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Summary 

Wrongfully payments  
 
Accordning to the principle of condictio indebiti a payer has a right to 
demand his money back when a payment is done by mistake or is directed 
to the wrong receiver. This general rule is connected with some exceptions. 
The Highest court in Sweden (HD) has clarified that due to the contrary 
interests of the problem several exceptions have arisen. It is particularly 
when the receiver has received the payment in good faith and arranged his 
economy in accordance with it that the payment should consist. In Sweden 
there is no codified law that regulates these situations. It is the court who 
decides by it self in each case whether the payment should return to the 
payer or if it will endure.  
 
The principal rule is that the payer has the right to demand his money back 
when he has made a wrongful payment but the question is not that 
uncomplicated from the receviers point of view. It is very important for the 
receiver that he can rely on that the payment is correct. I have studied cases 
from HD to see what circumstances the court thinks should play a decisive 
role when condictio indebiti situations occur. It should be said that the 
judgement is not easy. In many cases there are divergent opinions which 
show what a difficult matter condictio indebiti actually is. 
 
One circumstance that pleads for the endurement of the payment is avoiding 
uncertainty whether the reciver is entitled to the money or not. Another 
argument the court usually takes into consideration when they decide 
whether a payment should endure or not is the principal of pacta sunt 
servanda. That contracts should be kept is a basic rule in the jurisprudence 
why it seems natural that it also has an influence on these situations. 
 
Apart from these circumstances the court also considerates the payers culpa 
in their decisions. A burden is placed on the payers since it is the payer who 
has the major possibilities to survey the situation. When the court does the 
culpa judgement they take into account if one of the parties works with the 
activity daily. From the judgements I have studied one can clearly see that it 
is a certain difference depending on who the payer is and who the receiver 
is. HD has for example in several cases taken great consideration to the 
consumer’s lack of experience and need for protection. You can also see 
that some companies are judged much harder than others. HD is very strict 
especially when it comes to banks and electricity-companies. 
 
A significant factor when dealing with the question whether the reciver has 
arranged his economy in accordance with the payment is how much time 
has past since the payment. Another circumstance in the context is if the 
receiver has spent the money in some way. Just like when it comes to the 
culpa judgement it is a great difference depending on who the payer is and 



who the receiver is. A consumer who has made a wrongful payment may for 
example stay passive for a longer time than a company before he claimes his 
money back.  
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Sammanfattning 

När en betalning skett av misstag eller till fel mottagare är huvudregeln att 
betalaren har rätt att kräva pengarna åter enligt principen om condictio 
indebiti. Till denna huvudregel finns det dock undantag. HD har i praxis 
klargjort att ”avvägningen av de motstående intressen som gör sig gällande 
har lett till åtskilliga modifikationer, särskilt för fall då den som tagit emot 
betalningen har varit i god tro och förbrukat det uppburna beloppet eller 
annars inrättat sig efter betalningen”. Det finns inga lagar som direkt 
fastställer principen om condictio indebiti i svensk rätt och det är inte alltid 
självklart när en betalning ska bli bestående. Det är domstolarna som i varje 
enskilt fall gör en bedömning av huruvida betalningen ska återgå eller bestå.  
 
Det är främst två principer som ställs emot varandra vid condictio indebiti-
situationer. Den ena av dessa två principer är att en betalning som inte är 
korrekt bör återgå. Att en betalare bör få tillbaka de pengar som han av misstag 
betalat känns i sig naturlig. Principen ter sig dock inte lika självklar då man 
ställer den mot betalningsmottagarens rätt att kunna lita på att utbetalningen är 
riktig. Genom att studera HD:s praxis kan man se vilka omständigheter som 
domstolen lägger särskild vikt vid då frågan om condictio indebiti ska avgöras. 
Först och främst kan sägas att bedömningen inte är lätt. I domsluten är det inte 
ovanligt att skiljaktiga meningar förekommer vilket visar vilken svår 
bedömning det faktiskt handlar om.  
 
En omständighet som talar för att betalningen ska bli bestående är skyddet för 
den allmänna omsättningen. Ingen ska behöva sväva i ovisshet huruvida 
man har rätt till det man mottagit eller inte under någon längre tid. En annan 
omständighet som domstolen tar hänsyn till är den allmänna 
rättsgrundsatsen om pacta sunt servanda vilket är naturligt eftersom 
rättsgrundsatsen genomsyrar mycket av vår övriga svenska lagstiftning. 
 
Förutom dessa båda omständigheter har även betalarens culpa fått stor 
betydelse i ett flertal fall. Eftersom det oftast är betalaren som har störst 
möjligheter att överblicka situationen läggs stor börda på denne för att 
undanröja tveksamheter och kontrollera betalningen innan den utförs. Vid 
culpabedömningen tas hänsyn till om någon av parterna sysslar med 
verksamheten dagligen. Att det är skillnad beroende på vem som är betalare 
och mottagare kan man tydligt se i de domar jag studerat i uppsatsen. HD 
har bl a tagit stor hänsyn till konsumenters oerfarenhet och skyddsbehov.  
Dessutom visar studien att vissa företag bedöms hårdare än andra. Speciellt 
är det banker och andra penninginrättningar samt el-bolag som har särskilt 
stränga krav på sig. 
 
En viktig aspekt vid condictio indebiti är huruvida mottagaren inrättat sig 
efter betalningen. När inrättandet bedöms är det främst tidsaspekten som 
spelar roll. Ju länge tid som har passerat desto svårare blir det för betalaren 
att med framgång kräva sina pengar åter.  Att man har förbrukat medlen kan 
även vara en omständighet som inverkar på bedömningen huruvida 
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inrättande har skett. Liksom i övrig lagstiftning finns det även här en 
betydande skillnad när det gäller vad som betraktas vara skälig tid beroende 
på vem som är betalare och mottagare. HD har klart visat att stor hänsyn ska 
tas till konsumentens oerfarenhet och skyddsbehov.  
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Förord 

Efter fyra och ett halvt intensiva och spännande år på juristutbildningen har 
man så kommit fram till den punkt som man i början av sina studier såg som 
mycket avlägsen. Det har varit en lång resa med många timmars studerande, 
tungt arbete och mycket kaffe. Känslorna inför att jag är färdig med mina 
juridikstudier är blandade. Självklart är jag både glad och lättad för att jag 
nu har tagit min jur.kand. examen samtidigt som jag lämnar studierna 
bakom mig med ett visst vemod. Nu ska jag äntligen få använda mina 
kunskaper i praktiken och jag ser fram emot en rolig och lärorik karriär. 
 
Jag vill främst tacka min familj och min sambo för ert stora stöd och all 
uppmuntran jag fått under hela utbildningen. Särskilt vill jag tacka för all 
korrekturläsning och agerande av bollplank i många situationer under åren. 
 
Jag vill även tacka min handledare Patrik Lindskoug för alla givande råd 
och synpunkter i samband med min uppsatsskrivning. 
 
 
Hässleholm i december 2009 
 
Josefine Sjöberg 
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Förkortningar 

AD   Arbetsdomstolen 
AvtL   Avtalslagen 
HD   Högsta domstolen 
HovR   Hovrätt 
Just.R   Justitieråd 
KonkL   Konkurslagen 
NJA   Nytt juridiskt arkiv, avd 1 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

I september 2008 betalade Malmö stad av misstag ut 17 miljoner kronor i 
felaktiga socialbidrag. Det var ett databasfel som ledde till att redan 
utbetalda summor inte registrerats. På grund av detta upprepades 
utbetalningarna till samma personer flera gånger innan problemet upptäcktes 
och stoppades.1 
 
Detta är bara ett exempel på alla de felaktiga betalningar som sker i vår 
vardag och medför stora konsekvenser för många människor. Datoriseringen 
och den ökande effektiviseringen kan medföra att misstag inträffar. De 
flesta misstag upptäcks snart efter att de inträffat varför betalaren raskt kan 
ta kontakt med mottagaren och återkräva det som felaktigt utbetalats. I dessa 
fall ställs ofta misstaget tillrätta genast och någon tvist uppkommer inte. 
Problem kan dock uppstå om mottagaren avslår betalarens begäran om 
återbetalning. Ett annat problem som kan orsaka svårigheter är då den 
felaktiga utbetalningen inte upptäcks förrän en lång tid förflutit och 
mottagaren spenderat medlen. I dessa fall ställs frågan i ett annat ljus och 
man får börja studera det enskilda fallet för att besvara frågan huruvida 
betalningen ska återgå eller ej. I huvudsak är det två olika utgångspunkter 
som står emot varandra då frågan om misstagsbetalningar blir aktuell. Först 
och främst är det den grundläggande utgångspunkten att den som erlagt en 
betalning på felaktiga grunder har rätt att få denna åter. Mot denna princip 
ställs mottagarens rätt att kunna lita på att betalningen är riktig och därmed 
anpassa sig efter ett sådant antagande. Som framgått är alltså bedömningen 
då en felaktig betalning skett inte alltid särskilt lätt eller självklar. I detta 
arbete ska vi utifrån den praxis som finns studera hur en sådan bedömning 
görs i domstolarna.  
 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom att studera praxis se om man utifrån 
HD:s domar och, då det gäller löneutbetalningar, AD:s domar kan dra några 
generella slutsatser om vad det är för omständigheter som medför att en 
mottagare får behålla en felaktig utbetalning. I uppsatsen fokuserar jag på 
undantaget som gäller god tro samt inrättande. Detta beror på att HD uttalat 
att det är särskilt när mottagaren har varit i god tro och förbrukat det 
uppburna beloppet eller annars inrättat sig efter betalningen som rätten 
åsidosätter tillämpningen av huvudregeln. Jag kommer dock i viss mån att 
behandla även andra omständigheter som inverkar på bedömningen. I 
uppsatsen ska även utredas huruvida det finns några skillnader i HD:s 

                                                 
1 Metro, http://www.metro.se/se/article/2008/09/29/22/2430-45/index.xml. 
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resonemang beroende på vem som är betalare respektive mottagare? Krävs 
det att båda rekvisiten, dvs. både att god tro föreligger samt att inrättande 
skett eller kan det räcka att mottagaren är i god tro för att betalningen ska bli 
bestående? Problemet kommer även att studeras ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv för att se om detta har någon inverkan på hur domstolarna 
hanterar problematiken med misstagsbetalningar.  
 

1.3 Metod och material 

Studien baseras på rättsfallsanalyser där jag har studerat HD:s och AD:s 
domskäl för att se vad domstolarna lägger vikt vid då de bedömer huruvida 
betalningen ska bestå eller ej. Jag har valt att göra en rättsfallsanalys på 
grund av att det inte finns så mycket skrivet material om ämnet. I studien 
har jag har studerat rättsfall i ett brett tidsspann. Anledningen till detta är att 
få en översiktlig bild av rättsläget då det inte är så vanligt att HD avgör mål 
angående misstagsbetalningar. Man måste dock ha i åtanke att de äldre 
fallen kanske inte speglar det rättsläge som föreligger idag. Trots detta har 
jag bedömt att rättfallen och HD:s motiveringar däri är relevanta då man 
genom dessa kan se huruvida HD:s resonemang är liknande i nutida praxis 
eller om bedömningen i frågan förändrats över tiden. För att kunna 
undersöka hur god tro samt inrättande bedöms vid utbetalning av för mycket 
lön har jag studerat AD:s domar i denna fråga.  
 

1.4 Disposition 

I första kapitlet kommer generell information om condictio indebiti att 
presenteras för att ge en övergripande förståelse för problemet. Därefter 
följer kapitel tre och fyra där frågorna om god tro respektive inrättande i 
praxis behandlas. Här kommer relevant praxis att presenteras för att se om 
man kan utläsa några speciella kriterier som HD använder sig av för att 
besluta huruvida god tro föreligger och om inrättande skett. Efter detta 
kommer jag i kapitel fem att studera andra omständigheter som, förutom 
god tro och inrättade, kan medföra att betalningen ska bestå. I kapitel sex 
studeras sedan condictio indebiti ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I det 
avslutande kapitlet kommer resultatet av arbetet att sammanställas i en 
sammanfattande diskussion. Här försöker jag även svara på frågorna som 
uppställts som syftet med uppsatsen. 
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2 Allmänt om condictio indebiti 

2.1 Bestämmelsen och dess innebörd 

En felaktig utbetalning eller solutio indebiti innebär att någon betalar till en 
mottagare som inte ska ha betalningen eller till rätt mottagare men en större 
summa än denne är berättigad till. I Sverige finns det inte några skrivna 
lagregler som reglerar vad som gäller vid sådana felaktiga utbetalningar. 
Istället används principen om condictio indebiti. Denna princip innebär att 
betalningen som huvudregel ska gå åter. Condictio indebiti är betalarens 
återkravsrätt då en felaktig betalning erlagts.2  
 
Senast i ett fall från 20013 klargör HD vad som gäller. I domskälen uttalar 
HD att ”huvudregeln för condictio indebiti har sedan gammalt ansetts vara 
att den betalande har rätt att kräva tillbaka det för mycket erlagda, men 
avvägningen av de motstående intressen som gör sig gällande har lett till 
åtskilliga modifikationer, särskilt för fall då den som tagit emot betalningen 
har varit i god tro och förbrukat det uppburna beloppet eller annars inrättat 
sig efter betalningen”.4 Det finns alltså ett antal undantag till huvudregeln. 
Som HD nämner i sitt uttalande är det ofta det faktum att mottagaren varit i 
god tro och förbrukat medlen eller på något annat sätt inrättat sig efter 
betalningen som blir avgörande för frågan om betalningen ska bestå. Det är 
framförallt detta undantag vi kommer att fokusera på i uppsatsen men 
genom uttalandet öppnar dock HD upp även för andra undantag. 
 
Ett av dessa övriga undantag föreligger då betalningen framstår som en 
medveten disposition från betalarens sida. Att det rör sig om en disposition 
innebär att betalaren ville betala oavsett om han var skyldig att göra det eller 
ej. Anledningen till att betalaren kan vilja göra en sådan betalning oavsett 
skyldighet kan exempelvis vara ren välvilja, önskan om att undanröja en 
osäkerhet i fråga om fodringsbeloppet eller rädsla inför att störa en bra 
affärsrelation.5  
 
Vilken innebörd man kan tillerkänna en betalning beror i ganska stor 
utsträckning på omständigheterna i det enskilda fallet. Om betalningen 
föranletts av en diskussion ligger det nära till hands att se betalningen som 
en slutreglering av parternas mellanhavanden, även om betalningen inte kan 
ses som en disposition. En sådan slutreglering bör inte rivas upp utan att 
särskilda skäl för det föreligger.6 
 

                                                 
2 Mellqvist, Persson, Fordran & Skuld, s.36. 
3 NJA 2001 s. 353. 
4 NJA 2001 s. 353, s. 361. 
5 Tiberg, Fodringsrätt, s. 26. 
6 Hult, Juridisk debatt, s. 73. 
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I allmänhet bör man kunna se en betalning som erläggs utan protest som ett 
godkännande av att betalningsskyldighet föreligger.7 Detta gäller dock inte 
då betalaren betalade i en tvångssituation. Ett exempel på en sådan situation 
är då man måste köpa biljett för att åka med en buss eller erlägga avgift för 
att få parkera på ett visst område. Om man i en sådan situation betalar den 
summa som man blir krävd på trots att man är osäker på om man 
överhuvudtaget bör betala eller om summan stämmer kan betalningen inte 
ses som ett erkännande av skulden.8  
 
Om fordran, för vilken betalning erlagts, behandlas genom tvist i domstol 
blir läget annorlunda. Här kan man inte anta att betalaren erkänner sin skuld 
då han betalar det fodrade beloppet utan att lägga ner tvisten.9 Betalningen 
får man istället tolka som en förskottsbetalning som blir slutgiltig först om 
en förpliktelse att betala blir fastställd i rättegången.10  
 
Om betalaren av misstag trodde sig vara förpliktigad att betala en skuld som 
han i själva verket betalat för någon annans räkning kan han kräva 
borgenären enligt reglerna om condictio indebiti. Dessutom finns det 
mycket som talar för att han kan kräva gäldenären som gjort en obehörig 
vinst.11 Obehörig vinst innebär att en av rättsordningen inte godkänd 
förmögenhetsöverföring har ägt rum. Kort sagt kan institutet obehörig vinst 
förklaras som att någon gör en obehörig vinst på en annan persons 
bekostnad.12 
 
När det gäller andra sorters misstag vid avtalsslutande, exempelvis 
förklaringsmisstag, misstag beträffande uttryck och termers innebörd m.m. 
är huvudregeln att parten står för sina egna misstag om motparten är i god 
tro.13 
 

2.2 Hur mycket ska betalas tillbaka vid 
tillämpningen av huvudregeln? 

I den romerska rätten var återkravsrätten begränsad till den obehöriga 
vinsten. Anledningen till detta var att begränsa de skadliga verkningar av 
återkravsrätten som kunde uppkomma.14 I svensk nutida rätt är det enligt 
huvudregeln vid condictio indebiti hela det felaktigt utbetalade beloppet 
som ska gå åter till betalaren. Inte i något av de fall som vi ska titta på nedan 
har domstolen dömt att en del av beloppet ska återbäras. Det finns fall där 
andra faktorer dock spelat in, till exempel preskription, som medfört att 
                                                 
7 NJA 1989 s. 224, s. 240. 
8 Hult, Juridisk debatt, s. 74. 
9 Hult, Juridisk debatt, s. 73. 
10 Hult, Juridisk debatt, s. 74. 
11 Hellner, Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden. Ett civilrättsligt 
problem i komparativ belysning, s. 383.  
12 Mellqvist, Persson, Fordran & Skuld, s. 40. 
13 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 126. 
14 Hult, Juridisk debatt, s. 66. 
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endast belopp som betalats ut felaktigt de senaste tio åren skulle återbetalas 
trots att ersättningen i själva verket utgått i tretton år.15 I ett fall, NJA 1974 
s. 161, hade mottagaren av den felaktiga utbetalningen köpt en färg-tv för 
pengarna. HD var inte enig i utgången av fallet och de två skiljaktiga 
uttryckte i detta fall en tanke om att en del av medlen skulle kunna återbäras 
genom att man sålde tv:n, om den fanns i behåll, och därefter återgälda vad 
tv:n drog in vid en försäljning. De menade att en sådan alternativ lösning 
skulle medföra att en mottagare av en felaktig utbetalning inte skulle bli 
sämre ställd genom återbetalningen än om felet aldrig begåtts.16 
 
 

2.3 Kan betalaren använda 36 § AvtL för 
att få tillbaka sina pengar? 

En fråga som kan vara relevant i sammanhanget är huruvida man kan 
använda 36 § AvtL vid felaktiga utbetalningar? 
 
Paragrafen stadgar att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende 
om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna 
vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i 
övrigt. Särskild hänsyn ska tas till behovet av skydd för den som i egenskap 
av konsument eller för övrigt intar en underlägsen ställning i 
avtalsförhållandet. 
 
Den som av misstag erlagt en felaktig betalning skulle kunna åberopa 
paragrafen och därigenom försöka få tillbaka sina pengar med hänvisning 
till att det vore oskäligt att låta betalningen bestå då mottagaren inte har rätt 
till pengarna.  
 
Paragrafen används i viss mån vid förklaringsmisstag m.m. För att använda 
36 § måste man kunna bevisa: 
 

1) Att ett misstag begåtts. 
2) Att motpart insett att det föreligger ett misstag och att motparten 

alltså känner till det faktiska förhållandet. 
3) Att motparten inser att misstaget är så betydelsefullt att avtal på 

väsentligen samma grunder inte skulle ha kommit till stånd om det 
korrekta förhållandet var känt. 

4) Skulle avtalet anses oskäligt om det blev giltigt? 
 
På grund av det komplicerade bevisläget används dock 36 § nästan aldrig 
för att ogiltigförklara ett avtal på grund av misstag i bevekelsegrunderna.17 
 

                                                 
15 Se NJA 1919 s. 17 där en präst fått utbetalt ersättning för förläningsspannmål pga. 
förbiseende från myndigheternas sida i tretton år. 
16 NJA 1974 s. 161, s. 166. 
17 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 127. 
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3 God tro 

3.1 Inledning 

I så gott som alla av HD:s domar nämns intresset av trygghet i omsättningen 
som en viktig omständighet som måste räknas med då man beslutar 
huruvida betalningen ska gå åter eller bli bestående.  
 
Även faktorer som vem som hade bäst möjlighet att överblicka och bedöma 
de förhållanden som inverkat på betalningen samt om någon av parterna 
förfarit oaktsamt i samband med betalningen ska beaktas.18 Förr lade man så 
stor vikt vid betalarens culpösa handlande att man uteslöt återbetalning om 
inte betalarens misstag kunde anses ursäktligt.19 Så hårt ställer man sig inte 
nuförtiden mot betalarens försummelse utan även då betalaren hade kunnat 
undvika misstaget genom att vara mer uppmärksam kan återbetalning ske. 
Om även betalningsmottagaren har förfarit vårdslöst spelar betalarens culpa 
mindre roll. Enligt Hult är det främst om betalaren haft otillräcklig 
bokföring eller på annat sätt försummat att hålla reda på sina förpliktelser 
som blir aktuellt att titta på vid culpa bedömningen.20  
 
Andra omständigheter som medverkar till att betalaren kan anses culpös är 
om han inte förstått att något var fel i ett krav då han borde ha insett detta 
eller om han på något sätt bidragit till att framkalla betalningsmottagarens 
oriktiga uppfattning.21  
 
Vi ska i detta avsnitt se vad HD och senare i viss mån AD har lagt vikt vid 
då det gäller bedömningen av betalningsmottagarens goda tro.  
 

3.2 Bank som betalare 

Banker handhar olika betalningar varje dag i sin verksamhet. Eftersom det 
är människor som genomför transaktionerna är det ett faktum att misstag 
ibland begås. Första misstagsbetalningen vi ska studera närmare är NJA 
1961 s. 18. 
 
I fallet hade en kvinna som arbetade på ett bolag förfalskat en namnteckning 
och ändrat summan på ett uttagskvitto å bolagets räkning. En av bolagets 
firmatecknare hade skrivit under uttaget då summan var 1 000 kr men detta 
hade sedan kvinnan ändrat till 31 000 kr och därefter tillgodogjort sig 
pengarna för egen del. När detta uppdagades ersatte banken bolagets förlust. 
Banken väckte senare talan mot den firmatecknare som skrivit på för de 

                                                 
18 Se exempelvis NJA 1989 s. 224 och NJA 1994 s. 177. 
19 Hult, Juridisk debatt, s. 83. 
20 Hult, Juridisk debatt, s. 84. 
21 Se exempelvis NJA 1941 s. 4. 
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1000 kronorna och menade att han skulle betala skadestånd till banken på 
grund av sin vårdslöshet. Banken fick rätt i tvisten varvid HovR:n uttalade 
att banken ej varit skyldig att ersätta bolaget. Därför ville nu banken ha 
tillbaka det som de felaktigt utbetalat till bolaget. 
 
HD sa att banken felbedömt rättsläget men att detta inte som regel grundar 
återkravsrätt. Det som HD tyckte talade starkast emot en återkravsrätt var att 
bolaget haft anledning att anta att betalningen skett efter noggrant 
övervägande av det rättsliga läget särskilt då förhandlingar hade förts mellan 
bankens och bolagets ombud. HD uttalade även att särskilt när man mottagit 
en förbehållslös betalning från en bank eller annan penninginrättning i god 
tro är det från den allmänna omsättningens synpunkt önskvärt att man inte 
ska riskera återbäringsskyldighet. Bolaget fick därför behålla de medel 
banken felaktigt ersatt bolaget med tidigare.  
 
Även i NJA 1994 s. 17722 fick betalningsmottagaren behålla den felaktiga 
betalningen. Här handlade det om SEB som mottog ett fax den 3 okt. 1986 
vilket de felaktigt uppfattade som ett betalningsuppdrag att för ett tyskt 
företags räkning betala 50 000 SEK till RS Teknik AB. RS konto 
krediterades 49 940 kr via en kreditavi den 6 okt. Banken meddelade RS 
den 17 oktober att betalningen var felaktig och krävde beloppet åter. Detta 
gick inte RS med på då betalningen gjorts för ett företags räkning som hade 
en skuld på 400 000 kr hos företaget varav 200 000 kr var förfallna. De 
hävdade därför att de var i god tro vid mottagandet av kreditavin. 
 
HD konstaterade att RS var i god tro när de mottog betalningen från SEB då 
de hade fog för att uppfatta situationen så att SEB hade i uppdrag att betala 
till dem. En annan omständighet som HD tycker talar för att RS ska få 
behålla den felaktiga betalningen är att ingen obehörig vinst görs. De menar 
att om man vid tillämpningen av condictio indebiti bestämmer sig för att 
mottagaren får behålla det som erlagts blir effekten att denne erhåller ett 
belopp som han egentligen inte hade rätt till. I detta fall uppkommer inte 
den situationen eftersom beloppet avräknats mot förfallna fodringar som RS 
hade på företaget. En annan omständighet som HD tar stor hänsyn till i detta 
fall är att SEB dagligen sysslar med betalningsförmedling samt att deras 
möjligheter att överblicka situationen var långt mycket bättre än RS 
möjligheter. 
 
I NJA 1999 s. 575 var HD ännu en gång hård mot en bank som utfört en 
betalning på uppdrag av en kund till ett finansbolag. Betalningen avsåg 
lösen av ett lån. Banken hade blivit utsatt för bedrägeri och utförde 
betalningen under det felaktiga antagandet att det på kundens konto fanns 
medel som täckte betalningen. Ungefär en timme efter det att betalningen 
genomförts upptäcktes det att allt inte stod rätt till med betalningen och 
banken ringde då genast till finansbolaget och bad dem frysa betalningen. 

                                                 
22 Fallet berör ingen ren condictio indebiti-situation men är ändå relevant i sammanhanget 
då HD vid bedömningen hänvisar till och använder samma regler som i condictio indebiti-
situationer för att bestämma huruvida pengarna ska gå åter eller ej.  
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Finansbolaget, som förvaltat pengarna avskilda på ett särskilt konto i en 
annan bank, vägrade dock betala tillbaka pengarna till banken. 
 
Precis som i föregående fall menade HD att huvudargumentet för att 
pengarna ska gå åter pga. att betalningsmottagaren gör en obehörig vinst om 
han får behålla pengarna inte var aktuellt i fallet då finansbolaget hade en 
fordran på bolaget för vars räkning banken betalade. Nästa omständighet 
HD använder sig av för att se om en återkravsrätt kan vara motiverad är om 
betalningsmottagaren, även om han var i god tro, kan ha haft större 
möjlighet eller i vart fall samma möjligheter att överblicka och bedöma de 
förhållanden som inverkat på betalningen. Här lägger HD även betydelse på 
huruvida den ene eller andra av parterna förfarit oaktsamt i samband med 
betalningen.  
 
HD kommer fram till att finansbolaget inte haft någon överblick på de 
förhållanden som inverkat på bankens betalning och ej heller gjort sig 
skyldig till någon oaktsamhet. Banken hade däremot sådan överblick och 
trots att de blivit utsatta för bedrägeri har de förfarit oaktsamt då de ej 
genomfört de kontroller som de borde ha gjort före betalningen. Detta får 
anses ligga banken till last. HD lägger även här till att man också måste ta 
hänsyn till det allmänna intresset av trygghet i omsättningen  
 
Av dessa fall kan utläsas att då det gäller banker verkar ett extra hårt krav 
ställas på banken. De bör ha gjort allt för att kontrollera att betalningen som 
görs är riktig innan den betalas ut. Om inte riskerar banken att få ta 
konsekvenserna av sin försumlighet genom att förlora rätten att återkräva 
betalningen.23 För att mottagaren ska vara i god tro verkar det inte ställas 
särskilt höga krav. Enligt HD:s praxis tycks det vara så att man ska kunna 
lita på att banken eller penninginrättningen har kontrollerat och noggrant 
övervägt utbetalningen innan den görs.  
 

3.3 Staten som betalare 

Om vi istället går över till fall där staten har varit betalare kan vi titta på 
NJA 1947 s. 206 där tvisten rörde två offentliga rättssubjekt. Ett landsting 
hade under en lång tid frivilligt lämnat bidrag till länets väghållningsdistrikt. 
1931 beslutade landstinget dock att dra in bidragen men att de projekt som 
fått bidrag beviljade före utgången av året skulle få behålla bidraget tills 
projektet var avslutat. 1937 upptäckte landstingets finansutskott, då de 
närmare granskade ärendena, att sju vägföretag fått ersättningen trots att de 
saknade rätt till detta och krävde därför den åter. 
 
I domskälen lade HD tyngd vid att de väghållningsskyldiga vid mottagandet 
av beloppen hade haft grundad anledning att tro att de var berättigade till 
dem eftersom det var en förpliktelse som landstinget genom fri prövning 
delade ut. HD utredde inte i någon större utsträckning huruvida företagen 

                                                 
23 Mellqvist, Persson, Fordran & Skuld, s. 37. 
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var i god tro eller om de inrättat sig efter betalningen utan det som gjorde att 
företagen fick behålla ersättningen och förutsattes vara i god tro var att 
landstinget av egen fri vilja hade fattat beslutet att dela ut bidragen och att 
man då måste kunna lita på ett sådant beslut. 
 
Att HD inte alls går in på själva godtros bedömningen närmare kan tyckas 
egendomligt. De sju vägföretagen hade med ganska hög sannolikhet vetskap 
om när de fick sitt bidrag beviljat av landstinget. Troligtvis har tidsaspekten 
spelat stor roll och därför har man ansett att man kom fram till den 
lämpligaste lösningen genom domslutet. Än en gång ser man dock hur 
tryggheten i den allmänna omsättningen spelar stor roll i HD:s resonemang.   
 

3.4 Privatperson som betalare 

När det är privatpersoner som är parter kan man oftast se dessa som två lika 
starka parter varför skyddet om den svagare parten därför får mindre 
betydelse i de fallen.  
 
I NJA 1930 s. 355 var det betalaren som till slut fick rätten på sin sida. 
Omständigheterna i fallet var att O.N. skulle bli ny arrendator av ett 
löneboställe och skulle då, eftersom det fanns skulder för nybyggnation på 
lönebostället, betala totalt 18 477 kr till I.R., som var den avträdande 
arrendatorn. Det fanns ett lån på 11 075 kr som var obetalda för 
nybyggnationen vilket O.N. skulle överta. Han erlade dock hela summan på 
18 477 kr till I.R. och tog över lånet trots att lånet skulle ha räknats av från 
de 18 477 kr. O.N. hade alltså av misstag erlagt 11 075 kr för mycket till 
I.R. och ville nu ha denna summa åter. 
 
I sina domskäl sa HD att även om I.R. inte insett misstaget borde han i alla 
fall bort inse att det var en felaktig betalning eftersom storleken på 
lösenbeloppet var så stort. Särskilt med tanke på att han själv erlagt en 
mycket mindre summa då han själv tog över som ny arrendator ca ett år 
tidigare. 
 
I detta fall blev det alltså en god tros bedömning. Vad borde I.R. ha insett?  
Som vi ser lade HD vikten vid att han som själv varit betalare inte kunde ha 
varit i god tro. Här blev det en rimlighetsbedömning som fällde I.R.  
 

3.5 Konsument som betalare 

Lite annorlunda ter sig HD:s resonemang då det är en konsument som är 
betalare. Vi vet från övrig lagstiftning att lagarna i allmänhet är väldigt 
generösa mot konsumenterna då det gäller vad de borde ha insett och vad 
man kan ställa för krav på dem med tanke på deras ringa erfarenhet inom 
olika juridiska områden. Det måste nog HD:s bedömning även anses vara i 
nästa fall. 
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I NJA 1991 s. 3 І handlade det om en fråga som är nära släkt med condictio 
indebiti. H.T. hade tagit över en gård efter sin far 1981. Det året var 
strömförbrukningen 58 000 kWh. De följande fem åren var den 
genomsnittliga strömförbrukningen 16 000 kWh per år. Elförbrukningen var 
alltså betydligt mindre än då fadern skötte gården och detta trots att H.T. 
hade utökat lantbruksrörelsen. Elbolaget hade kommit en gång per år och 
läst av mätaren. Senare visade det sig att mätaren inte kunde gå längre än till 
99 999 och då H.T. använt mer än 100 000 kWh per år hade mätaren sedan 
börjat om från noll vilket resulterat i att bolaget debiterat H.T. för 100 000 
kWh mindre än han använt per år. Denna egentliga förbrukning som innebar 
ca 122 000 kr mer under de fem åren ville nu elbolaget ha betalt för.  
 
HD började med att konstatera att då det gäller sådana tilläggskrav som är 
aktuella i målet finns det inte mycket vägledning i praxis men att man precis 
som vid condictio indebiti borde lägga stor vikt vid om betalaren varit i god 
tro. Därför blev frågan i målet huruvida H.T. borde ha insett att 
betalningarna var felaktiga eller om han haft fog för att anse att betalningen 
var slutreglerad genom bolagets fakturor. HD tog vid bedömningen hänsyn 
till att leverantören normalt är den part som har bäst möjligheter att utföra 
de mätningar och beräkningar som ligger till grund för faktureringen vid 
leverans av elektrisk ström. Det är även leverantören som tillhandahåller de 
instrument som mäter av hur mycket el som förbrukats samt oftast är det 
även leverantören som läser av dessa instrument. Detta medför att 
abonnentens möjligheter att kontrollera om beräkningarna är korrekta blir 
begränsade och därför måste denne normalt kunna lita på att debiteringarna 
är riktiga. I detta fall berodde misstaget på att leverantören tillhandahållit en 
mätare som inte kunde registrera mer än femsiffriga tal och att bolaget inte 
hade några rutiner för fastställande av förbrukningen då detta inträffade. HD 
lade även vikt vid att H.T. debiterats felaktigt i flera år utan att bolaget 
själva reagerade på att något inte stämde med debiteringarna samt att det 
inte var möjligt att utifrån räkningarnas utformning inse att debiteringen var 
felaktig.24 HD menade att då H.T. inte drivit gården särskilt länge innan 
feldebiteringarna började samt då hans erfarenhet av strömförbrukningen på 
gården var relativt små var debiteringarna ej så uppseendeväckande låga att 
H.T. borde ha reagerat. 

3.6 Näringsidkare som betalare 

3.6.1 Försäkringbolag 

Om ett försäkringsbolag betalar ut ersättning till en försäkringstagare utan 
att denna hade rätt till ersättningen har även försäkringsbolaget möjlighet att 
kräva tillbaka sina pengar.  
 
I NJA 1933 s. 25 hade ett försäkringsbolag betalat ut ett skadestånd ur en 
trafikförsäkring. De hade dock missat att göra avdrag för den ersättning som 
                                                 
24 NJA 1991 s. 3 І, s. 10. 
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den försäkrade hade fått från en olycksfallsförsäkring han hade genom 
arbetet och ville nu ha tillbaka denna summa. 
 
HD ogillade försäkringsbolagets krav på återbetalning då de menade att han 
mottagit och förbrukat ersättningen i god tro. De lade även stor vikt vid att 
försäkringsbolaget hade större möjlighet att bedöma sina förpliktelser 
gentemot försäkringstagaren. Även här kan man se ett skydd för 
konsumenten och hur den ”lilla människan” måste skyddas från de stora 
företagen. 
 
När det gäller försäkring kan det uppstå speciella situationer då en felaktig 
utbetalning kan medföra stora svårigheter. Ett exempel på en sådan situation 
skulle kunna vara att en försäkringstagare lämnar oriktiga uppgifter i ond tro 
vid tecknande av en försäkring. Någonting inträffar sedan som gör att 
försäkringen utfaller och försäkringsbolaget betalar då ovetande om de 
felaktiga upplysningarna ut ersättning till tredje man som är i god tro. Den 
tredje mannen skulle exempelvis kunna vara en förmånstagare av en 
livförsäkring. Skulle tredje man då kunna åberopa god tro och få behålla den 
utbetalade ersättningen?25 I de fall där det gäller brott mot 
upplysningsplikten, som i detta exempel, gäller denna alltid mot alla 
intressenter och därför hade den förmånsberättigade inte fått behålla 
ersättningen trots sin goda tro. Det samma gäller om någon närstående till 
försäkringstagaren framkallat ett försäkringsfall där försäkringstagaren 
sedan får ersättning. Trots att försäkringstagaren härvid är ovetande om att 
tillexempel maken eller makan har framkallat försäkringsfallet blir han 
återbetalningsskyldig trots sin goda tro på grund av försäkringsavtalslagens 
identifikationsregler. 26 
 
 

3.6.2 Konkursförvaltare 

I NJA 1974 s. 161 hade byggfirman H och S försatts i konkurs 1967. 
Konkursförvaltare blev G.O. H hade lönefodringar med förmånsrätt om 
sammanlagt 11 585,50 kr. Enligt ett lagakraftvunnet slututdelningsförslag 
skulle H få ut 5 869,68 kr för sin fordran. H hade dock fått 3 307, 82 kr för 
mycket. Dessa pengar ville nu G.O:s dödsbo, som övertagit fordran efter att 
de svarat mot konkursboet för felaktigt gjord underhandsbetalning, ha 
tillbaka. H menade att han var i god tro och att han inrättat sig efter 
betalningen då han utgått från att han skulle få full utdelning för sin fordran. 
Konkursförvaltaren hade aldrig sagt något om att det rörde sig om en 
förskottsbetalning som kanske skulle behöva återbetalas. Vid den sista 
utbetalningen den 1 december 1969 hade H fått lönen på en postgirotalong 
som angivits med ”slutlön”. H hade köpt en färg-tv för pengarna.  
 

                                                 
25 Jan Hellner, Rättsvetenskapliga studier ägnade minnet av Phillips Hult, s. 192. 
26 Jan Hellner, Rättsvetenskapliga studier ägnade minnet av Phillips Hult, s. 193. 

 17



När det gäller sådana förskottsbetalningar som avses i detta fall är 
mottagaren i princip skyldig att betala tillbaka överskottet om det senare 
visar sig att han fått för mycket. Denna återbetalningsskyldighet är 
oberoende om förbehåll för sådant återkrav gjorts i det enskilda fallet. Detta 
stadgas i KonkL. HD menade därför att det är utan betydelse huruvida 
borgenären kände till att en återbetalningsskyldighet fanns. H borde, som 
borgenär i konkursen känt till eller tagit reda på att beloppet endast utgjorde 
förskott. HD menade vidare att det inte spelade någon roll att 
postgirotalongen hade betecknats med slutlön då detta inte kunde anses så 
vilseledande att han bara på grund av detta hade fog att anta att betalningen 
var slutlig. Därför fick H betala tillbaka de 3 307,82 kr han fått för mycket. 
 
Två ledamöter var dock skiljaktiga i fallet. Tvärtemot HD:s majoritet 
menade de att eftersom det på postgirotalongen antecknats att beloppet 
utgjorde slutlön hade det med hänsyn till denna anteckning samt den 
tidpunkt som utbetalningen gjordes gett H starkt fog för att beloppet avsåg 
slututdelning i konkursen. 
 
I detta fall var inte HD enigt vilket visar på vilken svår bedömning det är. 
Majoriteten tog fasta på att H borde ha kontrollerat hur det förelåg i 
konkursen. Det som är rättsligt reglerat bör man kolla upp. Att H var 
arbetstagare och troligtvis oerfaren vad gäller konkursförfarandet har inte 
domstolen tagit någon hänsyn till.  
  

3.6.3 El-leverantör 

Debiteringar av el kan anses vara tämligen förvirrande och svåra att förstå 
sig på då det tillkommer så mycket avgifter och debiteringar förutom 
abonnentens förbrukning av kWh. I nästa fall ska vi se hur HD har dömt då 
det handlat om sådana fel. 
 
I NJA 1991 s. 3 ІІ rörde det, precis som i NJA 1991 s. 3 І, sig om en 
feldebitering av el. Nu handlade det om Grafiska bokbinderiet (Grafiska) 
som bildades 1980. De köpte el av elbolaget Sperlingsholms kraft AB 
(Sperlingsholm). Av misstag hade Sperlingsholm under 1980-1986 debiterat 
Grafiska för en tjugondel av den verkliga kraftförbrukningen. Med 
energiskatt uppgick den summa som Grafiska betalt för lite till 175 000 kr. 
1984 övertog Grafiska ett kraftabonnemang avseende en kontorslokal på 88 
kvm. Här var energiförbrukningen ca 14 000 kWh per år. Verkstadslokalens 
yta var 380 kvm och här uppgick den debiterade energiförbrukningen till ca 
hälften dvs. ca 7000  kWh per år. Sperlingsholm menade att Grafiska inte 
varit i god tro. 
 
HD tar samma utgångspunkt som i NJA 1991 s. 3 І. På frågan huruvida 
Grafiska borde ha insett att betalningarna var felaktiga sa HD att 
Sperlingsholm hade installerat mätaren som endast visade en tjugondel av 
den korrekta förbrukningen. Bolaget var alltså ensamt ansvariga för de 
omständigheter som orsakade de felaktiga debiteringarna. Debiteringarna 
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fortsatte i över sex år innan misstaget upptäcktes. Grafiska hade precis 
börjat sin verksamhet och visste därför ej var som var en normal 
strömförbrukning. En fast abonnemangsavgift togs ut vid varje debitering 
som inte hade med förbrukningen att göra varför de totala beloppen som 
debiterades inte var en tjugondel av det som bolaget borde ha debiterats utan 
ca 1/3 eller 1/4 av det som borde ha debiterats. HD menade att även om det 
är en stor skillnad kan den ej anses vara så uppseendeväckande att den borde 
ha fått bolaget att inse att debiteringarna var fel, med tanke på de låga krav 
som kan ställas på abonnenter vad gäller kontroll av riktigheten i fakturorna. 
 
Här intar HD alltså en snällare ställning mot företaget vad gäller 
godtrosbedömningen än vad de gjort i många andra fall då det gällt 
näringsidkare. HD verkar ta särskild hänsyn till att det vid avtal som är 
väldigt svåra för den betalande parten att kontrollera ställs extra hårda krav 
på den part som har lättast att överblicka förhållandena.  
 

3.6.4 Leasing 

Även i NJA 2005 s. 142 lade HD tyngdpunkten vid huruvida den betalande 
parten var i ond eller god tro. I fallet hade ett leasingavtal träffats om en 
lastbil. I leasingavtalet hade en ränteklausul tagits in som gav leasinggivaren 
rätt att ändra månadskostnaderna beroende på om marknadsräntorna ändrade 
sig. Tio månader efter att åkeriföretaget, som leasat lastbilen, köpt loss 
fordonet upptäckte de att leasinggivaren hade tagit ut högre räntor än vad 
marknadsräntan hade gått upp och att åkeriet därför blivit överdebiterat. 
Åkeriet ville nu ha tillbaka den summa de betalat för mycket.  
 
Sedan HD kommit fram till att leasinggivaren använt ränteklausulen 
felaktigt tog de bland annat upp frågan om condictio indebiti. HD 
konstaterade först att för att condictio indebiti ska kunna bli aktuellt krävs 
det att betalaren måste ha framställt sitt krav på återbetalning inom en viss 
tid och att man då det gäller detta kan ställa större krav på en näringsidkare 
än på en konsument. Det hade varit omöjligt för åkeriet att endast genom att 
läsa fakturorna upptäcka att det skett överdebiteringar och därför kom HD 
fram till att åkeriet riktat krav mot leasinggivaren så snart de förstått att 
överdebiteringar förekommit. 
 
När HD vidare väger huruvida betalningen ska gå åter tar de hänsyn till att 
leasinggivaren, som ansvarade för fastställandet av avgiften, borde ha insett 
att de överdebiteringar som skett stått i strid med ränteklausulen. Därmed tar 
HD hänsyn till att leasinggivaren har förfarit oaktsamt och att det är de som 
haft störst möjligheter att bedöma de faktorer som inverkat på betalningen.   
 
Här var det betalningsmottagaren som hade lättast att överblicka att 
betalningen var korrekt och hade förfarit oaktsamt. De var i ond tro då de 
borde ha insett att de bröt mot ränteklausulen. Därför fick de betala tillbaka 
det som de överdebiterat åkeriet. 
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3.7 Arbetsgivare som betalare 

3.7.1 Problematiken vid felaktigt utbetald lön 

När det gäller felaktigt utbetald lön finns det en del svårigheter att ta hänsyn 
till. Framförallt måste hänsyn tas till arbetstagarens rätt att lita på att 
arbetsgivaren betalar ut rätt lön och att man har rätt att förbruka de medel 
man mottagit. Vilka krav som kan ställas på arbetstagarens uppmärksamhet 
och plikt att kontrollera riktigheten i lönebeskedet ska vi se genom att 
studera HD och AD:s resonemang i följande domar.  

3.7.2 Staten som arbetsgivare 

I NJA 1942 s. 101 hade S.G. tidigare varit chef för marindistriktet i 
Karlskrona när han blev förflyttad till chef för Öresunds marindistrikt i 
Malmö. Beroende på var man arbetade var lönen olika. När S.G. blev chef i 
Malmö skulle han ha mer lön än i Karlskrona men på grund av ett misstag 
utbetalades lön till honom som om han tjänstgjorde i Stockholm vilket 
innebar högre lön än den han skulle ha fått i Malmö. Innan S.G. skaffade 
lägenhet i Malmö kontaktade han Marinförvaltningen, vilka betalade ut lön 
till alla som arbetade inom marindistrikten, och frågade vad hans lön skulle 
bli. Han fick svar om ett visst månadsbelopp och det var också detta 
månadsbelopp han fick i lön varje månad under ett år och tio månader tills 
misstaget uppdagades. 
 
I fallet var inte stridigt huruvida S.G. var i god tro. HD sa dock att då det 
gäller återbäring av för mycket utbetald lön som är bestämd i författning kan 
inte det förhållandet att S.G. mottagit och förbrukat medlen i god tro fria 
honom från att betala tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet. Inte heller 
föreligger någon annan omständighet som skulle medföra att S.G. ej skulle 
vara skyldig att betala tillbaka beloppet.  
 
I domen utvecklade Just.R. Stenbeck vad som gäller vid utbetalningar som 
har sin grund i en författning varvid de fyra övriga JustR:n instämde. De 
menade att man då inte kan tillämpa samma principer om condictio indebiti 
som i vanliga fall. Man måste ta hänsyn till att löneförmånerna är fastställda 
i allmänna författningar och att det inte finns utrymme för något annat än 
den ordningen i samband med betalningen. Man måste även ta hänsyn till att 
det finns en bestämd ordning både vad gäller beräkning av lön och 
utbetalning samt tillsynen över dessa genom revision.27 Den tjänsteman som 
beräknar förmånerna har visserligen större möjligheter att kontrollera att allt 
stämmer än mottagaren men mottagaren måste ändå räkna med att fel kan 
förekomma och att dessa kan upptäckas vid revisionen och därefter 
återkrävas oavsett om medlen mottagits och förbrukats i god tro. Det krävs 
särskilda skäl för att en sådan återkravsrätt ej ska föreligga. En sådan 
omständighet kan vara att väldigt lång tid förflutit så att mottagaren inte 

                                                 
27 NJA 1942 s. 101, s.106. 
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längre kan räkna med ett återkrav.  För att man ska kunna betala tillbaka 
krävs ofta att man tar lön i anspråk. Därför kan exempelvis pension eller 
dödsfall även medföra att det föreligger en sådan omständighet att det inte 
blir aktuellt med återbäringsskyldighet. En annan speciell omständighet kan 
vara då utbetalning skett under länge tid enligt en tillämpad, i administrativ 
prövningsväg godkänd, ändrad författningstolkning. Att en återbetalning 
kan komma att medföra svårigheter för mottagaren är inget som kan beaktas 
då det gäller återbetalningsskyldigheten i dessa fall. 28 
 
Här är det inte det faktum att S.G. skulle kunna räkna ut sin lön själv och på 
grund av detta betraktas vara i ond tro utan då det gäller författningsenliga 
utbetalningar verkar HD mena att man måste räkna med att det föreligger en 
viss återkravsrätt då uträkningarna, utbetalningarna och kontrollerna görs 
enligt vissa rutiner.  
 
I NJA 1955 s. 310 blev utfallet ett annat. I-B.L. arbetade som kontorsbiträde 
hos postverket när hon avancerade till kanslibiträde. Hon skulle därför 
flyttas upp en löneklass. Detta skedde den 15 januari 1951. Vid en 
granskning av ärendet upptäcktes att I-B.L egentligen inte skulle ha fått den 
högre lönen förrän den 1 januari 1952. Skillnaden mellan lönerna var ca 340 
kr. 
 
I målet hade det inte framkommit något som medfört att I-B.L. haft 
anledning att räkna med att beslutet om uppflyttningen till den högre 
lönegraden stod i strid med gällande bestämmelser. Därför och på grund av 
omständigheterna i övrigt behövde inte I-B.L. återbetala de pengar hon fått 
felaktigt utbetalda till sig. 
 
Även i NJA 1958 s. 475 blev betalningen bestående. P.F. var anställd hos 
Statens Järnvägar (SJ). P.F. hade även han av misstag hamnat i fel lönegrad 
vid sin anställning. Han hade varit anställd ungefär ett år och under denna 
tid hade SJ utbetalt ca 400 kr för mycket till honom. Fyra månader efter att 
hans anställning hos dem upphört krävde SJ dessa pengar åter.  
 
P.F. hade inte under anställningen fått någon indikator på att det skulle vara 
något fel på hans löneuträkning. Han visste inte riktigt hur mycket han 
skulle tjäna och han hade ingen jämnårig att jämföra lönen med. HD ansåg 
att P.F. var i god tro och sa att detta samt omständigheterna i övrigt särskilt 
hans oerfarenhet och tjänsteställning medförde att någon återbetalning till SJ 
inte skulle ske. 
 
I detta fall ser man att HD dömer enligt de principer som de hänvisar till i 
NJA 1942 s. 101. Det krävs både god tro samt några extra omständigheter 
för att betalningen ska bli bestående. Här kan nog även det faktum att P.F:s 
anställning varit avslutad i fyra månader medföra att någon återbetalning 
inte var aktuell. Man verkar också ha tagit stor hänsyn till den lilla 
människan i förhållande till det stora företaget.  

                                                 
28 NJA 1942 s. 101, s. 107. 
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Förutom HD har även AD avgjort en del fall där arbetsgivare betalat ut för 
mycket lön av misstag till sina anställda. I AD 1989 nr 59 var den 
arbetstagaren M.L. som kom till Sverige från Estland 1981 och fick jobb 
hos kommunen 1984 som vårdbiträde. Hon arbetade 30h/vecka men av 
misstag angav kommunen att hos arbetade heltid, dvs. 40h/vecka, på hennes 
anställningsbevis. Hon fick därför lön som om hon arbetade heltid. Från och 
med maj 1984 angavs sysselsättningsgraden på hennes lönespecifikationer. I 
september 1985 uppmärksammades misstaget. 
 
Frågan i målet blev huruvida M.L. bort inse att hon fått för mycket lön än 
hon haft rätt till. Kommunen argumenterade för att M.L. borde ha insett att 
hon fått för mycket lön efter maj 1984 då sysselsättningsgraden 40h/vecka 
stod på hennes lönebesked. AD höll dock inte med om detta utan menade att 
eftersom M.L:s lön aldrig förändrades hade hon ingen anledning att 
detaljgranska lönebeskedet. Även om hon i och för sig borde ha 
uppmärksammat uppgiften om sysselsättningsgraden medför inte detta att 
hon även borde förstått att kommunen betalat ut fel lön till henne under hela 
hennes anställningstid. Eftersom M.L. varit i god tro och förbrukat vad 
kommunen betalt för mycket till henne blev misstagsbetalningen bestående.  
 
AD 1989 nr 56 gällde en liknande fråga. L.E-L. hade fått betalt för heltid 
trots att hon bara arbetat halvtid den mesta av tiden hon var anställd av 
kommunen. Även i detta fall blev frågan om L.E-L. bort inse att 
löneutbetalningarna varit felaktiga. 
 
L.E-L hävdade att lönebeskeden varit svåra att tyda. Om detta säger AD att 
lönebesked med den aktuella utformningen måste rent allmänt sett anses ha 
en tillräckligt klar och tydlig utformning för att en arbetstagare ska kunna 
utläsa om rätt lönebelopp utbetalats. Därmed har L.E-L. haft lika goda 
förutsättningar som andra att tillgodogöra sig informationen i lönebeskeden 
även om det i detta fall inneburit vissa svårigheter på grund av att beskeden 
innehållit lön från olika arbeten samt tillägg och avdrag med någon månads 
förskjutning. L.E-L hade dock reagerat vid två tillfällen i början av den 
period då hon fått för mycket lön på att beloppet var för stort. Hon hade med 
anledning av detta ringt till lönekontoret och ifrågasatt om hennes lön var 
rätt beräknad varvid hon fått ett lugnande besked. AD ansåg därmed att L.E-
L. gjort vad man kan kräva av henne och hon hade haft anledning att lita på 
det besked hon fått. Hon ansågs därför ha varit i god tro och slapp 
återbäringsskyldigheten.29  
 
Även AD 1989 nr 57 handlade om en arbetstagare som fått för mycket lön 
utbetald. L.W. hade arbetat heltid men då hon fick barn var hon 
föräldraledig under ett år. Hon återvände sedan till arbetet men arbetade då 
endast 30 h/vecka under ytterligare ett år vilket hon ansökt om. Efter denna 
period ansökte hon inte på nytt om tjänstledighet trots att hon fortsatte att 

                                                 
29 Se även AD 1989 nr 58 där en kvinna ringt tre ggr till sitt lönekontor sedan hon misstänkt 
fel i löneutbetalningen men fått lugnande besked. AD ansåg att kvinnan var i god tro och 
fick behålla den felaktigt utbetalda lönen.  
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endast jobba 30 h/vecka varför hon fick lön utbetalt som om hon jobbade 
heltid. När detta sedan upptäcktes hade L.W. fått för mycket lön utbetald i 
tio månader och kommunen ville att L.W. skulle återbetala beloppet. 
 
L.W. hade trott att ansökan om tjänsteledighet som hon lämnat in för första 
perioden skulle fortsätta gälla tills hon ändrade den. När kommunens 
lönebesked ändrades och sysselsättningsgraden angavs på lönebeskedet 
hade L.W. reagerat på att det stod 40 h/vecka angivit på detta. Hon hade då, 
precis som i föregående fall, kontaktat lönekontoret och ifrågasatt varför det 
stod att hon arbetade heltid på beskedet trots att hon endast arbetade 75 %. 
Hon fick svaret att det var sysselsättningsgraden i grundanställningen som 
angavs på lönebeskedet och att uppgiften därför var korrekt. AD sa att 
ökningen av nettolönen, ca 900 kr, från en månad till en annan var så kraftig 
att den borde ha fångat L.W:s uppmärksamhet och att hon skulle ha 
undersökt lönebeskedet för att ta reda på vad anledningen till ökningen var. 
Detta hade hon inte gjort och därför kunde hon inte anses vara i god tro. 
 
Vad gäller telefonsamtalet sa de att hennes förfrågan då endast gällde om 
det var korrekt att ange sysselsättningsgraden till heltid trots att hon endast 
arbetade deltid. Svaret kan inte enligt AD ha gett henne uppfattningen att 
lönen var korrekt beräknad. I fallet hade L.W. reagerat men hennes reaktion 
var inte tillräcklig. Genom domslutet kan man se hur viktigt det är att 
arbetstagaren aktivt medverkar till att reda ut missförstånden och reagerar då 
det är något som inte verkar korrekt. I fallet hade trots allt L.W. reagerat på 
att fel sysselsättningsgrad var angiven men det lugnande besked hon fick var 
inte tillräckligt för att hon skulle kunna bedömas vara i god tro. 
 
I AD 1989 nr 55 hade H.H. arbetat som barnvårdare hos kommunen. Hon 
ansökte om partiell tjänstledighet för studier vilket beviljades. Under 
terminen arbetade hon 20h/vecka och fick lön för dessa timmar. När nästa 
termin började fortsatte hon att studera och arbeta deltid ca 30h/vecka. 
Under denna termin var hon inte partiellt tjänstledig utan fick lön som om 
hon arbetade heltid. 
 
Som i de andra fallen konstaterade AD att lönebeskedet måste anses ha varit 
tillräckligt tydligt och klart för att arbetstagaren skulle kunna utläsa om rätt 
belopp utbetalats. Detta trots att H.H:s nettolön varierat och hennes 
lönebesked varit komplicerade. H.H:s besked visar en kraftig ökning av 
lönen från den första terminen. Även om hon nu arbetade 10h mer i veckan 
var ökningen nästan dubbelt så stor och därför borde detta föranlett henne 
att ta del av lönespecifikationen för att undersöka vad ökningen berodde på. 
Vid en sådan granskning hade hon kunnat se att frånvaroavdraget för studier 
inte fanns med. AD menade att H.H. ej var i god tro då hon mottog och 
förbrukade pengarna. 
 
Från dessa fyra fall kan man konstatera att endast ett svårtolkat lönebesked 
inte räcker för att kunna åberopa god tro. Trots att det är väldigt svårt att 
förstå lönebeskedets avdrag, tillägg och skatter när de dras och läggs till för 
flera månader i förväg krävs det någonting extra för att utbetalningen ska bli 
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bestående. De extra sakerna kan vara att man som i fallen ovan ringt och 
dubbelkollat eller att lönebeskedet varit felaktigt från början och att man 
därför inte haft någon anledning att reagera på lönebeskedet.  
 
Ytterligare ett fall där det gällde vad arbetstagaren borde ha insett var AD 
1993 nr 170. B.M. arbetade som sjukvårdsbiträde på heltid till juni 1990. 
Eftersom hon varit hemma mycket på grund av vård av sjukt barn m.m. 
hade hon i realiteten endast jobbat 75 %. Därför kom hon överens med sin 
arbetsgivare att hon skulle jobba 75 % från och med juni 1990. Av misstag 
erhöll trots detta B.M. lön för heltidstjänst. Under våren 1990 höjdes B.M:s 
lön till 11 749 kr vid heltidstjänst. Om detta fick hon ett brev hem. Frågan i 
fallet var likt i de andra om B.M. hade varit i god tro och därför skulle få 
behålla de utbetalda medlen? 
 
AD började med att titta på om det funnits några skäl för B.M. att närmare 
granska lönebeskeden. Eftersom B.M. hela tiden hade arbetat 75 %, även 
när hon var heltidsanställd, var det samma nettolön som var aktuell. När 
lönen höjdes med ca 1500 kr/mån i juli ansåg AD att omständigheterna var 
sådana att B.M. borde ha blivit misstänksam. Nästa fråga blev då om 
lönebeskeden givit B.M. anledning att förstå att hennes lön kunde vara 
angiven till felaktigt belopp. Det avgörande blev om B.M. borde ha reagerat 
inför att bruttolönen angavs till 11 749 kr utan att någon reducering skett. 
Visserligen stod det i beskedet att tjänstgöringsgraden var 75 % men AD 
menade att då brevet som skickats till B.M. tidigare informerade henne om 
att lönen höjts till 11 749 kr vid heltidsarbete borde detta ha fått henne att 
förstå att beloppet gällde heltid. Hon hade dessutom fått lönebesked då 
hennes tjänstgöringsgrad var 100 % då bruttolönen uppgick till samma 
summa. Därför kunde inte B.M. anses vara i god tro. 
 
I rättsfallet AD 2006 nr 105 kom AD fram till att arbetstagaren måste anses 
ha varit i god tro angående betalningen. Fallet handlade om O.K. som 
arbetade som meteorolog och var anställd som yrkesofficer inom 
försvarsmakten sedan 1980. Mellan augusti 2004 - januari 2005 var han 
tjänstledig för att arbeta med sitt företag vid sidan om. Under 
tjänstledigheten betalades av misstag full lön ut till honom. 
 
O.K. hade inte varit i kontakt med försvarsmakten efter utbetalningarna och 
därför inte fått någon misstanke om att något var fel. Inte heller hade denna 
brist på kontakt föranlett honom till att tro att allt inte var som det skulle. 
AD konstaterade att det normala vid tjänstledighet är att någon lön inte ska 
utbetalas när man ska få möjlighet att prova på annat arbete. Detta hade 
O.K. varit väl införstådd med. På grund av detta sa AD att det krävdes skäl 
av betydande tyngd för att den felaktiga utbetalningen inte skulle gå åter. 
O.K. fick lönebeskedet för augusti och antog då att han fått tjänstledighet 
med bibehållen lön. Denna uppfattning bekräftades sedan när han en tid 
därefter mottog det formella beskedet om att tjänstledigheten beviljats 
eftersom rutan för beslut om löneavdrag ej var ikryssad i beskedet. AD 
konstaterade att O.K. inte visste att utbetalningarna var oriktiga. De gick 
därefter in på frågan om han borde ha insett det? Inom försvarsmakten rådde 
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vid denna tidpunkt ett överskott på officerare som var anställda med 
fullmakt och därför inte kunde sägas upp pga. arbetsbrist. Detta löste 
försvaret genom utökade pensionsmöjligheter, bidrag vid utbildningar m.m. 
Man väntade sig stora neddragningar i O.K: s avdelning och i maj 2004 
begärde han ett samtal om sina arbetsförhållanden där möjliga placeringar 
för honom diskuterades. Vid mötet tog han upp frågan om tjänstledigheten. 
Lönen diskuterades dock inte vid mötet. AD menade att det inte kunde anses 
orimligt att O.K., mot bakgrund av den situation som rådde inom försvaret 
och samtalet i maj, trott att försvarsmakten skulle kunna besluta om betald 
tjänstledighet så O.K. skulle kunna arbeta i sin verksamhet där han inte 
kunde lyfta någon lön. Enligt AD var det förståeligt att han drog slutsatsen 
om att lön skulle betalas ut då han först fått lön och därefter beslutet där 
inget angavs om löneavdrag. Därför fick O.K. behålla den felaktigt 
utbetalda lönen. 
 
Av fallen kan man utläsa att det krävs en hel del av arbetstagaren för att man 
ska få behålla den felaktigt utbetalade lönen. Det räcker inte endast att 
granska lönebeskedet och nöja sig med att rätt sysselsättningsgrad är 
angiven utan man måste även dra egna analytiska slutsatser av hur lönen 
förändrats och vad det är rimligt att man ska erhålla. 
 

3.7.3 Ersättning från annan 

I NJA 1941 s. 430 kom ersättningen inte från en arbetsgivare utan från en 
fond som en man instiftat då han tyckte att det saknades en läkare som hade 
station i ett visst område och som därmed kunde vara tillgänglig även för de 
små orterna omkring. Fondens avkastning skulle vara lön eller i vart fall 
bidrag till den läkare som arbetade där. A.S.E. var under 1924-1927 extra 
läkare i området. Från och med våren 1927 ombildades distriktet till att bli 
ordinarie stationsort och A.S.E. utnämndes till provinsläkare. Fondens 
avkastning fortsatte att betalas ut till läkaren fram till 1934 trots att 
förutsättningarna nu ändrats och han inte längre hade rätt till pengarna enligt 
donatorns förordnande. Kommunen, som förvaltade medlen, ville ha tillbaka 
vad A.S.E. fått mellan 1928-1934. 
 
HD fastställde HovR:ns dom. Det var först sedan en dom 1938 som det blev 
fastställt att A.S.E. inte hade rätt till ersättningen. A.S.E. hade fått 
avkastningen utbetald till sig under många år efter det att han blivit utnämnd 
till ordinarie provinsläkare och detta måste ha bidragit till att få honom att 
tro att han hade rätt till ersättningen. Han ansågs därför vara i god tro och 
skulle därför ej återbetala medlen. 
 
I detta fall verkar det främst vara tiden samt det faktum att inte ens 
förvaltarna varit säkra på huruvida A.S.E. hade haft rätt till ersättningen 
varit det som avgjort. 

                                                 
30 Fallet rör inte en ren condictio indebiti-situation men är ända intressant då HD hänvisar 
till reglerna om condictio indebiti i sitt avgörande. 
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4 Inrättande 

4.1 Inledning 

Att man inrättat sig efter betalningen innebär att man förbrukat medlen eller 
på något annat vis anpassat sig efter betalningen. 
 
Ett behov av att få behålla det felaktigt utbetalda är särskilt starkt med tanke 
på tryggheten i omsättningen. Detta blir speciellt aktuellt vid periodiska 
betalningar till folk som rör sig med små medel, exempelvis vanliga 
löneutbetalningar. Om man får högre lön än vad man skulle ha fått inrättar 
man sig efter summan och detta orsakar problem om dessa pengar senare 
återkrävs. Följden kan bli att det uppstår en skuld som man annars inte 
skulle ha skaffat sig. En relevant aspekt vid bedömningen av huruvida 
inrättande skett synes vara tidsaspekten. Inrättandet bör ta en viss tid och om 
man blir underrättad om de riktiga förhållandena innan någon längre tid 
förflutit kan man ej med hänvisning till inrättande komma undan 
återbetalningsskyldigheten.31 När man ska bedöma hur lång tid som kan 
passera innan betalaren går miste om sin rätt till återbetalning bör man ta 
hänsyn till den allmänna principen inom civilrätten att en köpare som vill 
åberopa fel eller brist måste reklamera inom skälig tid från det att han 
upptäckt eller bort upptäcka felet.32 Här måste man ta hänsyn både till att 
betalaren under en längre tid låter bli att klargöra vad som gäller rörande 
omständigheterna som hans misstag grundar sig på och att han sedan han 
utrett förhållandena inte framställer sitt krav på återbetalning förrän en tid 
passerat. Detta är omständigheter som naturligen försvagar betalarens 
chanser att återfå misstagsbetalningen.33 En intresseavvägning mellan 
starkare och svagare part bör även göras och man kan till exempel ställa 
högre krav på en näringsidkare än på en konsument.34 Trygghetskravet 
spelar inte heller så stor roll när det är stat eller kommun som är 
betalningsmottagare. Då det gäller dessa parter är det sällan man kan säga 
att de inrättat sig med hänsyn till den mottagna betalningen. Detta medför 
att ett krav på återbetalning mot en sådan kapitalstark motpart blir lättare att 
vinna bifall till.35  
 
Betalaren har en skyldighet att kontrollera vad han är skyldig att betala, så 
att mottagaren i lugn och ro kan inrätta sig därefter. Detta är både naturligt, 
då det är betalaren som oftast har störst möjligheter att kontrollera 
riktigheten, och önskvärt för att undvika betalningsmisstag. Detta gäller 
särskilt då betalaren är ett företag som har en strukturerad konstruktion vad 

                                                 
31 Tiberg, Fodringsrätt, s. 26. 
32 NJA 1989 s. 224, s. 241. 
33 Hult, Juridisk debatt, s.  82. 
34 NJA 1989 s. 224, s. 242. 
35 Hult, Juridisk debatt, s. 67. 
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gäller betalningar och där mottagaren är en kund som litar på att företaget 
räknat rätt.36 
 
I detta avsnitt ska vi se om man kan se hur lång tid eller vilka andra 
omständigheter som spelar in vid bedömningen om inrättande skett utifrån 
praxis. 

4.2 Konsument som betalare 

Det första fallet vi ska titta på är NJA 1989 s. 224 där HD: s majoritet intog 
en tämligen konsumentvänlig ställning. M.R. köpte ett hus av ett kommunalt 
bostadsföretag. I köpeavtalet fanns en indexklausul. Före avtalets ingående 
hade representanter för bostadsföretaget lämnat sådana uppgifter om index 
att M.R. utgått från att indexhöjningen inte skulle överstiga 15 000 kr. 
Indexhöjningen blev dock ca 62 000 kr högre än detta. M.R. betalade in 
beloppet till förtaget när krav om detta kom. Sedan ett annat par vunnit ett 
mål mot ett bostadsföretag i en liknande fråga väckte M.R., och ett 70-tal 
andra köpare, talan mot företaget och ville ha tillbaka sina inbetalade 
pengar. Det hade gått ca två och ett halvt år sedan M.R. och de andra erlade 
betalningen. HD kom i sina domskäl fram till att bostadsföretaget ej haft rätt 
att ta ut mer än 15 000 kr för indexhöjningen. Frågan var dock om M.R. 
skulle kunna få kompensation för den felaktiga betalningen.  
 
HD pekade på att en väsentlig sak som inverkar på rätten till återbetalning är 
hänsyn till omsättningens säkerhet. En betalningsmottagare måste kunna 
känna sig trygg sedan en viss tid förflutit sen betalningen mottogs. Det som 
spelar roll är alltså hur mottagaren uppfattat eller haft fog att uppfatta 
betalningen samt passiviteten hos betalaren. M.R:s betalning kan ses som att 
hon godkände bolagets krav på hennes skyldighet att betala kompensationen 
för indexhöjningen. HD lade dock stor vikt vid att bolaget fått en del 
klagomål mot samma tilläggsdebiteringar samt att köpare hade 
uppmärksammat bolaget på att det pågick flera rättegångar om liknade 
frågor varför bolaget inte kunnat känna sig säker på sin rätt att ta ut tillägget. 
HD håller sig ändå kvar vid frågan om inte M.R:s passivitet är sådan att det 
med hänsyn till mottagarens trygghet borde medföra att M.R. gått miste om 
sin rätt. HD dömer trots detta till M.R:s fördel med hänvisning till det ökade 
konsumentskyddet samt att en betalningsmottagare inte kan ställa samma 
krav på en konsument som en näringsidkare då det gäller omdöme och 
aktivitet. 
 
Två ledamöter var dock skiljaktiga angående rätten att få betalningen åter. 
De menade att M.R. har rätt att återfå den ersättning hon betalt för mycket 
om hon framställt krav om detta i skälig tid. Även om man tar viss hänsyn 
till att M.R. var konsument kan det ändå inte anses rimligt att låta fristen 
löpa ända fram till den tidpunkt då M.R. av någon yttre omständighet blir 
uppmärksammad på att hon betalt för mycket. 
 

                                                 
36 Tiberg, Fodringsrätt, s. 26. 
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4.3 Bank som betalare 

Vi har tidigare i framställningen sett att HD varit särskilt hård mot banker då 
det gällt krav på god tro. Vi ska nu se hur HD gör bedömningen av 
inrättande då det gäller den samma. Vi tittar därför på samma fall men 
denna gång med fokus på rekvisiten för att inrättande ska vara uppfyllt. 
 
I NJA 1994 s. 17737 nämnde HD bara i förbifarten att eftersom RS Teknik 
var i god tro samt de övriga omständigheterna talade för att RS skulle få 
behålla den felaktiga betalningen spelade det inte någon roll att SEB 
kontaktat RS och muntligen elva dagar efter att betalningen genomfördes 
begärt att få tillbaka beloppet.  
 
I NJA 1999 s. 575 var HD ännu hårdare mot den bank som utfört 
betalningen på uppdrag av en kund till det finansbolag som refererats 
ovan.38 Där dröjde det ungefär en timme från det att betalningen genomförts 
tills att det upptäcktes det att inte stod rätt till med betalningen och banken 
ringde då genast till finansbolaget och bad dem frysa betalningen. 
Finansbolaget, hade dessutom förvaltat pengarna avskilda på ett särskilt 
konto i en annan bank. Trots detta berörde inte HD frågan om inrättande i 
domen. Att finansbolaget skulle ha hunnit inrätta sig efter betalningen på 
den timmen som förflöt innan banken kontaktade dem är inte rimligt, 
särskilt inte som pengarna inte sammanblandats med finansbolagets övriga 
tillgångar. Även i detta fall har HD anfört argumentet om det allmänna 
intresset av trygghet i omsättningen som ytterligare ett faktum varför 
betalningen bör bestå. Domen är omdebatterad i litteraturen och bland annat 
Hellner har frågat sig viket verklighetsunderlag ett sådant argument har i 
detta fall. Frågan som ställts är hur man kan påstå att tryggheten i 
omsättningen kan öka av att en mottagare får behålla en betalning trots att 
han underrättats om misstaget innan han hunnit vidta några åtgärder?39 
Detta är en intressant frågeställning som vi kommer att återkomma till i 
diskussionsavsnittet lite senare. 
 
På grund av de två domarna från 1990-talet har det dessutom diskuterats 
huruvida det föreligger något krav på inrättande överhuvudtaget då det i 
dessa två fall inte haft någon inverkan på HD: s domslut.40 I ett senare 
fall41, vilket ska redogöras för nedan, klargjorde dock HD läget då de 
formulerade huvudregeln samt undantaget till detta i domen. Där sa HD att 
det viktigaste undantaget från huvudregeln var om mottagaren i god tro 
inrättat sig efter betalningen och hänvisar till NJA 1999 s. 575. Denna 
hänvisning kan tyckas märklig då de i det fallet som nämnts inte ens tar upp 
frågan om inrättande.42 Man har i litteraturen tolkat avgörandet som ett 
klargörande för vad som gäller vid användandet av undantaget. Det krävs 
                                                 
37 Se kapitel 3.2. 
38 Se kapitel 3.2. 
39 Jan Hellner, Juridisk tidsskrift 1999/2000 s. 409. 
40Christer Danielsson, Juridisk tidsskrift nr 2 2008/2009, s. 435. 
41 NJA 2001 s. 353. 
42 Christer Danielsson, Juridisk tidsskrift nr 2 2008/2009, s. 437. 
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även någon slags inrättande för att undantaget ska bli aktuellt. Ett visst 
tvivel till ett sådant klargörande har dock förekommit. Det kan ju trots allt 
vara så att HD valt att göra en distinktion mellan banker som betalare och 
andra betalare.43 
 
 

4.4 Stat som betalare 

När det gäller staten som betalare fanns det inga sådana tvivel huruvida 
inrättande krävdes eller ej i NJA 1970 s. 539. Staten hade på grund av ett fel 
vid databehandlingen av anmälningar huruvida bönder skulle få 
skördeskadeersättningar eller ej betalat ut ersättning till för många bönder 
som ej var berättigade till denna samt för hög ersättning till andra bönder. 
Databehandlingsfelet berodde troligen på att fel begåtts av någon anställd 
hos centralbyrån. Betalningarna skickades ut den 30 eller 31 mars, 1966. 
Den 6 april tillkännagavs felet i press och radio och omkring en vecka 
senare fick bönderna skrivelser med krav på återbetalning. 
 
HD sa att även om kärandena inte från början hade haft något skäl att 
misstänka att något misstag begåtts, eftersom uträkningarna var väldigt 
komplicerade, hade de inom en kort tid efter utbetalningarna fått veta eller 
haft skälig anledning att anta att betalningen var felaktig. Under den korta 
tid det rörde sig om kunde betalningsmottagaren inte ha hunnit förbruka det 
värdetillskott betalningen utgjorde eller på annat sätt hunnit inrätta sig efter 
betalningen på ett sådant sätt att bonden genom återbäringsskyldighet skulle 
bli påtagligt sämre ställd än om den felaktiga utbetalningen aldrig skett.  
 
HD går här rakt emot böndernas påstående om att det vid denna period var 
dålig likviditetstid för lantbrukarna eftersom vårbruket precis skulle 
påbörjas. Därför skulle mycket köpas in och bönderna menade att de flesta 
som fått pengar redan hade förbrukat dessa innan återkraven kom.  
 

4.5 Företag som betalare 

Att man vid bedömningen av inrättande tar stor hänsyn till om 
betalningsmottagaren förbrukat medlen såg man redan i NJA 1933 s. 25, 
som har behandlats ovan, där HD som ett huvudskäl till att 
försäkringstagaren inte skulle behöva betala tillbaka den av misstag för 
mycket erlagda ersättningen anförde att han ”i god tro uppburit och jämväl 
förbrukat” det mottagna beloppet.44  
 
I NJA 2001 s. 353 hade försäkringsbolaget SPP (senare Alecta 
pensionsförsäkring) av misstag den 24 augusti 1994 betalat ut cirka 3,2 

                                                 
43 Christer Danielsson, Juridisk tidsskrift nr 2 2008/2009, s. 439. 
44 NJA 1933 s. 25, s. 32. 
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miljoner kr till KEBO (senare Merck Eurolab AB) vid slutreglering av 
KEBO: s skuld hos försäkringsbolaget. KEBO skulle endast ha erhållit 
300 000 kr och när misstaget upptäcktes vid en rutinkontroll i maj 1995 
krävdes pengarna tillbaka av SPP. Misstaget berodde på att handläggaren 
inte beaktat den del av pensionsskulden som utgjordes av särskilda 
värderingsmedel. KEBO vägrade dock att betala tillbaka.  
 
HD menade att det inte fanns någonting i fallet som tydde på att Merck 
skulle ha varit i ond tro. Tvärtom hade de fog för att uppfatta Alectas 
betalning som en slutreglering av pensionsskulden. Merck kunde inte själva 
ha räknat ut hur stor betalningen skulle vara och hade inte heller någon 
anledning att ifrågasätta Alectas beräkning. HD gick istället över till att se 
huruvida Merck inrättat sig efter betalningen. Eftersom det tog nio månader 
innan Alecta framställde krav på återbetalning ansåg HD att Merck inrättat 
sig efter betalningen. HD lade vid denna bedömning stor vikt vid att Merck 
under dessa nio månader hade upprättat årsredovisning och överlåtits till en 
ny ägare. HD lägger även på slutet av domen till att förhållandena inte var 
sådana att betalningen saknade betydelse för Merck som ett sista argument 
varför Alecta inte kan kräva betalningen åter med hänvisning till condictio 
indebiti. 
 
Eftersom det i detta fall rör sig om ett stort företag med 450 anställda och 
700 miljoner i omsättning kan man se vilken betydelse tidsaspekten vid 
bedömningen om inrättande har då det handlar om två relativt jämlika 
parter. Ur detta domslut kan man utläsa att HD lägger stor vikt vid att lång 
tid har passerat från utbetalningens gång tills krav på återbetalning 
framställs vid bedömningen av om inrättande skett. Visserligen får viss 
hänsyn tas till att ett ägarbyte skett i just detta fall vilket kan ha inverkat till 
att hänsyn till argumentet om omsättningens säkerhet fick extra hög prioritet 
här. Ur domen kan även utläsas att om mottagaren är i särskilt dålig 
ekonomisk ställning är detta ännu ett argument för att denne ska få behålla 
de felaktigt utbetalda medlen genom HD:s hänvisning till att Mercks 
förhållanden inte var sådana att betalningen saknade betydelse. 
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5 Andra omständigheter som 
man tar hänsyn till vid 
bedöminingen 

5.1 Pacta sunt servanda 

I NJA 1952 s. 47 hade Visby stad tagit ut en hyra på 8000 kr per år av en 
företagare med bindningstid på fem år för att denne skulle få försälja glass 
och varmkorv på stadens torg och andra platser runt om i staden. Staden 
hade en lagstadgad rätt att ta ut 25 kr per år för tillståndet. Staden hade dock 
ingen befogenhet att ta ut en sådan avgift som de gjort. Företagaren har på 
grund av detta inte varit bunden av avtalet och därför kunnat avsluta det när 
de så önskat. Avtalet hade tillkommit genom ett anbudsförfarande där 
företaget givit det högsta budet. Företaget hade trots att de haft möjlighet att 
avsluta avtalet då avtalstiden löpt ut förlängt det ett flertal gånger. De hade 
fått ensamförsäljningsrätt samt förmåner om ett antal försäljningsplatser 
genom avtalet. Därför menade HD att betalningarna inte skulle gå åter 
endast på grund av att de inte insett sin rätt att frånträda avtalet då de 
frivilligt erlagt betalningarna och slutit avtalet. Inte heller fanns det någon 
annan omständighet i fallet som gjorde att betalningen borde återgå. 
 
Här blev det alltså inte någon återbetalning från Visby stads sida trots att 
man saknade laglig rätt att ta ut avgifterna. Det som väger tungt här är att 
avtalet ingåtts frivilligt och att det pågått under en lång tid. Principen om 
pacta sunt servanda är stark och ett avtal bör inte rivas upp hur som helst. 
Att det är Visby stad mot en liten företagare har HD inte tagit någon hänsyn 
till i detta fall. 
 

5.2 Kapitalstarka mottagare 

 
I NJA 1939 s. 209 hade Helsingborgs stad tagit ut en årlig parkeringsavgift 
som de ej haft rätt att göra enligt lag. Denna avgift hade tagits ut under cirka 
fem år. TR:n, vars dom både HovR:n och HD fastställde, menade att om 
företagarna vetat om att avgifterna inte kunde tagas ut av dem hade de inte 
betalt in dem. Därför och då inga andra omständigheter framkom i målet 
som talade för något annat fick staden betala tillbaka avgifterna. 
 
I detta fall kan man tydligt se hur domstolarna tar hänsyn till att staden är 
kapitalstark och dömer dem till att betala tillbaka stora summor till ett antal 
företagare trots att det hade gått många år sen betalningarna gjordes. 
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6 Condictio indebiti ur ett 
samhällsekonomiskt 
perspektiv 

6.1 Inledning 

I detta avsnitt ska reglerna om condictio indebiti översiktligt presenteras ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv för att genom ett annat synsätt få ökad 
förståelse för varför reglerna ser ut som de gör. 
 

6.2 Transaktionskostnader 

Med transaktionskostnader avses sådana kostnader som parterna måste 
lägga ner i form av tid och pengar för att sluta ett avtal. Man brukar dela in 
transaktionskostnaderna i tre olika grupper. Kostnader för kontakt, 
kostnader för kontrakt och kostnader för kontroll.45 Även om man främst 
brukar resonera kring transaktionskostnader då det är tal om ingående av 
avtal kan detta även appliceras på vårt problem i viss mån. Det som blir 
aktuellt är främst kostnader för att skaffa sig information och kontrollera 
riktigheten i betalningen. 
 
Om mottagaren alltid skulle behöva göra omfattande efterforskningar för att 
kontrollera om betalningen är korrekt skulle detta medföra stora 
transaktionskostnader. I en del fall skulle det kanske räcka att 
betalningsmottagaren ringde ett telefonsamtal för att göra sådana 
efterforskningar men ibland skulle det kanske krävas större ansträngningar 
än så för att kontrollen skulle anses genomförd. 
 
Även betalaren har transaktionskostnader då han bör kontrollera att 
betalningen är på rätt belopp och går till rätt person. Det måste anses vara 
betalaren som i de flesta fall har lättast att undvika och utvärdera huruvida 
betalningen är korrekt till lägst kostnader. Därför torde man oftast kunna 
lägga störst ansvar på betalaren då det gäller kontrollen. Ett problem som 
även uppkommit i en del av de refererade domarna är vilken aktsamhetsgrad 
betalaren bör hålla för att ha ryggen fri. Frågan är alltså vad som kan krävas 
av betalaren för att han inte ska anses ha varit oaktsam och brustit i sin 
kontroll. För att undersöka detta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där 
man tar hänsyn till transaktionskostnaderna i förhållande till nyttan kan man 
ställa upp följande tabell: 
 
 

                                                 
45 Dahlman, Glader, Reidhav, s. 85. 
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                   Försiktighets- Skadekostnader         Totalkostnader 
                   kostnader per år         per år                 per år 

 ————————————————————————————————————— 
Små försiktighetsåtgärder 4 000 kr              20 000 kr                  24 000 kr 
Medelstora försiktighetsåtgärder 10 000 kr         6 000 kr                  16 0000 kr 
Stora försiktighetsåtgärder 16 000 kr          2 000 kr                   18 000 kr 
 

 
Utifrån dessa förutsättningar kan man se att det är önskvärt att betalaren 
utifrån ett samhällsekonomiskt synsätt väljer de medelstora 
försiktighetsåtgärderna eftersom de totala kostnaderna då blir som lägst.  
Om betalaren inte väljer att vidta medelstora försiktighetsåtgärder utan 
istället endast vidtar små försiktighetsåtgärder eller inga alls då han utför 
betalningen kan detta ligga honom till last vid bedömningen av huruvida 
han kan anses ha gjort vad han kunnat för att undanröja oklarheterna i 
situationen. Man kan dock inte kräva av betalaren att han ska vidta de stora 
försiktighetsåtgärderna då detta inte är det ekonomiskt effektivaste. 
Totalkostnaderna vid en sådan kontroll är större än vad de är då de 
medelstora åtgärderna vidtagits. En betalare som trots den stora kostnaden 
för försiktighetsåtgärderna väljer att göra de stora kontrollerna innan 
betalningen utförs kan självklart aldrig anses culpös.46 
 
Genom reglerna om condictio indebiti har man fördelat ansvaret mellan 
parterna. Viss vikt läggs vid om betalarens misstag är försvarligt (om han 
vidtagit tillräckligt stora kontrollåtgärder) då man gör bedömningen 
huruvida den felaktiga betalningen bör gå åter. Vidare läggs stor vikt vid 
mottagarens kontroll. Frågan om vad mottagaren gjorde för att försäkra sig 
om att pengarna rätteligen tillkom honom ställs. Vad som krävs av 
mottagaren är dock olika beroende på omständigheterna i det enskilda fallet 
som vi sett i framställningen ovan.  
 
Genom att lägga vikt vid både betalarens och mottagarens villfarelse och 
vad de gjort för att ta sig ur denna villfarelse angående betalningen har man 
på detta sätt skapat incitament för båda parter att aktivt ta reda på 
förhållandena kring betalningen innan man kan försäkra sig om att man ej 
kommer att bli återbetalningsskyldig i ett senare skede. Att mottagaren i 
vissa fall har rätt att behålla betalningen ger betalaren incitament att vidta 
försiktighetsåtgärder vilket i sin tur är samhällsekonomiskt effektivt. Genom 
att mottagaren kan bli återbetalningsskyldig om hon inte vidtagit de 
försiktighetsåtgärder man kan ställa på henne ger man även mottagaren 
incitament att vidta de åtgärder som är samhällsekonomiskt önskvärda.47 
 

                                                 
46 Dahlman, Glader, Reidhav, s. 106 
47 Dahlman, Glader, Reidhav, s. 125 
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6.3 Organisationsproblematik 

Hur kontrollen är organiserad inom organisationen eller företaget kan dock 
medföra vissa problem. Om en alltför stor organisation blir fast i 
administrativa beslutsstrukturer finns det en risk för att den blir stel och får 
informationsproblem. Genom att besluten fattas alltför långt ifrån de delar 
av företaget som beslutet gäller kan beslutsunderlaget bli bristfälligt. Risken 
för detta har vi bl.a. sett i några av de fall som handlat om felaktig 
utbetalning av arbetstagares lön i framställningen ovan. Som exempel på 
detta kan nämnas NJA 1942 s. 101 där lönen betalats ut av en central 
marinförvaltning som var gemensam för hela Sverige och därför hade inte 
denna avdelning någon insyn huruvida de uppgifter de fått angående 
tjänsteställe och därmed arbetstagarens lönegrad var korrekt. Genom en så 
centralstyrd beslutsorganisation försvinner den vardagliga kontrollen av om 
informationen stämmer. Om man istället hade haft ett lönekontor för 
respektive tjänsteställe hade ett misstag som det aktuella aldrig kunnat 
inträffa eftersom de tjänstemän som ansvarar för löneutbetalningarna då 
hade reagerat på att varken summan eller den angivna tjänsteorten var 
korrekt angivna.   
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7 Diskussion  

7.1 Inledande kommentarer 

Som åskådliggörs i de ovan behandlade rättsfallen är det många olika 
faktorer som ska vägas in och tas hänsyn till vid bedömningen om 
betalningen ska gå åter eller bli bestående. De omständigheter som har störst 
betydelse i sammanhanget utifrån de fall som studerats är skyddet för den 
allmänna omsättningen, pacta sunt servanda, betalarens och mottagarens 
oaktsamhet, felbedömningar av rättsläget, huruvida obehörig vinst gjorts, 
parternas ekonomiska styrka samt huruvida inrättande har skett. I detta 
avslutande kapitel ska dessa omständigheter diskuteras. 
 

7.2 Bedömningen av god tro 

7.2.1 Skyddet för den allmänna omsättningen 

Något som ständigt återkommer i HD:s resonemang är skyddet för den 
allmänna omsättningen. Att man måste kunna lita på att ärendet slutreglerats 
är en viktig förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Ingen ska behöva 
sväva i ovisshet huruvida man har rätt till det man mottagit eller inte under 
någon längre tid. Av HD:s domar kan utläsas att detta skydd för 
omsättningen spelar olika stor roll i olika situationer. Vi kan se att då en 
betalningsmottagare mottagit en betalning som föranletts av förhandlingar 
bör denne kunna vara säker på att regleringen är slutgiltig. Mottagaren torde 
kunna räkna med att betalaren noga övervägt och till sist beslutat sig för att 
utföra betalningen.  
 

7.2.2 Pacta sunt servanda 

Rättsväsendet lägger stor vikt vid den allmänna rättsgrundsatsen om pacta 
sunt servanda. Att avtal ska hållas är en fundamental grund i vårt 
rättssamhälle och bör inte rivas upp hur som helst. En mottagare måste 
kunna förutsätta att en betalare inte genomför en utbetalning lättvindigt utan 
har beslutat att göra så på bra grunder.  
 
Att HD tar stor hänsyn till att avtal ska hållas inom alla områden och så 
också då det gäller condictio indebiti såg vi i NJA 1947 s. 206 som handlade 
om landstingets utbetalning till vägföretagen. Här lade HD all vikt vid att 
vägföretagen hade fog att anta att utbetalningen stämde då landstinget 
bidrog till projekten av egen fri vilja. HD tog inte någon större hänsyn till 
om vägföretagen verkligen var i ond eller god tro. Det förefaller tveksamt 
att man kan anse att vägföretagen var i god tro. När beslutet om att dra in 
bidragen för alla som inte fått bidraget beviljat innan 1937 togs kontaktade 

 35



landstinget troligen företagen. Man kan anta att dessa varit insatta i när 
bidraget för dem beviljades. Min uppfattning är därför att de inte kan anses 
varit i god tro om att de var berättigade till ersättningen.  
 

7.2.3 Culpa 

En annan omständighet som fått stor betydelse i ett flertal fall är betalarens 
culpa. Särskilt NJA 1999 s. 575 är ett konkret exempel på detta. Här menade 
HD att banken hade förfarit oaktsamt då de ej genomfört de kontroller som 
de borde ha gjort innan de utförde betalningen. Att banken hade varit utsatt 
för bedrägeri tog inte HD någon hänsyn till. I NJA 2005 s. 142 ser vi även 
där hur HD lägger vikt vid leasinggivarens oaktsamhet och tolkar den sedan 
till nackdel för denne. HD sa i fallet att leasinggivaren borde ha insett att de 
överdebiteringar som skett stått i strid med ränteklausulen. En sådan 
bedömning känns naturlig. Domstolen har en väldigt svår uppgift framför 
sig då de får ett mål om condictio indebiti på sitt bord. Det gäller då att, om 
det inte är självklart att den mottagande parten varit i ond tro, försöka reda 
ut vem man kan lasta för misstaget och vem som har rätten på sin sida. Om 
någon part i detta läge har förfarit oaktsamt är det naturligt att detta måste 
anses ligga den parten till last. Utan denna oaktsamhet kanske misstaget 
aldrig hade inträffat. Om domstolen skulle ta den oaktsamme partens parti i 
tvisten skulle fel signaler skickas ut till samhället. Principen om att man 
måste ta ansvar för sina handlingar gäller naturligen även i condictio 
indebiti-situationer. 
 
I de två fallen som gällde leverans och feldebitering av el, NJA 1991 s. 3 І 
och ІІ, togs även där hänsyn till elleverantörernas oaktsamhet genom att 
dessa hade bristande rutiner. I båda fallen nämndes dessutom svårigheterna 
för abonnenterna att kontrollera huruvida de debiterades rätt som en grund 
för att dessa ej skulle behöva betala till elbolagen i efterhand. Den 
bedömning HD gjorde beträffande abonnenternas goda tro i fallen är 
underlig. Jag vet själv som konsument och köpare av elektrisk ström att 
denna anses dyr. På grund av detta diskuteras ofta frågan med andra 
konsumenter för att jämföra och hitta bättre lösningar. Med tanke på detta 
och människors ständiga jakt efter billigare elleverantörer tror jag med all 
sannolikhet att till exempel bonden som tagit över gården av sin far förde 
liknande diskussioner. Eftersom han dessutom inte hade särskilt mycket 
erfarenhet av att driva gården verkar det ännu egendomligare om detta inte 
diskuterades mellan far och son. Det är heller inte otänkbart att mycket 
information och tips även delas mellan bönderna. Med tanke på detta verkar 
det osannolikt att elförbrukningen aldrig skulle ha kommit på tal. Därför är 
det tveksamt om bonden kan anses ha varit i god tro. Det handlade om cirka 
20 000 kr per år som han betalade för lite till elbolaget.  
 
Även i det andra fallet, NJA 1991 s. 3 ІІ, är HD:s bedömning av huruvida 
bokbinderiet var i god tro alltför generös. Här gjorde elbolaget en jämförelse 
mellan de båda olika byggnaderna som bokbinderiet begagnade sig av och 
visade att den mindre kontorslokalen hade en högre elkostnad än den stora 
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lagerlokalen. Dessutom tog elbolaget ägarnas privata el-fakturor och visade 
att även dessa var högre än företagets. Trots dessa omständigheter menade 
HD alltså att bokbinderiet var i god tro. Det är möjligt att ingen av 
abonnenterna visste hur det förelåg med elförbrukningen men i normalfallet 
kan tyckas att det logiska tänkandet borde ha medfört att abonnenterna haft 
insikt om de faktiska förhållandena. Förvisso är en elräkning inte alltid lätt 
att förstå men HD:s godtros bedömning i dessa fall förefaller trots detta som 
alltför snäll. Däremot håller jag med HD om nästa omständighet som fick 
stor tyngd i domslutet. Elbolagen sysslar dagligen med verksamheten och 
har bättre möjligheter att överblicka situationen. Det är bolagen som 
tillhandahåller mätarna, installerar dem och även oftast läser av dem varför 
de bör ta större ansvar då fel begås. 
 
Den omständigheten att det ligger betalaren till last att denne har större 
möjligheter att överblicka situationen har HD använt sig av vid ett flertal 
tillfällen. Detta såg vi bland annat, förutom i el-fallen, i bankfallen48, i fallet 
med leasingavtalet49 och i NJA 1933 s. 25. Att detta har stor betydelse i 
bedömningen är naturlig. I condictio indebiti situationer gäller det att reda ut 
vem som bär det största ansvaret till varför situationen har uppstått. I en 
sådan bedömning måste man ta hänsyn till vem som lättast hade kunnat 
undanröja oklarheter och motverka att den felaktiga utbetalningen skett. 
Självklart är det den som hade störst inblick i situationen som är den part 
som får bära det största ansvaret för att utbetalningen utförts trots att detta 
inte borde ha gjorts. Härvid tar man som nämns även hänsyn till om någon 
av parterna sysslar med verksamheten dagligen.  
 

7.2.4 Bedömning av arbetstagares goda tro 

När det så gäller arbetstagares goda tro vid condictio indebiti-situationer har 
vi sett domstolarna formulera en förhållandevis klar regel om vad som 
gäller. Man kan av domarna utläsa att det krävs mycket aktivitet av 
arbetstagaren för att denne ska kunna hävda god tro. Endast ett svårttolkat 
lönebesked innebär inte att man automatiskt anses vara i god tro. Det krävs 
någonting utöver detta. I fallen som vi studerat under avsnitt 3.7 kan utläsas 
att detta lilla extra kan vara att man ringt och försäkrat sig om att lönen är 
korrekt eller att man fått fel lön under hela sin anställning och därför inte 
haft någon anledning att reagera. Den slutsats man kan dra är att man som 
arbetstagare inte kan luta sig tillbaka och lita på att allt står rätt till om man 
vill vara på den säkra sidan. Det räcker inte att titta på om rätt 
sysselsättningsgrad har angetts utan man måste även tänka och analysera 
utifrån vad som är rimligt. Detta är i sig en naturlig utgångspunkt men det 
som är mest slående är att arbetstagarnas ställning som oerfarna och 
underlägsna parter i jämförelse med arbetsgivaren inte beaktas.  
 

                                                 
48 NJA 1994 s. 177 och NJA 1999 s. 575.  
49 NJA 2005 s. 142. 
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7.2.5 Kan någon generell princip utläsas om 
när en part är i god tro? 

Att mottagaren är i god tro är som vi sett i många fall en förutsättning för att 
betalningen ska bli bestående. En av de frågeställningar som uppställts som 
syftet med uppsatsen är huruvida någon generell princip kan utläsas om vad 
som krävs för att en part ska anses vara i god tro. Svaret på denna fråga är 
att en sådan princip inte finns. Jag har i mitt arbete läst många domar för att 
försöka vaska fram en sådan princip men en dylik regel kan inte ställas upp. 
Som jag nämnt ovan kan man se vad det är för olika omständigheter som 
spelat roll vid domstolarnas bedömningar men någon princip är det inte tal 
om. Domstolarna lägger olika vikt vid olika saker i olika mål. Att 
bedömningen skiljer sig åt på detta sätt beror troligtvis på att 
omständigheterna skiljer sig så mycket åt i de olika fallen. Dessutom finns 
det försvårande och förmildrande omständigheter som måste vägas in i 
bedömningen. Då det gäller utbetalning av lön, som jag behandlat i 
föregående stycke, är det förhållandevis klart vad som gäller. Här är inte 
oklarheten lika stor som vid övriga condictio indebiti-situationer.  
 
 

7.3 Andra omständigheter som inverkar 
på bedömningen 

7.3.1 Inledande reflektioner 

I en del av de fall studien är baserad på har HD efter att de formulerat 
huvudregeln, om att det krävs god tro samt inrättande eller att man annars 
förbrukat medlen, ofta gått in på omständigheter utöver de som inverkar på 
huruvida parten ska anses vara i god tro eller ej. På grund av detta blir HD:s 
resonemang ofta något svävande och oklara. Det är som nämnts svårt att 
fastställa generella principer om vad som inverkar på bedömningen av 
partens goda tro. Något som komplicerar saken ytterligare är att HD ofta 
även blandar in omständigheter utöver detta i samma resonemang. Några 
sådana omständigheter som har fått betydelse i de domar som studerats i 
uppsatsen ska vi titta på i detta avsnitt.  

7.3.2 Misstag på grund av felbedömningar 

Ett par fall har gällt då utbetalningar skett trots att stöd i lag för detta fattas 
eller på grund av att man felbedömt rättsläget. Då det gäller dylika fall är 
bedömningen hård mot betalaren. I NJA 1961 s. 18 hade banken felbedömt 
rättsläget och betalat ersättning till företaget utan att någon sådan skyldighet 
förelåg. I det fallet sa HD att detta inte grundar någon återkravsrätt i sig. Att 
betalningen skett utan stöd i lag eller på grund av en felbedömning av 
rättsläget är alltså med andra ord inte i sig en omständighet som är tillräcklig 
för att betalningen ska återgå till betalaren. 
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I NJA 1974 s. 161 som handlade om konkursen hade arbetstagaren fått för 
mycket utbetalt i slutregleringen. Då det gällde detta fall uttalade HD att H 
borde ha tagit reda på vad som gällde då han var borgenär i konkursen. Här 
tog inte HD någon hänsyn till att H var en arbetstagare och troligtvis 
oerfaren då det gäller konkursförfarande. HD menade att det som är rättsligt 
reglerat bör man ta reda på och därför kunde H inte anses vara i god tro. I 
domen var inte HD enigt då två ledamöter var skiljaktiga. De tog istället 
fasta på att postgirotalongen varit märkt ”slutlön”. Av detta avgörande kan 
man se att då det gäller sådant som är rättsligt reglerat finns det oftast inga 
undantag. Trots att det fanns mycket som talade för att H hade befogad 
anledning att tro att hans fodringar på bolaget var slutreglerade genom 
utbetalningen menade HD att så inte var fallet då H borde ha gjort 
efterforskningar huruvida risk för återbetalningsskyldighet fanns. Det finns 
omständigheter som talar för båda sidor då det gäller detta fall. Det är 
förståeligt att HD:s majoritet dömer som de gör eftersom man som borgenär 
i en konkurs får antas sätta sig in i ärendet och ta reda på hur det förhåller 
sig med olika saker, särskilt som H varit delägare i den konkursdrabbade 
firman. Samtidigt finns det mycket som talar för att han borde kunna räkna 
med att ärendet blev slutreglerat i och med utbetalningen. Som borgenär i en 
konkurs måste man förväntas kunna räkna med att en konkursförvaltare som 
har till arbetsuppgift att lösa problemet och dela upp konkursboets tillgångar 
på rätt sätt har övervägt hur medlen ska fördelas noga innan han gör en 
sådan utbetalning. Att konkursförvaltaren skulle betala ut pengarna lite 
vidlyftigt och sedan kräva dem åter när han i ett senare skede upptäcker att 
upplägget inte fungerar verkar märkligt. Skyddet för den allmänna 
omsättningen borde ha fått större utrymme i denna dom.  
 

7.3.3 Obehörig vinst 

I svensk rätt anses principen om obehörig vinst alltför oklar för att i sig 
kunna åberopas som grund för ett anspråk.50 Enligt Tiberg kan principen 
därför inte ensam användas för att kräva tillbaka en misstagsbetalning enligt 
principen om condictio indebiti.51 Trots detta är det en omständighet som 
HD tar hänsyn till i bedömningen av huruvida betalningen ska bli bestående 
eller ej. I NJA 1994 s. 177 tyckte HD att det faktum att ingen obehörig vinst 
gjordes talade för att RS skulle få behålla den felaktiga betalningen. De 
uttalade i fallet att om man vid tillämpningen av condictio indebiti 
bestämmer sig för att mottagaren får behålla det som erlagts blir effekten att 
denne erhåller ett belopp som han egentligen inte hade rätt till. HD uttalade 
vidare att det i detta fall inte blir så eftersom beloppet avräknats mot 
förfallna fodringar som RS hade på företaget. Även i det andra bankfallet, 
NJA 1999 s. 575, använde HD det faktum att ingen obehörig vinst gjordes 
som ett argument för att finansbolaget skulle få behålla pengarna. Att HD 
argumenterar på detta vis är egendomligt. Att det inte skett någon 

                                                 
50 Tiberg, Fodringsrätt, s.23 
51 A.a. s. 
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förmögenhetsökning hos mottagaren må vara sant men ingen hänsyn tas till 
den förmögenhetsminskning som sker hos betalaren. Bankerna, som är 
betalare, har gjort en ”obehörig förlust” som det inte tas någon hänsyn till. 
Dessutom blir resultatet ändå att någon gör en obehörig vinst i en situation 
som denna. Visserligen är det inte betalningsmottagaren men däremot de 
företag för vars räkning banken betalade. Inte heller detta tar HD någon 
hänsyn till.  
 

7.3.4 Pacta sunt servanda 

Som vi sett ovan tar HD inte bara hänsyn till pacta sunt servanda vid 
godtrosbedömningen utan denna rättsgrundsats kan även i sig medföra att 
betalningen bör bestå. Ett exempel på detta såg vi i NJA 1952 s. 47. Trots 
att staden inte hade haft rätt att ta ut avgifterna av företaget menade HD att 
avtalet var bindande. Avtalet hade tillkommit genom ett anbudsförfarande 
och företaget hade förlängt det flera gånger. De hade fått 
ensamförsäljningsrätt samt förmåner. HD menade att avtalet ingåtts frivilligt 
och att det varit gynnande för båda parter. De såg därför inte någon grund 
till att riva upp det.  
 

7.3.5 Kapitalstark part 

Ur framställningen har det även kunnat utläsas att det faktum att en part är 
kapitalstark kan inverka på utgången.52 Detta i sig kan alltså tala för att 
utgången blir till den kapitalstarka partens nackdel. Man kan fråga sig hur 
denna bedömningsgrund står sig jämte principen om att alla står lika inför 
lagen. Här blir partens kapitaltillgång en omständighet som läggs denne till 
last. Troligtvis är det främst staten som drabbas av en sådan bedömning 
varför problemet inte torde vara så stort i praktiken. Trots detta tycker jag att 
det faktum att en parts kapitalstyrka inverkar negativt på bedömningen för 
denne känns egendomligt i ett rättvist rättssystem som det som Sverige 
eftersträvar.  
 
 

7.4 Vad krävs för att inrättande ska anses 
ha skett? 

7.4.1 Tidens inverkan på bedömningen 

Vid inrättande är tiden en av de viktigaste faktorerna som HD lägger vikt 
vid. Att det härvid spelar roll huruvida man är konsument eller 

                                                 
52 Det aktuella fallet är från 1939. Man måste därför beakta att fallet är 70 år gammalt. Det 
hade varit intressant att se om HD hade resonerat likadant idag om ett fall med liknande 
omständigheter tagits upp. 
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näringsidkare har HD uttryckligen uttalat i sina domar. I exempelvis NJA 
2005 s. 142 säger HD att det krävs att betalaren framställt krav på 
återbetalning inom en viss tid och att det när betalaren är en näringsidkare 
måste krävas en snabbare reaktion än när det handlar om en konsument.53  
 
Att tiden spelar stor roll har vi sett exempel på i NJA 2001 s. 353 där Alecta 
krävde Merck nio månader efter att cirka 2,9 miljoner felaktigt betalats ut. 
Det som känns lite besynnerligt är att HD inte tycks vara konsekvent då det 
gäller tidens betydelse för inrättande. Om vi istället tittar på fallet från 1989 
som gällde indexklausulen väntade M.R. i två och ett halvt år innan det 
kommunala bostadsföretaget krävdes på den felaktiga betalningen. Att man 
inte kan ställa samma krav på konsumenter som på näringsidkare då det 
gäller aktivitet och omdöme har HD redan gjort klart i ett flertal fall, inte 
minst det aktuella fallet, men är det verkligen skäligt med en sådan 
diskrepans? Hur kan det vara oskäligt att kräva tillbaka betalningen nio 
månader senare när det i ett annat fall har ansetts skäligt att kräva 
betalningen åter två och ett halvt år efter att betalningen erlagts? Är 
verkligen konsumentskyddet så starkt i Sverige att det kan anses rimligt? 
Jag håller med de skiljaktiga justitieråden. Två och ett halvt år är alldeles för 
lång tid att sväva i sådan ovisshet. Enligt mig sätts rättssäkerheten och 
skyddet för omsättningens säkerhet tvärtom på spel när man fattar detta 
beslut. Det kan inte på något sätt anses skäligt att 70 stycken husägare kan 
komma efter så lång tid och kräva ett företag på sammanlagt ca 4 300 000 
kr. En så lång passivitet skulle inte anses godtagbar vid reklamation av 
tjänst eller vara i övrig konsumentvänlig lagstiftning. Därför kan jag inte se 
varför en konsument borde ha ett sådant utökat skydd i condictio indebiti-
situationer.  
 

7.4.2 Förbrukande av medlen 

Att man har förbrukat medlen kan även vara en omständighet som inverkar 
på bedömningen huruvida inrättande har skett. Redan i NJA 1933 s. 25 
uttalade HD att mottagaren skulle få behålla försäkringsutbetalningen då 
han mottagit pengarna i god tro och jämväl förbrukat medlen.  
 
I NJA 1979 s. 161 hade H förbrukat de utbetalda medlen genom att 
investera i en färg-tv. I målet bedömdes inte H vara i god tro varför frågan 
huruvida inrättande skett genom inköpet av tv:n inte togs upp. Troligtvis 
hade detta inköp inverkat på mottagarens rätt att få behålla pengarna. Detta 
fall visar tydligt på det problem som man vill undvika i största möjligaste 
mån. Här har H, då han fått pengar för sin fordran, spenderat medlen som 
om de var hans. Om han känt till att medlen skulle komma att återkrävas är 
det troligt att han inte skulle ha gjort detta inköp. Därmed har en skuld 
uppstått som inte skulle ha funnits om misstaget inte begåtts. Detta medför 
problem för mottagaren när pengarna återkrävs. Dessa pengar finns inte 
längre disponibla för mottagaren utan är redan förbrukade. En lösning på 

                                                 
53 NJA 2005 s. 142 s. 166. 
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problemet, som de skiljaktiga tar upp i fallet, är att egendomen säljs och att 
de medel som en sådan försäljning inbringar går åter till betalaren. Enligt 
mig kan en sådan lösning vara det bästa alternativet för att ta sig ur den 
besvärliga situation som uppstått. På detta vis uppkommer ingen skuld för 
mottagaren och inte heller gör han någon obehörig vinst på den felaktiga 
utbetalningen. Den som förlorar på en sådan lösning är betalaren men med 
tanke på att det oftast är denne som bär stor skuld till varför misstaget 
ursprungligen uppkom är det inte orimligt att denne också får stå för en del 
av förlusten.  
 

7.4.3 Andra faktorer som haft betydelse 

Genom NJA 2001 s. 353 som handlade om tvisten mellan Alecta och Merck 
tog HD även hänsyn till nya faktorer då det gällde Mercks inrättande. Precis 
som i de övriga fallen lade HD stor vikt vid att lång tid hade passerat från 
utbetalningens gång tills krav på återbetalning framställs. Hänsyn togs även 
till att ett ägarbyte skett i just detta fall. Ur domen kan även utläsas att om 
mottagaren är i särskilt dålig ekonomisk ställning är detta ännu ett argument 
för att denne ska få behålla de felaktigt utbetalda medlen genom HD:s 
hänvisning till att Mercks förhållanden inte var sådana att betalningen 
saknade betydelse. Detta har vi inte sett i någon av HD:s tidigare domar. 
Möjligen är mottagarens ekonomiska ställning ytterligare en omständighet 
som kommer att spela roll vid bedömningen i framtiden. Huruvida det är så 
eller ej får vi se då HD tar upp fler fall där frågan om condictio indebiti är 
aktuell framöver.  
 

7.4.4 Räcker det att kravet på god tro är uppfyllt 
för att inrättande ska ha skett?  

 
Som behandlats under kapitel 4.3 är NJA 1999 s. 575 ett omdebatterat 
rättsfall. Där dröjde det ungefär en timme från det att betalningen 
genomförts tills att det upptäcktes det att allt inte stod rätt till varvid banken 
ringde till finansbolaget och bad dem frysa betalningen. Trots detta berörde 
inte HD frågan om inrättande utan sa att bland annat med hänsyn till det 
allmänna intresset av trygghet i omsättningen skulle betalningen bestå. 
Frågan som ställts är hur man kan påstå att tryggheten i omsättningen kan 
öka av att en mottagare får behålla en betalning trots att han underrättats om 
misstaget innan han hunnit vidta några åtgärder? Detta är en tämligen 
berättigad fråga. Om det skett ett misstag som rättas innan man hunnit 
anpassa sig efter betalningen på något vis, mer än möjligen i tankarna, borde 
detta inte kunna påverka skyddet för den allmänna omsättningen negativt. I 
det aktuella fallet hade pengarna dessutom hållits avskilda på ett annat konto 
varför de aldrig sammanblandats med bolagets egna.  
 
I och med att HD inte berörde frågan om inrättande överhuvudtaget i domen 
har även frågan ställts om ett sådant krav inte längre finns för att 
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betalningen ska bli bestående då det gäller juridiska personer? Om man bara 
tittar på den aktuella domen verkar det onekligen så. När domen mellan 
Merck och Alecta senare kom 2001 uttalade HD däri att huvudregeln om 
återbetalning kunde brytas om mottagaren i god tro inrättat sig efter 
betalningen. Härmed blev det klart att både god tro och inrättande eller att 
man annars förbrukat medlen krävdes för att betalningen skulle bli 
bestående. Diskussioner har även förts angående huruvida krav på god tro 
räcker då det gäller banker och penninginrättningar. Det skulle kunna vara 
så att HD genom 1999 års dom ville instifta ett sådant undantag. Genom 
domen mellan Merck och Alecta raserades även en sådan möjlighet. HD 
hänvisade nämligen till 1999 års dom då de klargjorde för huvudregeln. En 
sådan hänvisning till en dom där inrättande inte ens nämns är väldigt 
egendomlig. En möjlighet till varför hänvisningen gjordes kan vara att HD 
insåg att oklarheter förelåg och att möjligen ett misstag begåtts genom 
bankdomen som de ville klargöra eller korrigera genom hänvisningen.  
 
 

7.5 Skillnad mellan fysiska och juridiska 
personer? 

Att det är skillnad beroende på vem som är betalare och mottagare har vi 
sett i de domar vi studerat ovan. Det första fallet som verkligen visar att 
även konsumentens svaga ställning spelar roll vid bedömningen av 
condictio indebiti är som nämnts NJA 1989 s. 224. Där visade HD att stor 
hänsyn ska tas till konsumentens oerfarenhet och skyddsbehov.  
 
Även i NJA 2005 s. 142 uttalade HD att man kan ställa högre krav på 
näringsidkare än på konsumenter och fastslog därmed att hänsyn till 
konsumenternas svaga ställning fortfarande gäller vid condictio indebiti fall. 
 
Detta medför å andra sidan att företag bör se upp. Särskilt gäller det banker 
och andra penninginrättningar. I NJA 1994 s. 177 och NJA 1999 s. 575 har 
HD ställt extra höga krav på bankerna. Redan i NJA 1961 s. 18 visade HD 
att banker och andra penninginrättningar har ett särskilt hårt krav på sig.  
HD uttalade även att när man mottagit en förbehållslös betalning från en 
bank eller annan penninginrättning i god tro är det från den allmänna 
omsättningens synpunkt önskvärt att man inte ska riskera 
återbäringsskyldighet. 
 
En annan bransch som bör vara extra uppmärksamma är el-bolag. Vi har sett 
att HD varit tämligen generösa mot el-abonnenter i praxis. Härvid har inte 
särskilt höga krav ställts varken på konsumenter eller näringsidkare som är 
köpare av el. På grund av de svårtolkade fakturorna och el-leverantörernas 
kontrollmöjligheter då det är de som tillhandahåller mätare och även i viss 
mån läser av dessa har kravet på leverantörerna ställts högt. 
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7.6 Reglernas rättsekonomiska effektivitet 

I många av de fall vi studerat har HD tagit stor hänsyn till att betalaren haft 
störst möjligheter att överblicka situationen.54 
 
Som tidigare behandlats i det rättsekonomiska avsnittet är detta naturligt då 
det oftast är betalaren som har de bästa möjligheterna till kontroll och 
förebyggande åtgärder till lägst kostnad. Reglerna är genom denna lösning 
ekonomiskt effektiva. En motsatt ordning hade medfört stora kostnader för 
mottagaren i de flesta fall.  
 
Då det gäller utbetalning av lön till arbetstagare har domstolarna i flertalet 
fall ställt höga krav på arbetstagaren. Detta är motiverat utifrån ett 
rättsekonomiskt perspektiv. Av arbetstagare och arbetsgivare är det 
arbetstagaren som har störst möjligheter att överblicka att rätt belopp betalas 
ut till lägst transaktionskostnad. Arbetsgivaren är förvisso den part som 
betalar ut lönen och har därför ett visst kontrollansvar för att betalningen är 
korrekt men arbetstagaren är den som har störst inblick i huruvida 
betalningen är riktig. Denne vet hur mycket hon har arbetat, om det är något 
speciellt som inträffat under månaden som medför förändringar i lönen samt 
vet vad den avtalade lönen är och kan därför genom en lätt uträkning 
kontrollera om summan verkar rimlig. Detta medför inte några större 
kostnader för arbetstagaren i vare sig tid eller pengar.  
 
Sammanfattningsvis är därför reglernas utformning den effektivaste 
lösningen utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv både då det gäller vanliga 
tvistemål och tvister om felaktigt utbetald lön.  
 
 

7.7 Avslutande kommentarer 

Problemet med condictio indebiti är omfattande och inte alltid lätt att lösa. I 
uppsatsen har vissa kriterier kunnat utläsas för vad som vägs in vid 
bedömningen huruvida betalningen ska gå åter eller bestå. Trots detta kan 
man inte påstå att det finns någon klar mall att följa då frågan ska avgöras. 
Domstolarnas utslag och motiveringar känns i många fall skönsmässiga och 
den omständighet som får stor tyngd i ett fall ägnas knappt någon 
uppmärksamhet i ett annat. Förhoppningsvis kommer HD genom framtida 
avgöranden att klargöra vilka omständigheter som har betydelse vid 
bedömningen. En annan lösning på den oklarhet som råder om rättsläget 
skulle kunna vara att lagstiftaren genom lagstiftning förtydligar vad som ska 
gälla i condictio indebiti- situationer. En sådan reglering skulle medföra att 
rättsläget skulle bli tydligare och därigenom skulle även rättssäkerheten öka. 
Nackdelen med en sådan reglering är dock att man möjligen skulle förlora 

                                                 
54 Se särskilt: NJA 1994 s. 174, NJA 1999 s. 575, NJA 1991 s. 3, NJA 1933 s. 25, NJA 
2005 s. 142. 
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den flexibilitet som råder idag. Idag är inte reglerna huggna i sten utan HD 
har möjlighet att göra enskilda bedömningar i särskilda fall. I studien har jag 
sett att HD verkar ha haft svårt att fastställa klara och generella regler som 
ska tillämpas vid bedömningen. Därför torde ett arbete med lagstiftning på 
området vara en tämligen svår uppgift. Trots de svårigheter som idag finns 
med att överblicka rättsläget tror jag ändå att den lösning som Sverige har 
som innebär att domstolarna i varje enskilt fall gör en bedömning av huruvida 
betalningen ska återgå eller bestå är att föredra med tanke på att 
omständigheterna är så varierande från fall till fall. 
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