske mest intressanta i Danielssons artikel är resonemanget om 
huruvida en värdering kan vara sann eller falsk, dvs. indirekt om ”skäligt 
belopp” är att betrakta som en sak eller rättsfråga.19 Å ena sidan anför 
författaren att ekonomiskt värde många gånger anses vara en faktisk 
egenskap hos saker, prestationer och rättigheter. Är fallet så kan man förstås 
också hävda att en värdering kan vara sann eller falsk. Men många gånger är 
det ekonomiska värdet beroende av många olika omständigheter och svårt 
att överblicka varför en värdering i själva verket sannolikt aldrig blir helt 
sann eller falsk. Då åtföljer frågan, kan man ha bevisbördan för något som 
inte är antingen riktigt eller oriktigt? Svaret är nekande och ger oss därför att 
”skäligt belopp” är att bedöma som en rättsfråga. Danielsson utvecklar 
emellertid inte den processrättsliga betydelsen av detta. 
 
Skadeuppskattning kan enligt Danielsson hänföras till fem olika typer.  
 

1. Nominellt bestämda eller exakt bestämda poster. 
2. Poster som går att knyta till viss i praxis, avtal eller författning 

fastställd taxa. 
3. Affärsmässig, teknisk, statistisk eller matematisk beräkneliga 

poster. 
4. Hypotetiska penningposter såsom förlorad arbetsinkomst där lönen 

inte är fast bestämd. 
5. Poster som bestäms genom domstolens värdering. 

    
Danielsson menar att RB 35:5 kan tillämpas på alla dessa 
uppskattningsmetoder, alltså också fall där den skadelidande rent faktisk 
mycket väl skulle kunna presentera full bevisning. Denna tolkning saknar 
uppenbarligen stöd i lagtexten, kravet för att få tillgång till RB 35:5 är ju att 
det är omöjligt eller svårt att föra fullgod bevisning om skadans storlek. En 
rimligare tolkning är emellertid att det är punkten tre, fyra och fem som 
kommer i fråga. Dessa tre fall av värderingsmetoder kännetecknas samtliga 
av att de är oprecisa och svårbevisade varför RB 35:5 kan vara en 
välbehövlig hjälp för den skadelidande parten. Danielssons resonemang går 
istället ut på att det typiskt sett skulle vara ofördelaktigt för den 
skadelidande att åberopa en skälighetsuppskattning varför det trots att det 
enligt Danielsson är möjligt att tillämpa RB 35:5 på samtliga fem punkter 
inte i praktiken skulle förekomma. Danielsson hävdar att det vida 
tillämpningsområdet skulle medföra ett större incitament för skadevållaren 
att vitsorda utgiftsposter som i och för sig skäliga vilket skulle vara 
motiveringen till denna extensiva tolkning av RB 35:5. Detta verkar vara en 
svag motivering eftersom Danielsson som ovan nämnts antar att en 
skadevärdering i regel skulle vara till nackdel för den skadelidande. Enligt 
det synsättet så vore det ju rimligen till nackdel för skadevållaren att 
vitsorda ett skäligt belopp. 
 
Avslutningsvis gör Danielsson en granskning av den begränsade praxis som 
fanns att tillgå vid tidpunkten för artikelns författande. Danielsson söker här 

                                                 
19 Detta är något som Lindblom lägger mycket kraft på att diskutera, se avsnitt 3.2.3 nedan. 
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stöd för sin tes om att domstolen har en allmän rättighet att göra 
värderingar, också utanför skadeståndsrätten. Något belägg för detta kan 
hursomhelst knappast sägas framgå av de rättsfall som Danielsson tar upp. 
Han konstaterar dock att domstolarna utan tvivel företar en rad olika 
ekonomiska värderingar och där har han också stöd i den äldre praxis han 
tar upp. Att RB 35:5 skulle göra värderingen frivillig för domstolen tar 
Danielsson avstånd ifrån också om lagtexten antyder detta.20 Det skulle vara 
i strid med lagens ändamål, nämligen att ge den skadelidande en större 
möjlighet att i realiteten bli kompenserad för sin skada. Om domstolen 
skulle ha rätt att vägra göra en värdering med hänvisning till lagrummets 
fakultativa utformning vore det i det närmaste att se som denegatio juris. 
Skyldigheten att värdera en skada anser Danielsson ligga ”tyst inbegripen i 
domstolens dömande funktion” vilket väl i och för sig är en sämre 
motivering än att rakt av konstatera att domstolen inte har någon rätt att 
avvisa berättigade anspråk. 
 
Sammanfattningsvis menar Danielsson att det skulle finnas en allmän rätt 
för domstolen att fritt värdera, också utanför skadeståndsrätten. RB 35:5 
skulle därmed bara vara att betrakta som en kodifiering av domstolarnas 
allmänna rätt att göra ekonomiska värderingar. Den praxis som Danielsson 
anför är emellertid knapphändig och kan knappast sägas ge underlag för så 
långtgående slutsatser. Detsamma gäller hans resonemang om RB 35:5 och 
dess tillämpning vid skadevärdering där han i viss mån motsäger sig själv i 
sin strävan att markera lagrummets vida tillämplighet. Mer intressant är att 
Danielsson konstaterar, och detta med vederbörligt stöd i praxis, att 
domstolarna företar en rad ekonomiska värderingar i sin dömande funktion. 
Dessutom snuddar han vid problematiken om värdering är att se som en 
rätts eller sakfråga vilket väl får anses vara ett frö för Lindbloms långt 
senare publicerade artikel21.  Danielsson uppfattar också det problematiska i 
att RB 35:5 kan synas vara fakultativ och avfärdar detta med goda skäl. 
 
 

3.1.4 Rodhe 
Rodhe kommenterar i sitt stora verk ”Obligationsrätt”22 RB 35:5 under 
kapitlet ”Begreppet skada”. Enligt Rodhe ger lagrummet domstolen rätt att 
konstruera hypotetiska händelseförlopp på relativt lösa grunder. Han menar 
också att domstolen då det är svårt att styrka skadans storlek inte behöver gå 
omvägen via ett konstruerat och hypotetiskt händelseförlopp utan kan välja 
att direkt utdöma ett skäligt belopp utan någon närmare motivering. Rodhe 
flaggar också för att det troligen kommer att bli så att domstolarna trots att 
det är fullt möjligt att konstruera ett hypotetiskt händelseförlopp stundom 
kan välja att gå genvägen att utan närmare motivering ange skäligt belopp.   
 

                                                 
20 ”Får” i nuvarande lydelse och ”äge” i den äldre lydelsen. 
21 Se avsnitt 3.2.3. 
22 Rodhe, Knut, Obligationsrätt, 1956 s. 469 f. 
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3.1.5 Karlgren 
Karlgren nämner endast i föregående RB 35:5 i sin allmänna 
skadeståndsframställning.23 Han menar att den processuella utgångspunkten 
är att den skadelidande har full bevisbörda för skadans storlek men tar upp 
RB 35:5 som ett undantag från denna regel. I stort sett nöjer han sig med att 
hänvisa till Danielsson och Bolding men passar också på att uttala sitt stöd 
för den av Rodhe hävdade uppfattningen att RB 35:5 inte bara ger 
domstolen möjlighet att acceptera en tunnare bevisning och därefter på 
denna bevisning skatta skadan utan också att domstolen är fri att oberoende 
av anförd bevisning uppskatta ett passande belopp.24

 

3.2 Nyare doktrin 

3.2.1 Fitger25 
Fitger påpekar att en betydande bevislättnad för svårbevisade 
omständigheter kan uppnås också med hjälp av RB 35:1. Fitger menar att 
RB 35:5 går längre än så. Med hänvisning till NJA 1973 s. 717 hävdar han 
att RB 35:5 också omfattar fall där kausal bevisning helt saknas. Vad gäller 
skälighetsbedömningen så för Fitger ett resonemang som närmast pekar på 
att han anser att RB 35:5 innebär att överviktsprincipen skall tillämpas. 
Enligt Fitger skall också en skälighetsbedömning enligt första stycket 
innefatta någon form av sannolikhetsövervikt. Vidare sägs att det 
åtminstone inte får vara mer sannolikt att skadan inte uppgår till minst det 
utdömda beloppet än att den gör det. 
 

3.2.2 Ekelöf26 
Ekelöf anser att den väsentliga innebörden av RB 35:5 är att också en svag 
bevisning för skadans omfattning och värde är godtagbar i vissa fall. Ekelöf 
vill emellertid inte gå så långt som att påstå att RB 35:5 ger tillgång till 
överviktsprincipen utan menar att beviskravet åtminstone måste vara 
antagligt. Vidare argumenterar Ekelöf för att en liknande bevissänkning kan 
vara motiverad i skadeståndsmål i största allmänhet, också utanför RB 35:5 
och dess tillämpningsområde. 
 

                                                 
23 Karlgren, Hjalmar, Skadeståndsrätt, 5:e upplagan 1972, s. 208 f. 
24 Se avsnitt 3.1.3 ovan. 
25 Fitger, Peter, Rättegångsbalken II, 2001, 35:60-63. Uppdaterad med Supplement 42, 
december 2003. 
26 Ekelöf, Per Olof, och Boman, Robert, Rättegång IV, 1992, s. 107 ff. 
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3.2.3 Lindblom 
Den fylligaste behandlingen av RB 35:5 på senare återfinns i Lindbloms 
artikel ”RB 35:5, för enkel för förenkling?” som i sin första version utgavs i 
Festskrift till Bertil Bengtsson 1993. Detta avsnitt bygger på den något 
reviderade version som står att finna i Lindbloms ”Miljöprocess II”27. 
 
Lindblom behandlar utförligt det ovan uppmärksammade problemet om att 
RB 35:5 av lagtexten verkar ges en fakultativ karaktär. Lindblom avfärdar 
med kraft att lagrummet skulle vara av fakultativ karaktär. Som tänkbar 
förklaring till lagtextens utformning (”får” istället för ”skall”) ser han tre 
alternativ: 
 

1. Lagstiftaren vill undvika en konflikt med RB 17:1. Om det skulle ha 
stått ”skall” i RB 35:5 skulle domaren kunna förledas att tro att det 
är domstolens uppgift att uppskatta skadan till skäligt belopp också 
om detta överstiger vad part har yrkat. Genom att markera att 
domstolen ”får” uppskatta skadan till skäligt belopp skulle 
härigenom antydas att skälighetsuppskattningen måste ligga innanför 
parts yrkanden. 

2. I enlighet med den traditionella självbestämmanderätt som 
domstolarna åtnjuter inom skadeståndsrätten är den fakultativa 
utformningen en markering från lagstiftarens sida att det är upp till 
domstolarna att, i enlighet med lagens ändamål, närmare precisera 
lagrummets innebörd.  

3. Skäligheten är att se som en rättsfråga och måste därför besvaras av 
domstolen. 

 
Det är alternativ tre som Lindblom anser ha bäst skäl för sig. Om 
skäligheten är en rättsfråga skulle domstolen vara skyldig att göra en 
skälighetsuppskattning så snart rekvisiten i RB 35:5 är uppfyllda, 
åtminstone om part har förebringat den utredning som skäligen kan krävas i 
det enskilda fallet.28 Detsamma måste också gälla om det som Fitger 
antyder29 är så att RB 35:5 innebär att överviktsprincipen skall tillämpas. 
Eftersom det enligt överviktsprincipen räcker med minsta möjliga 
sannolikhetsövervikt skulle utrymmet för ogillande bli nära noll. Lindblom 
tycks emellertid inte vilja godtaga ett lägre beviskrav än antagligt. 
 
Lindbloms huvudnummer gäller betydelsen av huruvida skäligheten skall 
anses vara att betrakta som en sak eller rättsfråga. Om skäligt belopp är en 
rättsfråga skall domstolen besvara frågan om vad som utgör skäligt belopp 
ex officio grundat på de rättsfakta som åberopats av part. Bevislättnaden 
som RB 35:5 medger skulle i så fall träffa dessa rättsfakta och sänka 
beviskravet från styrkt till antagligt. Detta betyder alltså att bevislättnaden 
inte skall träffa ”skäligt belopp” utan de omständigheter varpå 
skälighetsbedömningen görs. Skulle skäligheten vara att anse som en 
                                                 
27Lindblom, Per Henrik, Miljöprocess II, 2002, s. 368 ff. 
28 Jfr. NJA II 1943 s. 449, part är inte helt befriad från utredningsbördan. 
29 Se avsnitt 3.2.1 ovan. 
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sakfråga gäller å andra sidan att bevislättnaden istället träffar själva 
skäligheten och i så fall har den skadelidande också bevisbördan för skäligt 
belopp. Är skäligheten däremot att betrakta som en rättsfråga kan inte den 
skadelidande sägas ha bevisbördan för skäligt belopp eftersom man inte kan 
ha bevisbördan för en rättsfråga som det ankommer rätten att besvara enligt 
principen jura novit curia. 
 
Om bestämmandet av skäligt belopp är att se som en sakfråga: 
 
Skälighet Rättsfakta 
Skälighetsgrundande 
omständigheter 

Bevisfakta 

Bevisning till stöd för de 
skälighetsgrundande 
omständigheternas riktighet 

Hjälpfakta 

 
Om bestämmandet av skäligt belopp är att se som en rättsfråga: 
 
Skälighet Besvaras ex officio, ej föremål för 

bevisning (abstrakt rättsfaktum) 
Omständigheter varpå domstolen 
grundar skäligt belopp 

Rättsfakta (konkret rättsfaktum) 

Omständigheter till stöd för de 
skälighetsgrundande 
omständigheterna 

Bevisfakta 

 
Lindblom anser att övervägande skäl talar för att skäligheten är att anse som 
en rättsfråga. Gränsdragningen mellan sak och rättfrågor är inte 
oproblematisk30 och Lindblom menar att svaret på om skäligheten är att se 
som en sak eller rättsfråga bör bero av på vilken nivå det är rationellt att 
tillämpa bevislättnaden ur ett processekonomiskt perspektiv snarare än ett 
begreppsjuridiskt. Skillnaden blir följande: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Se Bolding, s. 33 ff. 
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Om skäligheten är att se som en sakfråga inträder bevislättnaden på den 
högsta nivån i det processuella flervåningshuset: (grå fyllnad markerar på 
vilket våningsplan bevislättnad inträder) 
 
Skälighet Rättsfakta 
Skälighetsgrundande 
omständigheter 

Bevisfakta 

Bevisning till stöd för de 
skälighetsgrundande 
omständigheterna 

Hjälpfakta 

 
Om skäligheten istället är att anse som en rättsfråga flyttas bevislättnaden 
ner en våning: 
  
Skälighet Besvaras ex officio, ej föremål för 

bevisning (abstrakt rättsfaktum) 
Omständigheter varpå domstolen 
grundar skäligt belopp 

Rättsfakta (konkret rättsfaktum) 

Bevisning till stöd för de 
skälighetsgrundande 
omständigheterna 

Bevisfakta 

 
Är skäligheten att se som en rättsfråga träffar åberopsbördan de 
omständigheter varpå domstolen skall grunda skäligheten vilket enligt 
Lindblom är ändamålsenligt i processekonomisk mening. Detta eftersom 
part på ett tidigt stadium i processen tvingas redovisa de grunder varpå han 
menar att skäligt belopp skall grundas vilket förstås underlättar motpartens 
processföring och minskar risken för överklagande pga. överrumpling.  
 
Något som inte framgår av Lindbloms artikel är att en tankegång som ligger 
bakom Lindbloms ståndpunkt om att skäligheten är en rättsfråga och vilken 
nivå bevislättnaden skall inträda på är idén om att ett rättsfaktum kan 
dekonstrueras i flera olika bitar. Skäligheten i sig skulle vara det abstrakta 
rättsfaktum som omfattar och innesluter de skälighetsgrundande 
omständigheterna som i sin tur är de konkreta rättsfakta som utgör basen för 
det abstrakta rättsfaktumet (skäligt belopp). Den bärande tanken med att 
tillämpa bevislättnaden en våning lägre än normalt är att det kan finna skäl 
att tillämpa olika bevisregler på olika delar av samma rättsfaktum.31

 
Sammanfattningsvis menar alltså Lindblom att skäligt belopp är att se som 
en rättsfråga vilket innebär att bevislättnaden flyttas ner till att träffa de 
omständigheter varpå domstolen senare skall grunda skäligt belopp. Detta 
påverkar också åberopsbördan som också den flyttas ner vilket ger 
processekonomiska vinter stora nog att motivera denna tolkning. 

                                                 
31 Dessa bakomliggande tankar har Lindblom vänligt nog delgivit mig då vi diskuterat RB 
35:5. Jfr också Lindbloms resonemang i Andersson, Torbjörn och Lindell, Bengt 
(redaktion), Vänbok till Torleif Bylund, 2003, s. 171 ff. 
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3.2.4 Nordh 
Den senaste mer inträngande kommentaren till RB 35:5 återfinns i Roberth 
Nordhs artikel ”35:5 rättegångsbalken. En rättsfråga om vad?”32 vilken är 
källan till detta avsnitt. 
 
Roberth Nordh håller i och för sig med Lindblom om att 
skälighetsbedömningen är att se som en rättsfråga. Däremot ställer sig 
Nordh frågande till att RB 35:5 överhuvudtaget handlar om någon 
skälighetsuppskattning av en skadas storlek. Han menar istället att 
skälighetsuppskattningen gäller beviskravets höjd och inte skadans storlek. 
Vid svårbevisade skador skulle alltså domstolen ha att fastställa ett skäligt 
krav på bevisningens styrka varefter skadeståndsbeloppet kan fastställas 
utan någon skönsmässig uppskattning baserat på de fakta om skadans 
storlek som anses visade med erforderlig styrka. Denna tolkning motiverar 
Nordh med framförallt följande argument: 
 

• 35 kap. RB handlar om bevisning vilket talar för att 35:5 också 
skulle handla om bevisning. 

• Det skulle bäst stämma överens med den processuella 
utgångspunkten som gäller om bevislättnad inte medges. 
Åberopsbördan skulle liksom vid full bevisning gälla de rättsfakta 
som uttrycker skadans värde och inte de omständigheter varpå 
skäligt belopp grundas. Att samma regler om processmaterialets 
klassificering skulle gälla också när RB 35:5 är aktuell skulle 
underlätta parternas processföring och undvika 
överraskningseffekten som riskerar att inträda då åberopsbördan 
flyttas ner. Skäligheten är att betrakta som en sakfråga enligt detta 
sätt att resonera. 

• Eftersom det är tveksamt att klassificera skäligheten som en sakfråga 
är det en mer rimlig lösning att hävda att skäligheten gäller 
beviskravet och inte skadans storlek. 

• Domstolarna får en friare tillgång till bevismaterial eftersom 
åberopsbördan inte flyttas ner i processmaterialet.33  

• Domstolarna kan sätta beviskravet så att det passar den aktuella 
skadetypen istället för att vara låsta till ett visst sänkt beviskrav 
(”antagligt” enligt Ekelöf). 

• I NJA 1973 s. 72334 åberopade inte den skadelidande några 
omständigheter till grund för skäligt belopp. Trots detta fastställde 
HD, utan närmare motivering, ett skadestånd med hjälp av RB 35:5.  
Enligt Nordh vore det mindre sannolikt att HD skulle grunda sin 
dom på rättsfakta som inte hade åberopats. 

 

                                                 
32 Nordh, Roberth, 35:5 Rättegångsbalken. En rättsfråga om vad?, SvJT 1994 s. 81 ff. 
33 Jämför avsnitt 3.2.2 ovan.  
34 Se 4.1.1. nedan.  
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Sammanfattningsvis menar alltså Nordh att RB 35:5 ger domstolen rätt att 
pröva vilken bevishöjd som är skälig. Däremot skulle RB 35:5 enligt Nord 
inte ge domstolen rätt att göra någon värdering, dvs. en 
skälighetsuppskattning av skadeståndsbeloppet. När väl beviskravet är 
fastställt skall skadeståndsbeloppet bestämmas enligt vad som anses visat. 
Nordhs motivering av denna tolkning kan synas svag eftersom han varken 
har stöd i lagtext eller förarbeten och blott anför ett rättsfall till stöd för sin 
sak. 
 

3.2.5 Lindell 
Den färskaste kommentaren av RB 35:5 i en allmän översikt återfinns i 
Bengt Lindells ”Civilprocessen”35.  
 
Lindell återger delar av den äldre doktrinen men det i sammanhanget 
intressanta med Lindells framställning är hans kommentarer till Nordhs och 
Lindbloms bägge artiklar. Lindell menar att den väsentliga skillnaden 
mellan Nordhs och Lindbloms synsätt är att Nordh förespråkar att RB 35:5 
ger domstolen möjlighet att göra en skälighetsbedömning och denna gäller 
beviskravets höjd. Lindblom – menar Lindell – anser däremot att RB 35:5 
ger domstolen mandat att göra två skälighetsbedömningar. Den ena träffar 
beviskravets höjd och den andra vilket belopp som kan anses vara skäligt.  
Lindell ansluter sig till Lindbloms syn på saken och menar att det vore att gå 
alltför långt att reducera RB 35:5 till att endast gälla beviskravets höjd. 
Detta ställningstagande motiverar Lindell med att Nordhs tolkning saknar 
stöd i lagtexten och också med att en bevissänkning sällan löser problemet 
med skadevärderingen. Också efter en bevissänkning är det många gånger 
svårt att fastställa skadans storlek. Därför måste domstolen ha möjlighet att 
efter bevissänkningen skatta skadans värde.  
 
Avslutningsvis kommenterar Lindell den speciella problematiken när 
utredningen om skadans storlek är dålig. Då får en skälighetsbedömning 
antingen basera sig på den allmänna kunskapen om vilka skador och deras 
ungefärliga värde det rör sig om i det aktuella fallet eller – om allmänna 
erfarenhetssatser inte finns att tillgå eller är mycket osäkra – en mer 
renodlad skönsmässig bedömning. I det första fallet menar Lindell att det 
väsentligen är en sakfråga eftersom erfarenhetssatser kan bevisas. Också i 
detta fall föreligger emellertid en värderingsfråga (rättsfråga), som ej är 
föremål för bevisning, vid fastställandet av ersättning i det konkreta fallet. I 
det andra fallet då erfarenhetssatser ej finns att tillgå eller inte är tillförlitliga 
skulle det istället vara fråga om en mer renodlad rättsfråga. 
 
 
 

                                                 
35 Lindell, Bengt, Civilprocessen, 2:a upplagan 2003, s. 419 ff. 
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4 Rättsfallsreferat 
Som vi har kunnat konstatera i avsnittet ovan föreligger ingen konsensus om 
hur RB 35:5 egentligen skall tolkas och tillämpas. I detta kapitel skall jag 
söka ge en bild av hur domstolarna rent faktiskt har tillämpat RB 35:5. Jag 
kommer för varje rättsfall kortfattat redogöra för omständigheterna i sak, 
den skadelidandes yrkanden och avslutningsvis domstolens motivering i 
anslutning till skadans storlek. Varje rättsfall följs också av några korta 
kommentarer från författarens sida. 

4.1 Rättsfall från Högsta domstolen 

4.1.1 NJA 1973 s. 717 
Innehavare av släktnamnet Wänerskog väckte talan mot den ekonomiska 
föreningen ”Skogsägarföreningen Vänerskog” med yrkande om förbud för 
föreningen att använda firman och tillika om skadestånd. Beträffande 
skadeståndsyrkandet anförde käranden att beloppets storlek borde motsvara 
rimlig gottgörelse för de obehag som namnrättshavaren åsamkats genom att 
annan utan tillstånd lagt beslag på hans släktnamn. Käranden menade vidare 
att en ersättning om 10 000 kr per person måste anses som rimlig mot 
bakgrund av att namnet använts i tre års tid, i betydande omfattning och 
också utanför Vänerskogs verksamhetsområde. 
 
Underrätterna ogillade käromålet medan HD kom fram till att 
skadeståndsskyldighet förelåg. Angående skadans storlek återfinns följande 
motivering ”I avsaknad av utredning om skadans omfattning får envar av 
dem anses gottgjord med ett jämlikt 35 kap. 5 § RB skäligt befunnet belopp 
av 1000 kr jämte ränta.”36

 
Detta rättsfall har Roberth Nordh anfört till stöd för sin tes om att RB 35:5 
ger domstolen rätt att göra en skälighetsbestämning av beviskravets höjd 
och inte en skälighetsuppskattning av beloppet.37 Detta eftersom HD inte 
redovisar de rättsfakta som de grundar skälighetsuppskattningen på och 
dessutom skulle enligt Nordh den skadelidande inte ha åberopat några 
omständigheter till stöd för sitt påstående om skadans storlek. Detta anser 
jag inte är med sanningen överensstämmande då käranden i TR:n klart 
framför att släktnamnet obehörigen använts under tre år och i betydande 
omfattning. Detta är förstås inte ett påstående som i sig går att sätta ett 
pekuniärt värde på. Men nog är det omständigheter som kan hjälpa 
domstolen att uppskatta ett skäligt belopp! Om beviskravet är så lågt som 
sannolikhetsövervikt torde dylika påståenden kunna tjäna som godtagbar 
bevisning. Däremot kan det förstås tyckas märkligt att HD inte närmare 
anger att de är just dessa omständigheter varpå man grundar 

                                                 
36 NJA 1973 s. 717, s. 723. 
37 Se avsnitt 3.2.4. ovan. 
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skälighetsuppskattningen. Som jag ser det finns det två möjliga förklaringar 
till detta. Den ena vore helt enkelt att det rör sig om ett rent förbigående från 
domstolens sida. Den andra och kanske mer troliga förklarningen är att 
Rodhes38 och Karlgrens39 åsikt om att RB 35:5 ger domstolen en 
valmöjlighet vid avfattande av domskälen. De menar att domstolen har att 
välja på att redovisa ett konstruerat händelseförlopp eller direkt och utan 
närmare motivering ange ett skäligt belopp. Det senare alternativet vore en 
naturlig förklaring till HD:s kortfattade motivering i de aktuella domskälen. 
Alltså hade käranden uppfyllt sin åberopsbörda och därigenom givit 
domstolen åtminstone en utgångspunkt för skälighetsuppskattningen. Pga. 
de begränsade rättsfakta som HD hade att tillgå valde man att gå rakt på 
skälighetsuppskattningen istället för att söka till varje pris få ihop en 
trovärdig motivering till att det aktuella beloppet är i linje med skadans 
storlek. Varje skälighetsuppskattning innehåller ett skönsmässigt 
ställningstagande och ju osäkrare detta är desto svårare är det förstås att 
exakt motivera. 
 

4.1.2 NJA 1977 s. 415 
Det dominerande inslaget aktiebolaget Qvinns Corner AB användes av 
svaranden som varukännetecken. Käranden ansåg att detta utgjorde ett 
intrång i ensamrätten till varumärket Qvinny och yrkade därför med stöd av 
Varumärkeslagen skadestånd samt att domstolen skulle förordna om 
förstöring av visst material. I detta fall angav inte kärande någon närmare 
motivering till att skadans storlek uppgick till det yrkade beloppet 5000 kr. 
Däremot återfinns en mer detaljerad beskrivning av varumärkets betydelse 
för käranden vilket skulle kunna ses som omständigheter vilka ger 
domstolen möjlighet att uppskatta skadans storlek. 
 
TR:n gillade käromålet och uppskattade skadeståndet med stöd av RB 35:5 
till 1000 kr. HovR:n ogillade däremot käromålet. 
 
HD konstaterade att varumärkesintrång ägt rum och att detta medfört skada 
för käranden. HD utdömde ett skadestånd om 5000 kr i överensstämmelse 
med det av käranden yrkade beloppet med motiveringen ”Skadan kan 
skäligen skattas till det av Detex yrkade beloppet 5000 kr.”40  
 
Här rör det sig återigen om att käranden mycket knapphändigt och i vart fall 
inte i direkta ordalag åberopat rättsfakta till stöd för domstolens 
skälighetsuppskattning. Vi ser återigen att HD valt att inte närmare motivera 
hur man kommit fram till det utdömda beloppet. Att HD valde att döma ut 
hela det yrkade beloppet kan bero på att lagstiftaren strävat efter att den som 
lidit varumärkesintrång skall ersättas fullt ut vilket enligt motiven till 
Varumärkeslagen skulle möjliggöras med hjälp av RB 35:5.41  
                                                 
38 Se avsnitt 3.1.3 ovan. 
39 Se avsnitt 3.1.4 ovan. 
40 Se NJA 1977 s. 415, s. 423. 
41 Se SOU 1958:10 s. 333. 
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4.1.3 NJA 1981 s. 933 
Detta är ett synnerligen snårigt rättsfall där ämnet för tvisten var vilken 
ersättning en kommun skulle utge som löseskilling till en markägare som 
fick ett par fastigheter exproprierade. Såväl kommun som fastighetsägaren 
anförde omfattande utredningar till stöd för respektive ståndpunkt om 
löseskillingens fastställande, särskilt hur viss indexuppräkning skulle gå till.  
 
TR:n och HovR:n nådde olika slut som HD i sin helhet ändrade och till del 
avskrev. Gällande löseskillingens storlek anförde HD följande: ”Det är inte 
möjligt att på grundval av den utredning som föreligger i målet fastställa en 
exakt nivå till vilken ersättningsbeloppen med hänsyn till prisutvecklingen 
bör uppräknas. HD finner sig därför böra enligt grunderna för 35 kap. 5 § 
RB uppskatta det index som bör användas vid uppräkning av 
ersättningsbeloppen till fastighetens nuvarande värde. Det förefaller rimligt 
att utgå från ett index på 500.”42  
 
I detta fall var de åberopade omständigheterna för löseskillingens 
bestämmande åtskilliga och utförliga. HD valde pga. de stora svårigheterna 
med att exakt finna rätt belopp att analogiskt tillämpa RB 35:5.43 Återigen 
motiverar inte HD närmare hur man kommit fram till det skäliga beloppet. 
 

4.1.4 NJA 1984 s. 34 
I en skivaffär hade ett stort antal s.k. bootlegskivor (inspelningar som saknar 
tillstånd från rättighetsinnehavaren) sålts till förfång för 
upphovsrättsinnehavarna. En representant för rättighetsinnehavarna yrkade 
därför på skadestånd om 9600 kr som ekonomiskt skadestånd (vilket var väl 
specificerat) och 25 000 kr i allmänt skadestånd. De svarande medgav 
ersättningsskyldighet om 9600 kr. 
 
TR utdömde de 9600 kr och därtill 15 000 kr i allmänt skadestånd. HovR:n 
menade däremot att det inte fanns några egentliga hållpunkter ens för en 
summarisk uppskattning av det allmänna skadeståndet. Därför menade 
HovR:n att en skälighetsuppskattning enligt RB 35:5 inte kunde fastställas 
till ett mer avsevärt belopp. Hovrätten fastställde det allmänna skadeståndet 
till 1000 kr. 
 
Käranden inskränkte sitt yrkande om allmänt skadestånd till 15 000 kr då 
målet kom upp till HD. I domskälen uppmärksammade HD förarbetena till 
Upphovsrättslagen och den däri ingående hänvisningen till RB 35:5.44 HD 
motiverade uppskattning av det allmänna skadeståndet enligt följande: 
                                                 
42 Se NJA 1981 s. 933, s. 951. 
43 I fallet var inte fråga om fastställande av skadestånd utan av löseskilling vid 
expropriation varför RB 35:5 inte var direkt tillämpligt.   
44 Se proposition 1960:17 s. 290 ff. 
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”Närmare utredning om skadans storlek har inte förebragts och kan inte 
heller rimligen påfordras. Skadan får därför enligt 35 kap. 5 § RB 
uppskattas till skäligt belopp. Vad NCP (käranden, författarens anmärkning) 
yrkar i HD, 15 000 kr, kan inte anses överstiga det belopp som vid en sådan 
uppskattning kommer i fråga.”45  
 
Detta fall är typiskt för de immaterialrättsliga skadeståndsmålen. Det är 
ostridigt att någon form av allmän skada i form av skadat varumärke, 
försvagad framtida försäljning och dylikt uppstår vid intrång men det är mer 
eller mindre omöjligt att sätta ett exakt värde på skadans storlek. Några 
närmare omständigheter för att precisera beräkningsgrunden för det 
allmänna skadeståndet åberopas inte av käranden men av domskälen 
framgår att HD finner detta ursäktligt. Därefter anger HD på ett aningen 
märkligt och indirekt sätt vad som utgör skäligt belopp. Det yrkade beloppet 
sägs i vart fall inte överstiga det belopp som skulle kunna komma i fråga vid 
en skälighetsuppskattning. För att kunna fälla detta konstaterande krävs 
förstås att HD åtminstone tagit ställning till vad skäligt belopp ungefär 
skulle kunna uppgå till. Någon motivering till hur domstolen har kommit 
fram till att de utdömda 15 000 kr i vart fall utgör skäligt belopp saknas. 
 
 

4.1.5 NJA 1986 s. 226 
En sånggrupp ändrade texten till en tidigare känd sång med julanknytning 
men använde sig av samma titel som originalet då gruppen utgav en skiva. 
Därmed ansåg sig rättighetsinnehavaren kränkt så till vida att gruppen 
olovligen inkräktat på hans ensamrätt till sångens titel. Käranden yrkade på 
skadestånd (i form av vederlagsersättning) enligt Upphovsrättslagens 54 § 
och påpekade att RB 35:5 borde användas vid fastställandet av fastställandet 
av skäligt vederlag eftersom närmare grunder för vederlagets beräkning 
saknades.  
 
Tingsrätten utdömde med stöd av RB 35:5 4 000 kr som skadestånd och 
menade att kärandens utredning om skadans storlek var så bristfällig att 
högre belopp ej kunde utdömas. Också Hovrätten hänvisade till RB 35:5 
och menade liksom TR:n att utredningen var alltför tunn för att ge någon 
högre ersättning. Hovrätten fastställde liksom senare HD TR:ns dom.   
 
Detta fall är ännu ett exempel på en skälighetsuppskattning utan närmare 
motivering. Intressant är att TR:n angav att ”Emellertid måste domstolens 
uppskattning bygga på omständigheter som part har påstått i målet.”46 Detta 
kan väl närmast ses som en bekräftelse på den tanke som Lindblom anfört47 
om att åberopsbördan träffar de omständigheter varpå domstolen har att 
uppskatta skadans storlek. Det är också intressant att domstolarna valde att 
utdöma ersättning trots att TR:n konstaterade att käranden inte ens i form av 
                                                 
45 NJA 1984 s. 34, s. 42 f. 
46 NJA 1986 s. 226, s. 229. 
47 Se 3.2.3 ovan. 
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påståenden anfört någon närmare utredning om skadans storlek. Detta talar 
för att åberopsbördan visserligen är reell men att domstolen också i 
avsaknad av åberopade rättsfakta kan döma ut ett skäligt belopp. 

4.1.6 NJA 1988 s. 143 
Ett inkassobolag ansökte vid två tillfällen om betalningsföreläggande mot 
ett visst bolag som emellertid var fel gäldenär för de bägge ansökningarna. 
Bolaget som träffades av de felaktiga betalningsanmärkningarna stämde 
inkassobolaget och yrkade på  skadestånd om 75 000 kr för ekonomisk 
skada och 25 000 kr för ideell skada. 
 
Tingsrätten underkände kärandens utredning om de bägge skadornas storlek 
och uppskattade istället skadeståndet med stöd av RB 35:5 till 20 000 kr för 
ekonomisk skada och 5 000 kr för den ideella skadan. Hovrätten 
konstaterade också att käranden inte fullt lyckats styrka de åberopade 
skadornas storlek. Det rörde sig dock om svårbevisade skador varför RB 
35:5 ansågs tillämplig. Hovrätten uppskattade den ekonomiska skadan till 
30 000 kr utan närmare motivering men underkände yrkandet om ersättning 
för ideell skada pga. en i denna uppsats ej intressant grund. 
 
HD fastställde Hovrättens dom och motiverade inte närmare 
skälighetsuppskattningen. 
 

4.1.7 NJA 1991 s. 625 
En fastighetsmäklare hade givit felaktiga uppgifter om en kunds möjlighet 
till uppskov med realisationsvinst på fastighet varför kunden yrkade att 
mäklaren skulle åläggas att betala henne ett skadestånd om 74 986 kr.  
Kunden hävdade att hon inte hade sålt den aktuella fastigheten om hon haft 
rätt information om skattskyldigheten varför hon ansåg att den skatt hon 
tvingades betala utgjorde ekonomisk skada.  
 
TR:n ogillade talan medan HovR:n utdömde hela det yrkade beloppet med 
motiveringen att mäklarens vårdslöshet hade medfört en 
förmögenhetsminskning för käranden som hon annars inte skulle ha 
drabbats av, åtminstone inte vid den aktuella tidpunkten.   
 
HD:s majoritet konstaterade att det i dylika fall inte är möjligt att med 
bestämdhet fastställa den exakta ekonomiska skadan med hänsyn till 
framtida försäljningar och eventuella förändringar i skattelagstiftningen. HD 
löste denna bevisproblematik genom att omkasta bevisbördan på så vis att 
uppdragsgivarens skatteutgift skall anses utgöra skada om inte mäklaren 
gjort sannolikt att skadan pga. framtida händelser i själva verket kommer att 
bli mindre. Referenten JustR Å Beckman var av skiljaktig mening och 
anförde istället att eftersom full bevisningen inte var möjlig att föra i dylika 
fall borde RB 35:5 tillämpas för att skäligen skatta skadan. Det skiljaktiga 
JustR ansåg att skäligt belopp i detta fall var 50 000 kr. 
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Det kan tyckas märkligt att HD:s majoritet i detta fall valde att lösa tvisten 
genom att lägga bevisbördan på svaranden. Detta har troligen sin förklaring 
i att HD ville uppnå en teleologisk tolkning av fastighetsmäklarlagen 
snarare än ge sig in på den svåra problematiken runt RB 35:5. 
 

4.1.8 NJA 1992 s. 58 
En revisor förorsakade genom vårdslös rådgivning till klient en onödig 
skatteutgift om 64 903 kr. Klienten stämde revisionsbyrån och yrkade på 
skadestånd motsvarande skatteutgiften.    
 
TR:n ansåg att revisorn ej hade förfarit vårdslöst och ogillade käromålet. 
HovR:n utdömde istället hela det yrkade beloppet till käranden. 
 
HD fastställde HovR:ns domslut med hänvisning till NJA 1991 s. 625. 
 
Återigen valde HD att istället för att hänvisa till RB 35:5 och utdöma ett 
skäligt belopp avgöra målet på bevisbördan. Märkligt kan tyckas då det 
också i detta fall rör sig om att skadans storlek är mycket svårbevisad. 
 

4.1.9 NJA 2000 s. 325 
En viss hemelektronikfirma hade sålt ett antal s.k. avkodningskort vilket gav 
innehavarna möjlighet att titta på ett stort antal betalkanaler utan att behöva 
erlägga prenumerationsavgift. De aktuella betalkanalernas huvudmän 
yrkade på skadestånd. Till stöd för sin talan redovisade käranden vad det 
skulle ha kostat gratisåkarna att prenumerera på kanalerna med avdrag för 
försäljningskostnader och menade att detta och vissa omkodningskostnader 
utgjorde den skada som rättighetsinnehavarna hade lidit. Käranden 
åberopade RB 35:5 och menade också att 54 § Upphovsrättslagen borde 
kunna tillämpas analogiskt på så vis att domstolen uppskattade ett skäligt 
vederlag för det olovliga brukandet. Svaranden invände bl. a. att de som 
köpt piratkorten gjort detta pga. att de ansåg de vanliga abonnemangen för 
dyra och att de därför annars inte hade köpt de lagliga korten. 
 
TR:n hänvisade till RB 35:5 och utdömde hela det yrkade beloppet. HovR:n 
uppskattad också ett skäligt belopp men ansåg att kärandens utredning var 
så pass osäker att hela det yrkade beloppet inte rimligen kunde dömas ut. 
Framförallt eftersom det inte med säkerhet gick att säga hur många av 
piratkortsköparna som – om piratkorten ej varit tillgängliga – hade köpt 
prenumerationer på de aktuella kanalerna. HovR:n grundade 
skälighetsuppskattningen på den av käranden åberopade utredningen men 
sänkte jämfört med TR:n skadeståndet.  
 
HD fastställde HovR:n dom med följande motivering i till 
skadeuppskattningen: ”Det är givetvis inte möjligt att fastställa hur många 
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nya abonnemang som skulle ha tillförts bolagen om piratkorten inte hade 
sålts. Skadan måste därför med stöd av 35 kap. 5 § RB uppskattas till belopp 
som kan anses skäliga. Vid en sådan bedömning efter skälighet finner HD 
inte anledning att ändra de ersättningsbelopp som HovR:n har kommit fram 
till.”48  
 
Detta fall är något av ett skolexempel för hur RB 35:5 enligt Lindblom skall 
tillämpas.49 Exakt vilket belopp som är skäligt är omöjligt att styrka och 
därför flyttas bevislättnad och åberopsbörda ner till de omständigheter varpå 
skälighetsuppskattningen grundas. Käranden har åberopat en sorgfällig 
utredning till stöd för domstolens värdering och har därmed givit 
domstolarna en god möjlighet att göra en rimlig skälighetsuppskattning.    
 

4.2 Rättsfall från hovrätten 

4.2.1 RH 1997:116 
En köpare hade med säljaren ingått ett föravtal om köp av bostadsrätt och 
erlagt en insats om 35 000 kr. Köparen drog sig ur affären vilket enligt 
avtalet gav säljaren rätt att innehålla insatsen som skadestånd. Säljaren 
nöjde sig emellertid med att behålla 10 000 kr såsom skadestånd men 
köparen lät sig inte nöja med detta utan förde talan om återfående också av 
de sista 10 000 kronorna med motiveringen att säljaren ej hade lidit någon 
skada. Säljaren menade å sin sida att man haft merkostnader för att hitta en 
annan köpare till den aktuella lägenheten. 
 
TR:n ogillade käromålet i sin helhet. HovR:n menade att säljaren ej hade 
lyckats styrka vilka merkostnader man förorsakats pga. att käranden drog 
sig ur affären. HovR:n beaktade att frånträdandet från avtalet hade skett 
innan lägenheten var färdigställd och att merkostnaderna mot bakgrund av 
detta måste antas vara begränsade. Med stöd av RB 35:5 uppskattade 
HovR:n skadan till 5 000 kr. 
 
Här har vi ett klart exempel på ett fall där viss men ändock knapphändig 
utredning har åberopats. I detta fall hade säkert säljaren kunnat prestera en 
mer utförlig specificering av sina merkostnader och man skulle i och för sig 
kunna fråga sig om RB 35:5 överhuvudtaget är tillämplig i denna situation 
eftersom säljaren inte ansträngt sig väl nog för att få tillgång till RB 35:5. 
Det åligger ju part att företa den utredning som skäligen kan krävas i det 
enskilda fallet.50 Att säljaren inte väl nog ansträngt sig för att utreda skadans 
storlek kan dock sägas slå tillbaks mot denne då ersättningen halverades i 
HovR:n. 
 

                                                 
48 NJA 2000 s. 325, s. 334. 
49 Se 3.2.3 ovan. 
50 NJA II 1943 s. 449. 
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4.2.2 Mål nr T 235-9851 
Ett snowboardmärke tillverkades både i Kanada och Europa och 
importerades till Sverige av två olika bolag. Det ena bolaget registrerade 
snowboardmärkets varumärke och sökte därefter erhålla skadestånd från det 
andra bolaget för varumärkesintrång eftersom det trots registreringen 
fortsatte med försäljningen. Käranden anförde en omfattande utredning för 
att bevisa skadans storlek och yrkade på 200 000 kr i skadestånd.  
 
TR:n underkände helt kärandens utredning och utdömde det av svaranden 
vitsordade beloppet 10 000 kr. Därmed ansågs käranden i huvudsak ha 
tappat målet och förpliktigades därför ersätta svarandens 
rättegångskostnader om 63 000 kr.  
 
HovR:n uppmärksammade till skillnad från TR:n att det är mycket svårt att 
styrka den skada som ett varumärkesintrång har orsakat. Enligt HovR:n 
skulle det därför räcka med att den skadelidande gjorde sin 
skadeståndsberäkning sannolik. HovR:n utdömde 70 000 kr för förlorad 
handelsvinst och liksom TR:n 10 000 kr för skälig licensavgift. Angående 
rättegångskostnaderna menade HovR:n att ingen av parterna vid denna 
utgång kunde anses ha förlorat målet i huvudsak varför parternas 
rättegångskostnader kvittades. 
 
TR:n dom är uppseendeväckande dålig. TR:n uppmärksammar inte ens 
kärandens rätt till bevislättnad och utslaget blir en ren förlust för den 
skadelidande om totalt 53 000 kr plus de egna rättegångskostnaderna. 
HovR:n uppmärksammade däremot att det var aktuellt med bevissänkning 
och satte beviskravets höjd så lågt som till sannolikt. Detta föranledde inte 
bara att skadestånd för utebliven handelsvinst utgick utan också att 
rättegångskostnaderna kvittades. Sålunda gjorde den skadelidande jämfört 
med TR:n utfall en vinst om 70 000 kr plus att man undvek en utgift om 63 
000 kr. Det ekonomiska utfallet av HovR:n dom blev alltså plus 133 000 kr 
för den skadelidande jämför TR:ns utslag.52       
 
 

4.3 Särskilt om immaterialrättslig praxis 
Det område där RB 35:5 tillämpas mest frekvent är immaterialrätten. 
Osäkerheten om skadans exakta storlek i kombination med domstolarnas 
bristande förståelse för de immateriella rättigheternas värde har föranlett att 
det finns otaliga exempel där RB 35:5 tillämpats för att fastställa ”skäligt 
vederlag” och liknande immaterialrättsliga skadestånd.  
 

                                                 
51 Dom meddelad av Hovrätten över Skåne och Blekinge den 2 november 2000. 
52 Skillnaden blir i praktiken än mer påtaglig eftersom rättegångskostnaderna rimligen var 
mer omfattande efter hovrättsförhandlingarna.  
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Syftet med denna uppsats är inte att göra någon djupdykning i det speciella 
problemområde som skadeberäkning vid immateriella skadestånd utgör. Av 
intresse är emellertid de tre rättsfallsstudier53 som för 1970, 1980 och 1990-
talet söker sammanfatta praxis just för immateriella skadestånd. Det som är 
intressant i detta sammanhang är förstås på vilket sätt domstolarna har 
tillämpat RB 35:5 och vad lagrummets tillämpning fått för konsekvenser. 
 
Vad dessa tre rättsfallsstudier54 relativt samstämmigt har att säga om just 
RB 35:5 kan grovt sammanfattas enligt följande:      
 

• RB 35:5 används i de allra flesta immaterialrättsliga 
skadeståndsmålen vid bestämmandet av skadeståndets storlek. 

• Hur domstolen gör skälighetsuppskattningen motiveras mycket 
knapphändigt och många gånger inte alls. 

• Det verkar som att ju större brister som finns i den skadelidandes 
utredning om skadans storlek, desto lägre belopp döms ut.  

• Påfallande ofta fastställer domstolarna skäligt belopp till vad 
svaranden vitsordat som i och för sig skäligt. 

• Trots att den skadelidande ibland presenterar en mycket omfattande 
utredning om skadans storlek så verkar inte domstolarna våga eller 
ha kompetens nog att ordentligt värdera de anförda 
beräkningsmodellerna. En enkel utväg från ett svårt övervägande är 
att med hjälp av RB 35:5 slippa ge sig in på en egentlig 
bevisvärdering. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta! 

• Skadestånden blir påfallande låga då domstolarna tillämpat RB 35:5. 
En konsekvens av detta är att käranden många gånger gör en förlust 
på processen trots att man vinner i sak. Att förlora 
rättegångskostnaderna kompenseras mycket sällan av de låga 
skadeståndsbeloppen. 

                                                 
53 Nämligen Davidsson, Bo, Skadestånd inom det industriella rättsskyddet, NIR 1979 s. 
116, Karlsson, Eva, Skadestånd vid intrång i industriella rättigheter, NIR 1990 s. 369 ff 
och Ahlin, Josephine, och Larsson, Helena, Skadestånds vid varumärkesintrång, IFIM nr, s. 
29 ff. 
54 Se särskilt Ahlin och Larsson, s. 67 ff, Karlsson, s. 390 ff och Davidsson, s. 124 ff.  
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5 Sammanfattande analys 

5.1 Hur tillämpas RB 35:5 och hur 
stämmmer detta med doktrinen? 

Vad kan man dra för slutsatser av den genomgång av praxis som jag har 
företagit ovan i avsnitt fyra? Utan att generalisera allt för mycket skulle jag 
vilja påstå att domstolarna tillämpar RB 35:5 på två olika sätt. 
 

1. I det ena typfallet är skadans storlek svårutredd men åtminstone 
någon utredning kan presenteras och åberopas också av den 
skadelidande. I dessa fall gör domstolarna en skälighetsuppskattning 
av skadans storlek med utgångspunkt i de omständigheter som 
käranden har åberopat till stöd för skadans storlek. Bevislättnaden 
fastställes i varje enskilt fall och för varje rättsfaktum och träffar de 
omständigheter som åberopas till stöd för att styrka skadans storlek. 
Hur domstolarna mer exakt vägt de olika omständigheterna och 
kommer fram till det aktuella beloppet motiveras ofta knapphändigt 
och ibland inte alls.55 

 
2. I fall två är det mer eller mindre omöjligt för den skadelidande att 

ens efter medgiven bevislättnad prestera någon tillförlitlig utredning 
om skadans storlek. I dessa situationer görs en 
skälighetsuppskattning som inte närmare motiveras. Domstolarna 
tvingas falla tillbaks på erfarenhetssatser och allmänna och mer 
skönsmässiga skälighetsuppskattningar.56 Erfarenhetssatserna i sig 
kan vara föremål för bevisning varpå bevislättnad kan medges  

 
Det första fallet ligger väl i linje med Lindbloms57 syn på hur RB 35:5 skall 
tolkas. Denna lösning har också stöd i motiven då det där framgår att part 
inte helt befrias från sin utredningsbörda utan hon skall förebringa den 
utredning som skäligen kan åstadkommas.58 Vilken utredning som skäligen 
kan krävas är föremål för bedömning i varje enskilt fall. Detta 
förarbetsuttalande stöder också underförstått Lindbloms teori om att 
bevislättnaden skall träffa de omständigheter som anförs till stöd för att 
styrka skadans storlek. Att från domstolens sida avgöra hur mycket 
utredning som krävs är väl detsamma som att avgöra vilket beviskrav som 
gäller för varje enskild omständighet som åberopas till stöd för skäligheten. 
Enligt Ekelöf skulle det vara fråga om en sänkning av beviskravet från 
styrkt till antagligt medan Fitger menar att man kan gå från styrkt till minsta 

                                                 
55 Under denna kategori hänför jag: NJA 1981 s. 933, NJA 1986 s. 226, NJA 1988 s. 143, 
NJA 2000 s. 325 och RH 1997:116. 
56 Här återfinns NJA 1973 s. 717, NJA 1977 s. 415 och NJA 1984 s. 34. 
57 Se avsnitt 3.2.4. 
58 NJA II 1943 s. 449. 
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möjliga sannolikhetsövervikt där så krävs.59 Det är omöjligt att ur de många 
gånger dunkla domskälen dra några klara slutsatser om vilket beviskrav som 
domstolarna tillämpar då de tar stöd av RB 35:5. Det är väl också i just detta 
sammanhang som Nordh skulle kunna sägas ha en poäng med sin artikel.60 
För det verkar som om det i detta led måste ske någon typ av 
skälighetsbedömning av beviskravets höjd. Bevisning är ju ingen exakt 
vetenskap och därför kan man knappast mena att domstolarna undantagslöst 
tillämpar beviskravet antagligt vid skälighetsuppskattningar.  
Min åsikt är att Lindblom har starkast skäl för sin åsikt om RB 35:5. Men 
Nordhs artikel kompletterar bilden. För visst gör domstolen en 
skälighetsbedömning också av beviskravets höjd! Det framgår tydligt i 
praxis att graden av det sänkta beviskravet RB 35:5 medger skiljer sig från 
fall till fall. Både Ekelöfs föreslagna bevishöjd antagligt och Fitgers 
sannolikhetsövervikt återfinns i praxis. Men det går inte att som Nordh 
stanna där. Det är också efter bevissänkning många gånger svårt att sätta ett 
exakt värde på en skada. Därför ger – som praxis otvetydigt visar och med 
stöd i lagtext, motiv och doktrin – RB 35:5 också domstolen rätt att skäligen 
värdera de fakta som visats i målet för att kunna sätta ett pekuniärt värde på 
skadan.   
 
Jag skulle vilja hävda att domstolen bör använda följande metod vid 
tillämpning av RB 35:5: 
 

1. Är skadans storlek så svårbevisad att RB 35:5 kan bli aktuell? 
2. Vilken utredning kan skäligen krävas i det enskilda fallet och vilket 

beviskrav skall gälla för denna utredning?  
3. Om ingen utredning skäligen kan krävas skall domstolen göra en 

skönsmässig skälighetsuppskattning av skadans storlek. 
4. Om viss utredning kan krävas så skall det undersökas om den 

skadelidande med stöd av det sänkta beviskravet lyckas visa de 
åberopade omständigheternas riktighet. 

5. Lyckas den skadelidande med detta skall domstolen uppskatta 
skäligt belopp med utgångspunkt i de omständigheter som den 
skadelidande åberopat och förmått visa. I annat fall skall talan 
ogillas.  

 
För att tydliggöra denna tillämpningsmetod följer på nästa sida ett 
lösningsschema som grundar sig på den angivna metoden ovan. 
 

                                                 
59 Se 3.2.2 och 3.2.1 ovan.  
60 Nordh,  
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Är skadan sådan att RB 35:5 skall 
tillämpas? 

Nej – skadan 
är inte typiskt sett 
svårbevisad. Skadans 
storlek skall styrkas, 
annars ogillas käromålet. 

Ja 

Vilken utredning om skadans storlek kan skäligen 
krävas av den skadelidande? Vilken sänkning av 
beviskravets höjd bör gälla för de olika rättsfakta 
som den skadelidande åberopar? 

 
 
 

Har den skadelidande åberopat de rättsfakta som 
domstolen anser nödvändiga för att grunda ett 
visst skäligt belopp? Är dessa rättsfakta bevisade 
enligt det beviskrav som domstolen fastställt? 

Nej – skadeståndstalan 
skall ogillas eftersom 
erforderliga rättsfakta ej 
har åberopats eller inte är 
visade enligt det fastställda 
beviskravet. 

Skäligt belopp uppskattas med utgångspunkt i de 
rättsfakta som den skadelidande har åberopat och 
lyckats visa (enligt det sänkta beviskravet). De 
rättsfakta som domstolen grundar sin 
uppskattning på bör redovisas i domskälen. 

Ja 

Ingen utredning kan skäligen krävas. 
Skäligt belopp uppskattas mer 
skönsmässigt och utefter allmänna 
erfarenhetssatser.

Slutresultat 
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Rent allmänt kan sägas att de utdömda beloppen tenderar att bli låga i 
förhållanden till vad den skadelidande yrkat. Det verkar också som att en väl 
genomförd och av part åberopad utredning om skadans storlek ökar den 
skadelidandes möjligheter att få utdömt ett högre skadestånd. 

5.2 Uppnår RB 35:5 sitt syfte? 
Syftet med RB 35:5 är som konstaterats ovan att undvika denegatio juris, att 
rättmätiga krav inte får något stöd av rättvisan. Har domstolarna med stöd 
av RB 35:5 lyckats uppnå detta syfte? Till viss del! Åtskilliga är de 
skadeståndsbelopp som utdömts med stöd av en skälighetsuppskattning och 
visst är det så att dessa krav troligen skulle ha ogillats om det inte fanns en 
möjlighet att sänka beviskravets höjd i svårbevisade fall. Men det är min 
bestämda åsikt att RB 35:5 inte lyckas fylla sitt syfte fullt ut. 
 

5.2.1 Problemet med låga skadeståndsbelopp 
En tydligt utläsbar tendens i praxis är att det generellt döms ut låga, för att 
inte säga mycket låga, skadeståndsbelopp då domstolarna har uppskattat 
skadan till skäligt belopp. Det är utan tvivel så att informationsbristen som 
gör domstolens skälighetsuppskattning till ett svårt nummer i stort sett alltid 
är till förfång för den skadelidande. Domstolarna lägger sig medvetet hellre 
för lågt än för högt. Detta kan förstås ifrågasättas av flera olika anledningar. 
 
För det första skulle man kunna se de låga beloppen som ett partiellt 
denegatio juris. Syftet med RB 35:5 är ju att värna om den skadelidande och 
hennes rätt till ersättning liksom det allmänna rättsmedvetandet. De låga 
ersättningsbeloppen gör att den skadelidande sällan kompenseras mer än till 
mycket liten del. Detta leder till orättvisa för individen men också till att det 
allmänna rättsmedvetandet skadas då allmänheten märker att man tydligen 
kan orsaka vissa skador utan att fullt ut bli ersättningsskyldig. Därmed faller 
också den preventiva och avskräckande funktionen med skadeståndet. Man 
kan räkna med situationer där skadevållaren gör betydligt större vinst 
genom att exempelvis snylta på annans varumärke än vad han riskerar att få 
betala i skadestånd. Det skulle därmed kunna hävdas att de låga 
skadeståndsbeloppen leder till felaktiga handlingsmönster eftersom de 
verkliga kostnaderna en skada kan tänkas orsaka inte behöver internaliseras 
i skadevållarens ekonomiska kalkyler. Totalt sett leder detta förstås till en 
förlust för samhället. Ineffektiviteten i rättskipningssystemet gör att icke 
optimala val blir gynnsamma. Glappet mellan att ha rätt och att få rätt blir 
helt enkelt för stort! 
 

5.2.2 Rättegångskostnader 
En annan absurd konsekvens av de låga skadeståndsbeloppen är att den 
skadelidande riskerar att göra en mycket stor förlust genom att föra en tvist 
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till domstol. Många av de fall där RB 35:5 aktualiseras är komplicerade och 
kräver omfattande hjälp av ombud. En i förhållande till det yrkade beloppet 
låg skälighetsuppskattning gör att den skadelidande riskerar att i värsta fall 
åtminstone till del få ersätta motpartens rättegångskostnader liksom hon får 
bära sina egna.61 Att så ofta är fallet framgår av immaterialrättslig praxis62 
och kan te sig märklig mot bakgrund av förarbetena till RB.63 På senare tid 
har det kommit ett par fall där domstolarna valt att kvitta 
rättegångskostnaderna i dylika mål vilket alltså innebär att parterna får bära 
sina egna rättegångskostnader.64 Men även om den skadelidande bara får 
bära sina egna rättegångskostnader är risken – med tanke på höga 
ombudsarvoden och de generellt låga skadeståndsbeloppen – stor att det 
ekonomiska väntvärdet med en process blir negativt för den skadelidande.   
 
 
Det är knappast en tröst att erhålla ett skadestånd om 25 000 kr när man 
samtidigt skall bära rättegångskostnader som kan uppgå till hundratusentals 
kronor. Risken för att få bära i vart fall sina egna rättegångskostnader kan 
leda till allt för försiktiga yrkanden men också till att den skadelidande inte 
vågar inleda en process överhuvudtaget. Också detta kan förstås leda till 
negativa handlingsmönster eftersom skadevållaren kanske inte ens behöver 
riskera att tvingas utbetala ett i förhållande till skadans storlek lågt 
skadeståndsbelopp. 
 

5.2.3 Access to Justice 
Något som väl gått de flesta svenska juriststudenter förbi är det förekommer 
en stark internationell forskningsinriktning bland processualister som 
arbetar med begreppet ”Access to Justice”. Fritt översatt till svenska 
”tillgång till rättsskydd” dvs. medborgarnas möjligheter att med hjälp av 
olika system – främst statliga – få tillgång till någon form av rättsskipning. 
Utrymme finns inte i denna uppsats för att gå närmare in på detta intressanta 
begrepp. Jag skall dock som hastigast beröra hur access to justice skulle 
kunna tänkas hänga ihop med problematiken runt RB 35:5.  
 
De hinder som föreligger för att få tillgång till rättvisa brukar delas in i tre 
kategorier nämligen:  
 
 

                                                 
61 Jämför RB 18:4 och även RB 18:1.  
62 Se Ahlin och Larsson, s. 65ff. 
63 NJA II 1943 s. 226 : huvudregeln sägs vara att den som förlorar i ”huvudsaken” skall 
bära sina egna och motpartens rättegångskostnader. Å andra sidan sägs i anslutning till RB 
18:4, a.a. s. 230, att skadestånd som är beroende av rättens uppskattning och där sedan 
skadeståndet utdömes med lägre belopp än vad part fordrat endast i särkskilda fall skall 
föranleda någon annan fördelning av rättegångskostnaderna än den som anges i RB 18:1. 
Den skadelidande har ju vunnit så till vida att skadeståndsskyldighet anses föreligga. Se 
också NJA 1973 s. 623 och NJA 1979 s. 567. 
64 Se exempelvis mål nummer T 235-98 som refereras ovan i avsnitt 4.2.2. För fler exempel 
se Ahlin och Larsson, s. 70 ff. 
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1. höga rättegångskostnader  
2. parts bristande förmåga och resurser och  
3. skydd för kollektiva, diffusa och fragmentariska intressen.65  

 
Vilka av dessa så kallade ”obstacles to justice” är relevanta att diskutera i 
detta sammanhang? De höga rättegångskostnaderna har jag tämligen 
utförligt diskuterat ovan. Den fördelning av rättegångskostnader som är 
vanlig i skadeståndsmål där RB 35:5 tillämpas är klart processavskräckande 
och utgör ett direkt hinder för att den som har rätt skall kunna få rätt.    
 
Kategori nummer två: parts bristande förmåga och resurser är också relevant 
att fundera över i anslutning till den bild av RB 35:5 och dess tillämpning 
som utkristalliseras i praxis. Intrång i ensamrätten till immateriella 
rättigheter är troligen det rättsområde där RB 35:5 tillämpas mest frekvent. 
Som framgår ovan har en process förorsakad av exempelvis ett 
varumärkesintrång ett lågt ekonomiskt väntvärde för den skadelidande. 
Detta blir naturligtvis ett än större problem för en skadelidande som har 
sämre resurser och kanske helt saknar insikt, erfarenhet och förståelse för 
den processuella snårskogen. Ett större företag som vant sig vid att försvara 
sina immateriella rättigheter har helt andra möjligheter än ett mindre bolag. 
Här skulle man kunna anföra den drastiska men fullt giltiga jämförelsen 
mellan det globala läkemedelsföretaget med en hel stab av 
immaterialrättsliga jurister och lång processerfarenhet med forskaren som 
just fått patent på en banbrytande medicinsk substans men i övrigt bara har 
sitt forskarlag att tillgå. Förmodligen saknar denne helt processvana och en 
djupare förståelse för hur man på bästa sätt kan bevaka sin ensamrätt till en 
uppfinning. Läkemedelsbolaget kan utan vidare kan ”ta smällen” med att 
göra en ekonomisk förlust på den enskilda processen för att kunna utverka 
ett exigibelt förbud för skadevållaren att fortsätta intrången som på sikt får 
större ekonomisk betydelse. Forskaren däremot kanske med en stämning 
rentav riskerar att hennes lilla bolag som äger patentet går i konkurs för att 
det inte har täckning för de höga ombudskostnaderna som följer i kölvattnet 
av en svår och teknisk process. Eftersom skadeståndet med all säkerhet 
kommer att bli lågt och knappast ens kompensera processkostnaderna kan 
ett utverkat förbud vara en klen tröst för en stor förlust. Den mindre 
bemedlade har helt enkelt inte resurser nog att tänka mer långsiktigt. Ett allt 
för djupt hål i kassan kan orsaka bolagets undergång.  
 
Vad skulle då detta kunna innebära? Som jag ser det framförallt att det är 
mycket svårt för mindre bolag att skydda sina immateriella rättigheter. Den 
andra sidan av myntet är att större bolag i samma bransch kan utnyttja det 
faktum att det mindre bolaget inte kan bekosta en process. Det blir helt 
enkelt billigt att kränka den svagare partens rättigheter. Därmed kan troligen 
också de större bolagen köpa de immateriella rättigheterna till underpris. 
Forskaren vet att han saknar möjlighet att bevaka sitt patent och ser sig 
därför tvingad att sälja det för att inte riskera att gå miste om hela den 
ekonomiska vinsten som uppfinningen genererar. Sammanfattningsvis 

                                                 
65 Lindblom, Grupptalan, 1989, s. 7. 
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skulle man med fog kunna befara att incitamentet för att göra nya 
uppfinningar eller etablera varumärken något försvagas eftersom de 
hägrande vinsterna är mindre än vad de borde vara. Det är förstås negativt 
för samhället i stort. Lagstiftaren borde tillhandahålla ett rimligt enkelt och 
billigt system som i realiteten gör de möjligt också för det mindre bolaget 
eller t.o.m. privatpersonen att bevaka sina immateriella rättigheter. 
 
När det gäller den tredje hinderskategorin är den mindre konkret och mer 
svårdefinierad.66 Man skulle i vårt sammanhang kunna tänka sig att 
exempelvis ett företags produkt orsakar ett stort antal konsumenter skada. 
Skadans storlek är i sig liten – fragmentarisk – men räknar man ihop de 
hundratals skador som produkten orsakat kommer man genast upp i 
avsevärda belopp. Antag att skadan i fråga är svårbevisad. Då står 
konsumenten inför en svår och kostsam process som med hänsyn till 
rättegångskostnader och domstolarnas försiktighet vid fastställandet av 
skäligt belopp knappast verkar vara värd mödan. Ett sätt att förbättra 
situationen för den skadelidande i detta fall vore om domstolarna i större 
utsträckning än idag vågar falla tillbaks på mer schabloniserade 
ersättningsbelopp. Om en skadeståndsskyldighet som sådan är styrkt så vore 
det inte orimligt om domstolen – trots osäkerhet i det enskilda fallet – med 
statistiska uppgifter mm sökte finna det belopp som en sådan skada typiskt 
orsakar istället för att som idag döma ut lägsta möjliga belopp för att 
försäkra sig om att beloppet inte blir för högt. En sådan utveckling skulle 
inte lösa problemet med att ge kollektiva, diffusa och fragmentariska 
intressen tillgång till rättsskipning men väl vara ett om än litet steg på 
vägen. Man kan fråga sig om inte den svenska försiktigheten och tanken om 
den i teorin ”perfekta processen” i skadeståndsrätten fått absurda 
konsekvenser. Det är väl inte rimligt att domstolarna generellt väljer att 
gynna skadevållarna?          
 

5.2.4 Uppskattning av skäligt belopp i EG-
rättslig kontext 

Problemet med vilket skadestånd som skall utdömas då det är svårt eller 
omöjligt att sätta en exakt prislapp på en viss skada är förstås inte enbart ett 
svenskt problem. På EU-nivå har man nyligen antagit ett direktiv i syfte att 
harmonisera skyddet för immateriella rättigheter.67 Direktivet föregicks av 
en livlig debatt om hur skadestånd vid svårbevisade immaterialrättsliga 
skador rimligen skulle uppskattas. Kommissionens ursprungliga förslag var 
radikalt: man föreslog att grunden för skadeståndsberäkningen skulle vara 
”skäligt vederlag” gånger två med tillägg i den mån den skadelidande kunde 
visa att den totala skadan översteg två gånger skäligt vederlag.68 Eftersom 
det är allmänt känt att de immaterialrättsliga skadestånden i regel är alldeles 
för låga måste kommissionens förslag anses vara ett nydanande och rimligt 

                                                 
66 Se a.a. s. 11 ff. 
67 Direktiv 2004/48/EG  
68 Se KOM(2003) 46 artikel 17 
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sätt att markera att lagstiftaren står på den skadelidandes och inte 
skadevållarens sida. 
 
Förslaget ansågs tyvärr vara för radikalt och resultatet blev därför att artikel 
13 (skadestånd) i det slutgiltiga direktivet blev något av en urvattnad 
kompromiss. Bestämmelsen är fakultativ och ger medlemsländerna stort 
spelrum för att utforma de materiella reglerna efter eget gottfinnande.  
 
Enligt samtal med berörda handläggare på justitiedepartementet kommer 
inte direktivet att föranleda några ändringar av betydelse i de svenska 
immaterialrättsliga lagarna, åtminstone inte vad gäller skadestånd. Det 
färska direktivet och dess tillkomst visar hursomhelst att 
skadeståndsberäkning och de svåra bevisfrågor som är knutna därtill är ett 
aktuellt och kontroversiellt område.  
  

5.2.5 Till advokaten 
Vad skall advokaten som är ombud åt en skadelidande som lidit en 
svårbevisad skada tänka på då hon lägger upp sin talan? Här följer några 
korta och handfasta råd som möjligen kan hjälpa ombudet att på bästa sätt 
lägga upp sin talan: 
 

1. Upplys domstolen på ett tidigt stadium i processen att RB 35:5 bör 
tillämpas på den aktuella skadan. Praxis visar att domstolarnas 
kunskap om bevislättnadsreglerna är dålig och du vill inte riskera att 
TR:n missar att en bevislättnad kan vara aktuell. 

2. Gör en så noggrann utredning om skadans storlek som 
överhuvudtaget är möjlig inom ramen för klientens ekonomiska 
förutsättningar och med beaktande av det förväntade ekonomiska 
utfallet av processen. Praxis visar att en väl genomförd och trovärdig 
utredning ger större utdelning. 

3. Åberopa alla de konkreta omständigheter (rättsfakta) som du anser 
stöder det yrkade beloppets skälighet. 

4. Ditt mål är att övertyga domstolen om att de omständigheter du 
åberopat i förening är den konkreta sidan av det abstrakta begreppet 
skäligt belopp. Skriv en övertygande rättsregel åt domstolen: 
åberopade rättsfakta A+B+C = det yrkade beloppet. Motivera väl!  

5. Yrka inte ett större belopp än vad du tror att domstolen kan komma 
att anse som skäligt. Den som tar i onödigt mycket riskerar att få 
bära en större del av rättegångskostnaderna och får dessutom svårare 
att visa att den rättsregel som presenteras för domstolen är trovärdig. 

6. Se upp med rättegångskostnaderna och upplys klienten redan innan 
processen om vad fördelningen av dessa kan få för konsekvenser.  
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6 Slutsatser  
Vid tillkomsten av RB 35:5 trodde lagstiftaren att man skulle ge 
domstolarna helt nya möjligheter i skadeståndsmål. Emellertid visar tidigare 
praxis att det snarare var en kodifiering av gällande rätt. Värdering med 
gode män hade övergivits av domstolarna som istället där så behövdes 
gjorde skälighetsuppskattningar av skadors storlek. 
 
Den äldre doktrinen är relativt enig om hur RB 35:5 skall tillämpas. Denna 
doktrin ligger väl i linje med lagtexten och doktrinen. Bevislättnad med stöd 
av RB 35:5 skall medges i fall där det är svårt eller omöjligt att styrka en 
skadas storlek. Den skadelidande befrias inte helt från sin utredningsbörda 
utan skall anföra den bevisning som skäligen krävas. Därefter skall rätten – 
grundat på vad som anses visat – göra en värdering av vad skadans storlek 
skäligen kan sägas vara. Om det pga. skadans natur är omöjligt att föra 
någon bevisning överhuvudtaget kan domstolen, om skadeståndskyldigheten 
som sådan är styrkt, gå rakt på skälighetsuppskattningen och utdöma ett 
belopp som är baserat på ett mera allmänt skön. Att 
skälighetsbedömningarna i det senare fallet blir mycket osäkra kan tyckas 
tveksamt men motiveras med att det vore skadligt för det allmänna 
rättsmedvetandet om skadeståndsanspråk ogillades trots att skada föreligger. 
 
Den nyare doktrinen tar upp något andra aspekter av RB 35:5. Vad gäller 
beviskravets höjd efter bevislättnad råder viss oenighet. Ekelöf menar att det 
sänkta beviskravets höjd skall vara antagligt vilket också Lindblom ansluter 
sig till. Fitger tycks däremot mena att bevissänkningen kan gå ända ner till 
sannolikt. Nordh å sin sida menar att RB 35:5 i sin helhet handlar om just 
beviskravets höjd och menar att domstolen för varje enskilt fall skall pröva 
vilken bevishöjd som är skälig. Nordhs mening om att RB 35:5 enbart skulle 
gälla bevisningen och att den inte skulle ge domstolarna något mandat att 
uppskatta ett skäligt belopp är radikal. Hans åsikter verkar sakna stöd i såväl 
lagtext, motiv, doktrin som i praxis. En viktig poäng med hans artikel är 
emellertid att det verkar som om domstolarna också när det gäller 
beviskravets höjd gör en skälighetsuppskattning. Det stämmer väl överens 
med praxis och är också en klart mer flexibel metod än att som Lindblom 
och Ekelöf tycks mena alltid sänka bevishöjden till antagligt. Troligen finns 
det så svårbevisade omständigheter att sannolikhetsövervikt kan vara ett 
skäligt beviskrav. I övrigt är det utan tvivel så att Lindbloms tes om att 
domstolarna enligt RB 35:5 ges ett mandat att på de omständigheter som 
åberopats av den skadelidande och efter bevislättnad uppskatta ett skäligt 
belopp har mycket gott stöd i såväl praxis som tidigare doktrin, lagtext och 
doktrin.  
 
Jag skulle vilja hävda att den mest nyanserade synen på RB 35:5 och dess 
tillämpning uppnås genom en liten modifikation till Lindbloms 
ställningstagande. RB 35:5 ger rätten mandat att företa två 
skälighetsuppskattningar där den första går ut på att fastställa beviskravets 
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höjd och den andra på att uppskatta ett skäligt belopp. Såvitt jag förstår är 
Lindell av samma åsikt. Lindbloms resonemang om åberopsbörda och 
rättsfakta bör också kompletteras. Rodhe uppmärksammade att RB 35:5 ger 
domstolarna rätt, i enlighet med en teleologisk tolkning av bestämmelsens 
syfte, att också om ingen utredning överhuvudtaget kan anföras på lösare 
grunder uppskatta skäligt belopp. Det gäller alltså trots att domstolen inte 
har några rättsfakta att tillgå. Praxis visar att denna tillämpning är en realitet. 
Den metod jag förespråkar för domstolarnas tillämpning framgår i avsnitt 
5.1 ovan. 
 
I övrigt visar praxis att tillämpningen av RB 35:5 generellt leder till lågt 
utdömda skadeståndsbelopp i förhållande till vad som yrkats. Det ger 
tillsammans med höga ombudskostnader och fördelningen av 
rättegångskostnaderna den skadelidande ett lågt eller ibland rent av negativt 
väntevärde på en process. Det kräver stora resurser att processa i de många 
gånger komplicerade mål där RB 35:5 tillämpas. Det är utan tvivel så att 
detta utgör ett reellt ”obstacle to justice”. Svårigheterna med att gå från att 
ha rätt till att få rätt kan leda till att negativa handlingsmönster uppmuntras 
och ter sig gynnsamma. Vinsten med att exempelvis göra ett 
varumärkesintrång överskuggar många gånger de obetydliga skadestånden 
som kan bli aktuella.   
 
Ett problem med att undersöka detta rättsområde är att domstolarna många 
gånger inte alls motiverar hur man kommer fram till skäligt belopp. Det gör 
att det tyvärr inte går att annat än spekulera om hur olika omständigheter 
vägs mot varandra då värderingen görs. De bristfälliga motiveringarna tyder 
på att domstolarna är osäkra på hur skador skall värderas och hur RB 35:5 
bör tillämpas vilket ställer till det för advokaterna som inte får någon 
ledning i praxis av hur de lämpligen skall lägga upp sin talan då skäligt 
belopp skall uppskattas. 
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