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Summary 

A 13-year-old girl had been in custody for compulsory treatment by the So-

cial Welfare Board in Landskrona, Sweden, for nearly two years. During a 

temporary placement at her mother’s residence, the girl left the premises and 

went to Landskrona city center where she put a department store on fire. 

The damage amounted to roughly 60 million Swedish kronor (SEK). The af-

fected insurance companies sued Landskrona Municipality (principal of the 

Social Welfare Board), and claimed it to be liable for the occurred damages 

as a result of negligent omission. 

This gave rise to the precedent setting court case which would later be re-

ferred to as the “Landskrona case”. The ruling contains a thorough review of 

how Swedish tort law is to be applied regarding liability due to inaction. To 

some extent it also includes the Swedish Supreme Court's (Högsta Domsto-

len) view on the accountability of authorities, and particularly the social 

services obligation to document decisions and measures that are taken 

within its authority. The Swedish Supreme Court ruled in favor of the insur-

ance companies and implemented a new legal presumption which is 

applicable when the social services, under certain circumstances, have failed 

in their obligation make adequate documentation in regards to citizens in 

their care. The Landskrona case entailed a substantial change concerning the 

legal situation in regards to tort liability due to inaction. 

This thesis aims to examine the consequences of the Landskrona case from a 

legal perspective by investigating whether the presumed effects of the court 

case can be deemed desirable from an economic point of view as well as in 

regards to the individual citizen and his or her interest of a consistent and le-

gally secure process (legal certainty). This study describes the general 

prerequisites of liability in accordance with Swedish tort law, although spe-

cific emphasis is directed towards the social services liability and 

documentation obligation based on applicable Swedish legal sources. The 

study furthermore includes an introduction to law and economics as well as 
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a delineated presentation of the doctrine of legal certainty, as both of these 

perspectives largely permeate the thesis analysis. 

The result of the examination indicates that the precedent setting statements 

made by the Swedish Supreme Court in the Landskrona case likely is to be 

interpreted as mere guidance and clarification, rather than an extension, of 

the social authorities’ legal obligation to make adequate documentation. 

Nevertheless, the verdict can be expected to have a significant impact and 

affect concerned authorities throughout the country to expand their docu-

mentation procedures. As shown in this study, more extensive 

documentation procedures may entail both advantages and disadvantages, 

from an economic point of view as well as a perspective of legal certainty. 

In an overall assessment of the findings of the investigation, it is the au-

thor’s conclusion that the expected impact of the Landskrona case 

predominantly should be considered desirable. 
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Sammanfattning 

En 13-årig flicka hade sedan närmare två år varit tvångsomhändertagen en-

ligt LVU av socialnämnden i Landskrona. Under en tillfällig placering hos 

sin mamma avvek flickan från hemmet och anlade en brand som ödelade ett 

Åhlénsvaruhus i Landskrona centrum. Skadorna uppgick till cirka 60 miljo-

ner kronor. Berörda försäkringsbolag väckte regresstalan mot Landskrona 

kommun avseende den försäkringsersättning som hade utbetalats med an-

ledning av egendomsskadorna, och gjorde gällande att kommunen ådragit 

sig skadeståndsansvar till följd av oaktsam underlåtenhet. 

HD kom att avgöra det s.k. Landskrona-fallet till försäkringsbolagens för-

del. Avgörandet innehåller en grundlig genomgång av vad som anses gälla 

vid underlåtenhetsansvar, det allmännas ansvar samt socialtjänstens doku-

mentationsskyldighet. I domen lanserade HD även en ny presumtionsregel 

som aktualiseras när socialtjänsten under vissa omständigheter har brustit i 

sin utredningsskyldighet och bristen beror på myndighetens bristfälliga 

dokumentation. Landskrona-fallet innebär en betydande förändring av rätts-

läget avseende den skadeståndsrättsliga bedömningen rörande 

underlåtenhetsansvar. 

I förevarande arbete åsyftar jag att undersöka hur socialtjänstens skade-

ståndsrättsliga underlåtenhetsansvar påverkas genom Landskrona-fallet, 

samt hur en sådan påverkan kan tänkas inverka på socialtjänstens handlägg-

ning. Denna inverkan avses sedermera att betraktas ur rättssäkerhetssyn-

punkt i förhållande till den enskilde samt ur ett rättsekonomiskt perspektiv. I 

uppsatsen beskrivs de allmänna skadeståndsrättsliga ansvarsförutsättning-

arna, det allmännas samt socialtjänstens ansvar och dokumentationsskyldig-

het utifrån befintliga rättskällor. Vidare innehåller uppsatsen en introduktion 

i ämnet rättsekonomi samt en redogörelse för vad som avses med rättssäker-

hetsbegreppet, då båda dessa synsätt till betydande del präglar 

undersökningens analys. 
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I uppsatsens analys besvaras frågan om Landskrona-fallets närmare inne-

börd och förmodade konsekvenser beträffande socialtjänstens 

underlåtenhetsansvar och handläggning. Avgörandets förmodade konse-

kvenser betraktas även från ett rättsekonomiskt perspektiv samt ur 

rättssäkerhetssynpunkt i förhållande till den enskilde, vilket åtföljs av en 

diskussion om huruvida utvecklingen är att betrakta som eftersträvansvärd. 

Resultatet av uppsatsen visar att HD:s uttalanden i Landskrona-fallet sanno-

likt är att betrakta som ledning och förtydliganden kring socialtjänstens 

dokumentationsplikt snarare än en utökning av den. Trots detta riskerar av-

görandet att påverka landets socialtjänster till att utöka sina 

dokumentationsrutiner. I uppsatsen visas att en utökad dokumentation kan 

innebära både för- och nackdelar ur såväl rättssäkerhetssynpunkt som sett 

från ett rättsekonomiskt perspektiv. Vid en helhetsbedömning av vad som 

framkommit i undersökningen är det emellertid min slutsats att Landskrona-

fallets förväntade påverkan är att betrakta som eftersträvansvärd. 
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Förkortningar 

BUP Barn- och ungdomspsykiatrin 

FB Föräldrabalken 
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unga 

RF Regeringsformen  

SkL Skadeståndslagen 

SoL  Socialtjänstlagen 



 7 

1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Genom Högsta domstolens (HD) avgörande i NJA 2013 s. 145 (Lands-

krona-fallet) förändrades rättsläget beträffande den skadeståndsrättsliga 

bedömningen vid oaktsam underlåtenhet.1 En av skadeståndsrättens grund-

läggande funktioner är dess preventiva verkan; genom vetskapen om att ett 

visst handlingssätt kan föranleda skadeståndsskyldighet avhålls såväl fy-

siska som juridiska personer från att handla i strid med den skadestånds-

rättsliga normen.2 Ett utvidgat eller inskränkt skadeståndsansvar kan emel-

lertid ge upphov till en variation av konsekvenser som kan betraktas från 

olika perspektiv. I förevarande undersökning utreds Landskrona-fallets kon-

sekvenser i förhållande till socialtjänstens handläggning av ärenden rörande 

ingripande vårdinsatser. 

Omständigheterna i Landskrona-fallet sträcker sig tillbaka till tidigt 2000-

tal. En 13-årig flicka hade sedan närmare två år varit föremål för omhänder-

tagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52; 

LVU). Under denna period hade hon rymt från olika boenden och anlagt ett 

flertal bränder. Flickan var tillfälligt placerad hos sin mamma när hon avvek 

från hemmet och anlade en brand som ödelade ett Åhlénsvaruhus i Lands-

krona centrum. Skadorna uppgick till cirka 60 miljoner kronor. Berörda 

försäkringsbolag väckte regresstalan mot Landskrona kommun avseende 

den försäkringsersättning som hade utbetalats med anledning av egendoms-

skadorna.3 

Efter ett flertal komplexa uttalanden om underlåtenhetsansvar, det allmän-

nas skadeståndsansvar och dokumentationsskyldighet avgjordes målet av 

HD, som därvid skapade en ny bevisregel. Det normala beviskravet avse-

ende kausalitet är att ett påstående härom ska vara styrkt, men i fall av 

                                                 
1 Hellner, Jan m.fl., Skadeståndsrätt, 2014, s. 190. 
2 Prop. 1972:5 s. 80. 
3 NJA 2013 s. 145, s. 39 f. 
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svårutredda kausalsamband förekommer vissa bevislättnader. I Landskrona-

fallet var frågan huruvida Landskrona kommun hade gjort sig skyldig till 

skadeståndsgrundande underlåtenhet. Med anledning av vissa bevissvårig-

heter fastslog HD att skadelidande enbart hade att visa vad som var ett 

lämpligt och farereducerande handlande. Ett sådant handlande ansågs vidare 

kunna presumeras under vissa förutsättningar. Eftersom socialtjänstens ut-

redning i fallet ansågs bristfällig i förhållande till kausalbedömningen 

avgjordes målet till försäkringsbolagens fördel. HD lanserade således en 

skadeståndsrättslig presumtionsregel som aktualiseras när socialtjänsten 

brustit i sin utredningsskyldighet och bristen beror på myndighetens bristfäl-

liga dokumentation.4 

Nämnda presumtion kan sägas innebära att socialtjänsten, under omständig-

heter liknande dem i Landskrona-fallet, ska stå den bevismässiga nackdelen 

vid osäkerhet kring vilka riskmotverkande åtgärder som var möjliga att fö-

reta – om inte socialtjänstens beslut har föregåtts av en god metodologisk 

ordning, dvs. en adekvat utvärdering av faresituationen.5 Bevisregeln inne-

bär en betydande förändring av rättsläget avseende den skadeståndsrättsliga 

bedömningen vid underlåtenhetsansvar, och borde ge upphov till en märk-

bar påverkan avseende socialtjänstens handläggning av ärenden rörande 

tvångsingripande åtgärder av den art det var fråga om i Landskrona-fallet. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med förevarande arbete är att undersöka Lands-

krona-fallets skadeståndsrättsliga konsekvenser för socialtjänstens 

handläggning och i vad mån en sådan inverkan kan betraktas som eftersträ-

vansvärd ur rättssäkerhetssynpunkt respektive ett rättsekonomiskt 

perspektiv. För att tydliggöra och precisera detta syfte kan det indelas i två 

delar. Den första delen har som mål att utreda hur socialtjänstens skade-

ståndsrättsliga underlåtenhetsansvar har påverkats genom Landskrona-fallet. 

Med underlåtenhetsansvar avses härvid skadeståndsskyldighet till följd av 

                                                 
4 NJA 2013 s. 145, s. 41 ff. 
5 NJA 2013 s. 145, s. 47.  
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passivitet i förhållande till tredje man vid myndighetsutövning. Den andra 

delen av min studie avser att analysera huruvida Landskrona-fallets skade-

ståndsrättsliga påverkan samt dess konsekvenser rörande socialtjänstens 

handläggning är att betrakta som eftersträvansvärd sett ur rättssäkerhetssyn-

punkt i förhållande till den enskilde respektive sett ur ett rättsekonomiskt 

perspektiv. 

För att uppfylla syftet uppställs följande frågeställningar: 

 Hur påverkas socialtjänstens skadeståndsrättsliga underlåtenhetsan-

svar, gentemot tredje man vid myndighetsutövning, av Landskrona-

fallet? 

 Innebär Landskrona-fallets skadeståndsrättsliga påverkan och dess 

konsekvenser rörande socialtjänstens handläggning en eftersträvans-

värd utveckling, sett ur rättssäkerhetssynpunkt i förhållande till den 

enskilde respektive sett ur ett rättsekonomiskt perspektiv? 

1.3 Avgränsning och precisering 

Angående det allmännas ansvar är det primärt bestämmelsen i 3 kap. 2 § 

första punkten i skadeståndslagen (1972:207; SkL) om fel och försummelse 

vid myndighetsutövning som är relevant i förevarande arbete. Följaktligen 

kommer 3 kap. 2 § andra punkten SkL om kränkning att utelämnas i sin hel-

het och 3 kap. 3 § SkL om det allmännas ansvar för felaktig information 

endast att nämnas i förbigående. 

Med socialtjänstens handläggning åsyftas primärt dess övergripande doku-

mentations- och utredningsskyldighet vid behandling av ärenden rörande 

ingripande vårdinsatser av den typ det är fråga om i Landskrona-fallet. Som 

ska framgå i det följande uppställs särskilda krav beträffande ärenden som 

avser myndighetsutövning av mer ingripande karaktär, såsom omhänderta-

gande och beslut inom ramen för tvångsvård. Uppsatsen syftar således inte 

till att i detalj utreda socialtjänstens verksamhet och åligganden i förhållande 

till olika ärendetyper enligt social- och förvaltningsrättsliga regleringar. Inte 
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heller behandlas de materiella förutsättningar som krävs för beslut om såd-

ana tvångsingripande vårdinsatser som avses i syftet ovan. Det kan vidare 

noteras att undersökningen inte bygger på några enkätundersökningar, inter-

vjuer eller liknande undersökningar i förhållande till den praktiska 

rättstillämpningen på landets socialtjänster. Förevarande undersökning be-

gränsar sig till att utgå från de teoretiska, och inte nödvändigtvis faktiska, 

effekter rörande socialtjänstens praktiska handläggning som kan förmodas 

följa av Landskrona-fallets rättsverkningar, med utgångspunkt i socialtjäns-

tens lagstadgade förpliktelser. Faktiska omständigheter som kan tänkas 

påverka socialtjänstens reella arbetsbelastning och resursfördelning kommer 

således inte beaktas. Ett konkret exempel på en sådan omständighet skulle 

kunna vara det ökade antalet ensamkommande flyktingbarn6, vilka enligt 

Socialstyrelsen ofta är i behov av socialnämndens insatser med anledning av 

att de flytt från krig, fattigdom, förtryck eller politisk instabilitet i andra län-

der och befinner sig utan vårdnadshavare i Sverige.7 

Av arbetsekonomiska skäl kommer rättsekonomiska teorier som sådana inte 

att ifrågasättas eller kritiskt analyseras. Rättssäkerhetsperspektivet är av-

gränsat till att grunda sig på fyra principer av rättssäkerhetskaraktär. Härvid 

avses legalitetsprincipen, objektivitets- och likhetsprincipen samt principen 

om barnets bästa. Vid redogörelse för begreppet i kapitel 5 utgår jag från re-

levanta bestämmelser i regeringsformen (1974:152; RF). Till följd av detta 

har jag valt att helt avgränsa mig från relevanta artiklar i EKMR8, då dessa 

till stor del korresponderar med regleringarna i RF i relation till rättssäker-

hetsbegreppet såsom det avses i uppsatsen. Enligt syftet hänför sig 

rättssäkerhetssynpunkten till den enskilde. Det innebär att perspektivet riktar 

sig mot sådana fysiska personer som är eller kan komma att bli föremål för 

myndighetsutövning rörande nämnda ingripande vårdinsatser. 

                                                 
6 Statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån): Antal asylsökande åren 2010-2016 och asyl-

sökande per månad åren 2011-2016, Senast uppdaterad 2016-05-12. Se permalänk i 

källförteckning. 
7 Socialstyrelsen, artikelnummer: 2015-1-9, Utreda barn och unga: handbok för social-

tjänstens arbete enligt socialtjänstlagen, Falun, 2015, s. 73. Se permalänk i källförteckning. 
8 Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna.  
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Vid redogörelsen för Landskrona-fallet utelämnas underinstansernas avgö-

randen i sin helhet då dessa saknar prejudicerande verkan. Som ska framgå i 

det följande uttrycks HD:s domskäl i stor utsträckning i allmänna termer 

utan att tydligt avgränsas. Förevarande arbete begränsar sig emellertid till 

socialtjänstens ansvar. I vilken utsträckning prejudikatet kan appliceras på 

andra myndigheter eller privata rättssubjekt faller således utanför uppsatsens 

ramar. 

1.4 Metod och material 

Förevarande uppsats är uppdelad i en deskriptiv del och en analyserande del. 

Den deskriptiva delen utgör en studie av gällande rätt (de lege lata) och 

präglas av det arbetssätt som följer av en rättsdogmatisk metod. Enligt Alek-

sander Peczenik går rättsdogmatisk metod traditionellt sett ut på att tolka 

och systematisera gällande rätt för att framställa rättsordningen som ett sam-

manhängande och logiskt nätverk av huvudregler och undantag.9 

Utgångspunkten härvid är en användning av de principer som gäller för all-

mänt accepterade rättskällor.10 Metoden har således till syfte att fastställa 

vad som utgör gällande rätt genom en tillämpning av rättskällorna. Utöver 

det prejudikat som följer av Landskrona-fallet har material bestående av för-

fattningar, förarbeten och doktrin varit centralt för att beskriva och analysera 

gällande rätt. I delar av framställningen förekommer även praxis i viss om-

fattning, även om utbudet beträffande det allmännas underlåtenhetsansvar är 

tämligen begränsat. Sådana avgöranden har huvudsakligen använts i syfte 

att förtydliga och konkretisera påståenden i doktrin och förarbeten. Den ska-

deståndsrättsliga litteratur som används i uppsatsen består till övervägande 

del av verk författade av Jan Hellner och Bertil Bengtsson, vilka båda är le-

dande inom svensk doktrin på området och därför bör tillmätas stor 

betydelse. Bengtsson verkar dessutom vara i princip ensam om att ha utgivit 

litteratur som uteslutande behandlar det allmännas skadeståndsansvar.11 

                                                 
9 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249. 
10 Korling, Fredric m.fl., Juridisk metodlära, 2013, s. 21. 
11 Jfr. Bengtsson, Bertil, Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen, 1996. 
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Hans verk används därför i betydande omfattning vid redogörelsen för soci-

altjänstens myndighetsansvar, även om viss hänsyn också tagits till att vissa 

delar är något föråldrade. I syfte att försöka ge en mer nyanserad bild har 

även verk av Mårten Schultz, Håkan Andersson, Marcus Radetzki m.fl. an-

vänts i uppsatsen. 

Den rättsdogmatiska metoden har stundom utsatts för kritik, varvid det har 

anförts att metoden genom sin bundenhet till befintliga auktoritativa källor 

inte är lämplig för att studera de verkliga effekterna av gällande rätt. I prin-

cip intresserar sig rättsdogmatiken således inte för hur den fysiska 

verkligheten är beskaffad. Enligt Lena Olsen kan de problem som föranleds 

av metoden i viss mån överbryggas genom att ett pluralistiskt synsätt tilläm-

pas, det vill säga att rättsdogmatiken kompletteras av andra metoder.12 Mot 

bakgrund av detta avser jag att delvis frångå den rättsdogmatiska metoden. I 

uppsatsens analyserande del kompletteras rättsdogmatiken således genom 

anläggandet av ett rättsekonomiskt perspektiv samt ett rättssäkerhetsper-

spektiv. Den närmare innebörden av dessa kompletterande perspektiv och 

hur de ska förstås i förevarande kontext behandlas i kapitel 5. Uppsatsens 

rättsekonomiska perspektiv utgår huvudsakligen från Christian Dahlmans 

introduktion13 i ämnet, även om visst material också hämtats från verk av 

andra rättsekonomer såsom Andrew Schotter14 och Robert Cooter15. Rättssä-

kerhet kan inte anses utgöra ett avgränsat perspektivämne på samma sätt 

som rättsekonomi.16 Som ska framgå i det följande utgör inte rättssäkerhet 

ett enhetligt begrepp. Dess närmare innebörd varierar beroende på situation 

och sammanhang, och är till viss del omstritt i litteraturen. Med anledning 

av detta har en rikare doktrin på området använts för redogörelsen. För att 

belysa delar av den oenighet som råder inom litteraturen på området har sär-

skilt ståndpunkter av Aleksander Peczenik och Nils Jareborg framhållits.17 

Det kan noteras att Landskrona-fallet framförallt behandlar socialtjänstens 

                                                 
12 Olsen, Lena, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 111. 
13 Dahlman, Christian, m.fl., Rättsekonomi: en introduktion, 2005. 
14 Schotter, Andrew, Microeconomics: a modern approach, 1997. 
15 Cooter, Robert, Ulen, Thomas, Law and economics, 2007. 
16 Att rättsekonomin betraktas som ett juridiskt ”perspektivämne” tydliggörs i avsnitt 5.3. 
17 Jfr. avsnitt 5.2.4. 
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underlåtenhetsansvar vid myndighetsutövning i förhållande till tredje man 

och dennes intressen. Den omhändertagnes intressen beaktas inte direkt, 

även om fallets utgång kan förmodas medföra en indirekt verkan för den en-

skildes rättssäkerhet. Det är följaktligen i förhållande till dessa indirekta 

verkningar rättssäkerhetsperspektivet är avsett att anläggas. 

1.5 Terminologi 

För att beteckna en skadeståndsrättslig förpliktelse att utge ersättning i före-

varande arbete förekommer vissa olika, dock snarlika, begrepp såsom 

skadeståndsskyldighet, skadeståndsansvar, ersättningsskyldighet och under-

låtenhetsansvar. Innebörden som avses är dock densamma, med undantag 

för sistnämnda beteckning som specifikt avser skadeståndsskyldighet till 

följd av passivitet. Även culpakravet uttrycks på olika sätt i uppsatsen. Här-

vid förekommer begrepp som vårdslöshet, försumlighet, oaktsamhet och fel 

eller försummelse. Om inte annat anges ska även dessa beteckningar betrak-

tas som synonyma. På likartat sätt förhåller det sig med vissa 

rättsekonomiska begrepp. Ekonomisk effektivitet, samhällsekonomisk ef-

fektivitet samt samhällsekonomisk vinst avser att någonting är gynnsamt för 

samhällsekonomin, det vill säga samhällets totala välstånd. Hur samhällets 

välstånd närmare ska förstås behandlas i avsnitt 5.3.3. Samhällskostnader 

avser naturligt nog det motsatta, det vill säga kostnader för samhällsekono-

min som minskar samhällets välstånd. Slutligen kan nämnas att termen ”det 

allmänna” utgör en beteckning för staten och landets kommuner gemensamt. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av sammanlagt sex kapitel, varvid kapitel 2-3 har ett rent 

deskriptivt innehåll. Även redogörelserna i kapitel 4-5 är huvudsakligen av 

beskrivande karaktär, dock avslutas de med summerande reflexioner och 

slutsatser kring vad som framkommit i respektive kapitel. Syftet är härvid 

att minska steget mellan undersökningens resultat och undersökningens av-

slutande analys i kapitel 6. 
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I inledningen, dvs. förevarande kapitel, presenteras uppsatsens bakgrund, 

syfte, avgränsningar, metod och material samt disposition. Inledningskap-

itlet har till syfte att klarlägga vad som kan förväntas av uppsatsen, varför 

ämnet har valts och vad som faller utanför uppsatsens ramar. 

Inledningskapitlet åtföljs av uppsatsens deskriptiva del bestående av fyra ka-

pitel som således utgör arbetets referensram. I kapitel 2 redogörs för 

skadeståndsrätten i allmänhet och de traditionella ansvarsförutsättningarna 

såsom culpa, adekvat kausalitet, kravet på positiv handling m.m. i syfte att 

förse läsaren med en övergripande uppfattning om hur den allmänna skade-

ståndsrätten är utformad och förhåller sig till socialtjänstens 

skadeståndsansvar. Härvid behandlas även skadeståndsrättens huvudsakliga 

motiv. De allmänna skadeståndsförutsättningarna kompletterar sedan social-

tjänstens närmare skadeståndsansvar, som behandlas i kapitel 3. Härvid 

presenteras även socialtjänsten och dess huvudsakliga verksamhet, utred-

ningsansvar samt dokumentationsplikt. Då Landskrona-fallet är av central 

betydelse för uppsatsen följer en utförlig beskrivning av domen i kapitel 4, 

vilket avslutas med egna kommentarer kring avgörandet och prejudikatets 

närmare innebörd. Härefter följer kapitel 5 som behandlar rättssäkerhetsbe-

greppet och innehåller en introduktion i rättsekonomi. Kapitlet avslutas med 

en diskussion kring rättssäkerhetsbegreppet och ett förtydligande av hur in-

nebörden av de respektive perspektiven ska förstås i förevarande uppsats. 

Kapitel 6 innehåller uppsatsens avslutande analys, varvid uppsatsens fråge-

ställning besvaras och de perspektiv som presenterats i kapitel 5 anläggs på 

Landskrona-fallets närmare innebörd samt dess förmodade konsekvenser i 

förhållande till socialtjänstens handläggning. 
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2 Om skadeståndsansvar 

2.1 Skadeståndets funktioner 

2.1.1 Allmänt 

Skadestånd kan allmänt beskrivas som en ekonomisk ersättning som syftar 

till att sätta den som lidit en skada i samma ekonomiska ställning som om 

skadan inte hade inträffat.18 Detta är en grundläggande princip inom skade-

ståndsrätten som ger uttryck för skadeståndets reparativa funktion.19 Med 

funktioner avses de åsyftade verkningar som motiverar skadeståndsrättens 

utformning samt bakomliggande rättspolitiska synpunkter. Skadeståndet kan 

sägas ha två huvudsakliga funktioner; att kompensera den skadelidande och 

att avhålla rättssubjekt från att företa skadegörande handlingar.20 

2.1.2 Reparation 

Som nämnts ovan avser reparation att bereda den skadelidande ekonomisk 

gottgörelse för sin skada. Utgångspunkten är att den reparativa effekten ska 

vara hundraprocentig, dvs. att full ersättning ska utgå för den förlust som li-

dits. Avsteg från denna utgångspunkt kan göras genom jämkning av 

skadeståndet, exempelvis då den skadelidande har medverkat till skadan ge-

nom eget vållande.21 Den reparativa funktionen och den skadelidandes 

behov av skydd anses utgöra skadeståndsrättens primära funktion.22 

Hellner menar att den reparativa funktionen vidare har en allmän betydelse 

för säkerheten i samhället. Funktionen bidrar till en allmän känsla av trygg-

het genom medborgarnas vetskap om att skador orsakade av andra 

föranleder ersättningsskyldighet. Hellner påpekar dock att denna trygghet är 

begränsad. Det saknas säkerhet för att de skador som inträffar ger upphov 

                                                 
18 Hellner m.fl., 2014, s. 23. 
19 Prop. 2000/01:68 s. 93. 
20 Bengtsson, Bertil m.fl., Skadeståndslagen: en kommentar m.m., 2014, s. 21 f. 
21 Prop. 1972:5 s. 75. 
22 Bengtsson m.fl., 2014, s. 22. 
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till skadestånd, och även i det fall den skadelidande är juridiskt berättigad 

till ersättning kan hinder föreligga för att utbetalning faktiskt sker, exempel-

vis när skadevållaren är okänd eller oförmögen att betala. Från denna 

synpunkt är skadeståndet ofta underlägset en av skadelidande tecknad för-

säkring och socialförsäkring.23 

2.1.3 Prevention 

Skadeståndet har också ansetts ha en preventiv funktion, vilket i korthet in-

nebär att hotet om att bli skadeståndsskyldig ska göra en person mer aktsam. 

Härvid menas att vetskapen om att ett visst handlingssätt kan föranleda ska-

deståndsskyldighet resulterar i att personer avhåller sig från att handla i strid 

med den skadeståndsrättsliga handlingsnormen, vilket medför att skada fö-

rebyggs. Vidare ska skadeståndet verka allmänt moralbildande och bidra till 

att det i samhället skapas ett system av aktsamhetsnormer som medborgarna 

iakttar automatiskt och oreflekterat.24 

Vid tillkomsten av SkL ifrågasattes den preventiva effekten i propositionen. 

I fråga om allvarliga överträdelser av skadeståndsrättsliga handlingsnormer 

var uppfattningen att behovet av prevention redan var tillgodosett genom 

straffrätten, och beträffande övrigt oaktsamt beteende ansågs kunskapen om 

skadeståndets betydelse vara otillräcklig. Det förmodades att skadeståndets 

förebyggande effekt i själva verket var tämligen ringa, och att sociala fak-

torer såsom uppfostran, utbildning och opinionsbildning var av mer 

avgörande betydelse för att avhålla medborgare från att överskrida grän-

serna för det tillåtna. Det noterades emellertid att även dessa bedömningar 

vilade på en osäker grund.25  

I förhållande till det allmännas ansvar anför Bengtsson att skadeståndsrätten 

är ett mycket verksamt medel för att komma till rätta med eventuella brister 

i den offentliga förvaltningen. Anonyma fel, bristande organisationen och 

                                                 
23 Hellner m.fl., 2014, s. 36 f. 
24 Prop. 1972:5 s. 80. 
25 Prop. 1972:5 s. 80 ff. 
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småfel från befattningshavare som sammantaget resulterar i ödesdigra kon-

sekvenser för den enskilde, men som var för sig är för obetydliga för att 

föranleda straff, går att komma till rätta med genom att det allmänna riskerar 

skadeståndsskyldighet.26 Det allmännas skadeståndsansvar behandlas mer 

ingående i kapitel 3. 

2.2 SkL:s tillämplighet 

I centrum för den svenska skadeståndsrätten står SkL. Dess inledande be-

stämmelse antyder att lagen har ett vidsträckt tillämpningsområde: 

”I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat 

är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer av regler 

om skadestånd i avtalsförhållanden.”27 

Även om lagen i första hand tar sikte på skadestånd i utomobligatoriska för-

hållanden kan den också vara tillämplig i kontraktsförhållanden. Av 

bestämmelsen följer att SkL är dispositiv, vilket innebär att parter kan 

komma överens och avtala om regler som innebär en utvidgning eller in-

skränkning av det skadeståndsansvar som följer av lagen. SkL är vidare 

subsidiär och får sålunda stå tillbaka för tillämpliga bestämmelser i skade-

ståndsrättslig speciallagstiftning och, i kontraktsförhållanden, för normer i 

avtal eller allmänna avtalsrättsliga principer.28 

I SkL återfinns regler om vilka typer av skador som ersätts, under vilka om-

ständigheter dessa skador är ersättningsbara samt mot vem 

skadeståndsanspråk kan riktas. SkL är emellertid att betrakta som en ramlag, 

vilket innebär att åtskilliga av dess stadganden är så allmänt formulerade att 

de inte ger någon egentlig ledning för rättstillämpningen. Vid praktisk till-

lämpning måste följaktligen ett stort antal frågor besvaras med utgångspunkt 

i allmänt erkända skadeståndsrättsliga grundsatser. Lagtexten får på så sätt 

stora delar av sitt sakliga innehåll genom skadeståndsrättsliga principer och 

                                                 
26 Bengtsson, 1996, s. 25. 
27 1 kap. 1 § SkL. 
28 Bengtsson m.fl., 2014, s. 33 f. 
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rättspraxis.29 I nästföljande avsnitt redogörs övergripande för de allmänna 

förutsättningar som krävs för att skadeståndsansvar ska anses föreligga. 

2.3 Allmänna ansvarsförutsättningar 

2.3.1 SkL 2 kap. 1 § 

En central bestämmelse i SkL är 2 kap. 1 §, som sedan en redaktionell änd-

ring år 200130 har följande lydelse:31 

”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sak-

skada ska ersätta skadan.”32 

Bakom denna korta och allmänna formulering döljer sig en stor del av den 

svenska skadeståndsrätten.33 I enlighet med vad som anförts ovan komplett-

eras den av skadeståndsrättsliga principer och rättspraxis. Bestämmelsens 

närmare innebörd och därvid relevanta rättsgrundsatser kommer översiktligt 

att redogöras för i det följande. 

2.3.2 Culpa och ansvarssubjekt 

Det inledande ordet ”den” i 2 kap. 1 § SkL avser en juridisk eller fysisk per-

son, vilket innebär att även myndigheter omfattas av bestämmelsen. För att 

skadeståndsskyldighet ska komma i fråga krävs således att ett presumtivt 

ansvarssubjekt har identifierats.34 

Paragrafen innehåller vidare en grundläggande huvudregel för skadestånds-

ansvar i svensk rätt, nämligen culparegeln. Kravet på culpa innebär att 

skadeståndsskyldighet förutsätter uppsåt eller vårdslöshet hos ansvarssub-

jektet.35 Den grundläggande frågan vid en culpabedömning är om den 

påstått oaktsamma personen, det presumtiva ansvarssubjektet, borde ha age-

rat på ett annat sätt. Den traditionella uppfattningen är att en jämförelse ska 

                                                 
29 Prop. 1972:5 s. 446. 
30 Jfr. SFS 2001:732. 
31 Bengtsson m.fl., 2014, s. 54. 
32 2 kap. 2 § SkL. 
33 Jfr. Hellner, Jan m.fl., Skadeståndsrätten: en introduktion, 2014 s. 25. 
34 Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning, 2014, s. 22. 
35 Bengtsson m.fl., 2014, s. 54.  
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göras med den grad av aktsamhet som allmänt iakttas, dvs. med utgångs-

punkt i god sedvana. Bedömningen kan också grundas på prejudikat eller 

föreskrifter av olika slag. Vid behov kan ytterligare ledning hämtas genom 

den s.k. ”fria bedömningen” där fyra faktorer vägs samman; risken för 

skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att förebygga skadan 

och den agerandes möjligheter att inse risken för skada. De olika omständig-

heterna vägs mot varandra och en helhetsbedömning görs, varvid det avgörs 

huruvida omständigheterna kräver ett annat handlande än det som förekom-

mit.36 

2.3.3 Adekvat kausalitet och normskyddslära 

En allmän förutsättning för skadeståndsskyldighet är att kravet på ”adekvat 

kausalitet” är uppfyllt. Bakom uttrycket döljer sig två olika krav: Det ska fö-

religga orsakssamband (kausalitet) mellan handlingen och skadan, och 

sambandet ska vara av viss kvalitet (adekvans). Det framgår inte av lagstift-

ningen vad kravet på adekvat kausalitet närmare innebär. Bedömningen får 

följaktligen falla tillbaka på de allmänna läror som utvecklats i skadestånds-

rätten och anses ha bred tillämpning. De begrepp som används för att 

bedöma orsakssamband och adekvans enligt 2 kap. 1 § SkL är således 

samma begrepp som används vid orsaks- och adekvansbedömningar i andra 

skadeståndsrättsliga sammanhang.37 

Vid kausalitetsbedömningen krävs inte att handlingen har varit den viktig-

aste eller starkast verkande orsaken till skadan, skadeståndsskyldighet kan 

uppstå även om vållandet endast varit en bidragande orsak.38 När det ska ut-

redas huruvida kausalitet föreligger mellan handling och skada används ofta 

en metod som innefattar begreppen ”nödvändig betingelse” och ”tillräcklig 

betingelse”. Att en händelse utgör en nödvändig betingelse innebär att ska-

dan inte skulle inträffat utan händelsen. En händelse utgör en tillräcklig 

betingelse om den ovillkorligen drar med sig effekten; enligt samhällets och 

                                                 
36 Hellner m.fl., 2014, s. 21 ff. 
37 Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 1 §, Lexino 2013-05-31, punkt 2.6. 
38 Schultz, Mårten, Kausalitet: studier i skadeståndsrättslig argumentation, 2007, s. 305 f. 
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naturens ordning leder händelsen till skadan. Om en handling har varit av åt-

minstone tillräcklig betingelse anses kausalitet i regel föreligga.39 I det fall 

handlingen är av både nödvändig och tillräcklig betingelse föreligger enligt 

Peczenik ”stark kausalitet”. Om handlingen är tillräcklig men inte nödvän-

dig föreligger enligt Peczeniks terminologi ”svag kausalitet”.40 Schultz har 

anfört kritik mot nämnda orsaksanalys och förespråkar istället den s.k. 

NESS-modellen41 som har fått visst genomslag i USA. Även denna modell 

använder uttrycken ”tillräcklig” och ”nödvändig”, men utan att de ses som 

absoluta kriterier. Istället förespråkas mer öppna frågor, varvid de mer ex-

kluderande rekvisiten tonas ner.42 

Kravet på att kausaliteten ska vara adekvat innebär att handlingen dessutom 

ska ha orsakat skadan på ett inte allt för oförutsägbart, säreget eller avlägset 

sätt. Handlingen ska typiskt sett ha legat i farans riktning, det vill säga inne-

burit en riskökning för skadans inträffande.43 Härigenom förhindras att 

alltför oväntade och avlägsna skadeverkningar ersätts.44 Adekvanskravets 

funktion kan således sägas vara att begränsa skadeståndsansvaret till sådana 

effekter som skadevållaren rimligen bör bära risken för.45 

Ett äldre skolexempel beträffande adekvans utgår från scenariot att en kusk 

kör en vagn med en resenär och somnar, vilket resulterar i att vagnen kom-

mer på avvägar. Blixten slår ned och träffar resenären som lider skada. Det 

ligger i farans riktning att insomnandet har till följd att vagnen kör av 

vägen, men det ligger inte i farans riktning att den resande blir träffad av 

blixten, då det lika gärna hade kunnat inträffa utan vållandet. Om en inträf-

fad skada ligger i farans riktning kan skadeståndsskyldighet uppstå, även i 

det fall händelseförloppet verkar ganska osannolikt. Därmed sagt är det inte 

klarlagt hur mycket sannolikheten ska ha ökat eller hur påräkneligheten ska 

                                                 
39 Hellner m.fl., 2014, s. 185 ff. 
40 Peczenik, Aleksander, Causes and damages, 1979, s. 7 f. 
41 NESS-modellen lanserades av Richard W. Wright och står för ’Necessary Element of a 

Sufficient Set”, vilket Schultz översätter till ”nödvändigt element av ett tillräckligt set, eller 

komplex”. 
42 Schultz, 2007, s. 415 och 441 f. 
43 Radetzki, 2014, s. 31. 
44 Jfr. NJA 1993 s. 41 I och II. 
45 Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 1 §, Lexino 2013-05-31, p. 2.7. 
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bestämmas.46 Inom rättsvetenskapen har adekvansläran utsatts för kritik av 

bl.a. Andersson för att vara allt för vag.47 

I propositionen till SkL uttrycks att den inträffade skadan ska, för en person 

med kännedom om alla föreliggande omständigheter, ha framstått som en 

beräknelig och i viss mån typisk följd av det skadegörande beteendet.48 Det 

saknar sålunda betydelse huruvida ansvarssubjektet faktiskt kunde förutse 

händelseförloppet, bedömningen ska istället göras utifrån vilka skador en 

fackman skulle anse som påräkneliga vid en efterhandsbedömning. Bedöm-

ningen kan således sägas utgå från ett hypotetiskt händelseförlopp som 

innefattar hur subjektet borde agerat.49  

Adekvansbedömningen kan sägas kompletteras av den s.k. normskyddslä-

ran, vilken utgör ytterligare en begränsning i skadeståndsskyldigheten. 

Normskyddsläran innebär att undantag från skadeståndsansvar ska gälla i 

förhållande till skador som faller utanför den ifrågavarande skadeståndsre-

gelns skyddsändamål. Vid tillämpning av läran undersöks således vilka 

intressen en norm är avsedd att skydda. De skador som härigenom undantas 

från ersättningsansvar kan således vara fullt påräkneliga, både till sin typ 

och i det enskilda fallet, men ersätts ändå inte.50 Som exempel härvid kan 

anföras att straff för smuggling inte medför rätt till skadestånd för den ertap-

pade smugglarens konkurrenter, vilka lidit ekonomisk förlust genom att de 

insmugglade varorna kunnat försäljas till särskilt lågt pris. Syftet med straff 

för smuggling är nämligen inte att skydda de smugglandes konkurrenters 

ekonomiska intressen.51 

Det råder viss osäkerhet rörande vilka sammanhang normskyddsläran kan 

göras gällande. Klart är emellertid att den anses tillämplig i mål angående 

                                                 
46 Andersson, Håkan, Skyddsändamål och adekvans, 1993, s. 31 f. 
47 Jfr. A.a. s. 106 ff. 
48 Prop. 1972:5 s. 22. 
49 Hellner m.fl., 2014, s. 195. 
50 A.a. s. 200 f. 
51 Radetzki, Marcus, Orsak och skada: om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal 

om egendomsförsäkring, 1998, s. 37. 



 22 

det allmännas ansvar för fel och försummelse vid myndighetsutövning, vil-

ket framgår av HD:s domskäl i NJA 1991 s. 138.52 I målet hade Svensk 

bilprovning AB underlåtit att påtala ett allvarligt fel vid den obligatoriska 

besiktningen av en husvagn, vilket föranledde att husvagnen skadades vid 

en senare färd. Trots att syftet med den obligatoriska bilbesiktningen var att 

värna om individuella bilägares säkerhet menade HD att skadan kunde anses 

falla inom ramen för den ansvarsgrundande normens skyddsintresse, varvid 

skadestånd utdömdes.53 

2.3.4 Skaderekvisitet 

En första förutsättning för att skadestånd ska komma i fråga är att skada kan 

påvisas, samt att skadelidanden och det presumtiva ansvarssubjektet inte ut-

görs av samma person. Vid bedömningen av om skada föreligger måste den 

påstådda skadan klassificeras. I det följande redogörs för skadekategorierna 

personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada, vilka definieras i korthet 

nedan. 

Av 1 kap. 2 § SkL följer att ren förmögenhetsskada ska förstås som ekono-

misk skada vilken uppkommit utan samband med att någon lider person- 

eller sakskada. Ren förmögenhetsskada kan alltså beskrivas som en fri-

stående ekonomisk skada, och föreligger exempelvis vid fall av förskingring 

eller då ett bolags rörelseresultat försämrats till följd av konkurrens på 

marknaden. Av 2 kap. 2 § SkL framgår att ren förmögenhetsskada förutsät-

ter brott för att vara ersättningsgill. Denna avgränsning av culparegelns 

räckvidd innebär att sistnämnda exempel inte kan föranleda ersättningsskyl-

dighet. Ett culpaansvar för ren förmögenhetsskada har däremot ansetts 

möjligt i vissa avtalsliknande förhållanden.54 I vissa situationer finns även 

lagstadgade undantag från kravet på brott.55 

Som framgått i det föregående omfattar 2 kap. 1 § SkL enbart person- och 

sakskada. Närmare definition av begreppen saknas emellertid i SkL, istället 

                                                 
52 Radetzki, 1998, s. 38. 
53 NJA 1991 s. 138. 
54 Bengtsson m.fl., 2014, s. 68 f. 
55 För exempel, se 3:2 SkL. 
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har de fått tämligen klara konturer genom preciseringar i förarbeten och 

doktrin på området.56 Personskador omfattar fysisk och psykisk skada på 

människor, exempelvis benfrakturer, sårskador, blåmärken, depressioner 

och chocktillstånd till följd av en skadehändelse.57 För att psykisk skada ska 

betraktas som personskada krävs att den är medicinskt påvisbar, exempelvis 

genom läkarintyg.58 Sakskada förklaras i propositionen vara en genom fy-

siska medel direkt tillfogad skada på fysiskt föremål.59 Några exempel är 

trasiga fönster, förgiftade djur eller nedbrunna byggnader.60 Även ett före-

måls försämrade funktion och tillfällig förlust av egendom kan utgöra 

sakskada.61 

En ekonomisk skada som drabbar en person till direkt följd av dennes per-

son- eller sakskada är en följdskada. Exempelvis kan den som fått sin bil 

förstörd behöva hyra en bil under reparationstiden, och hyreskostnaden 

torde då utgöra en direkt följdskada till sakskadan. På samma sätt är in-

komstförlust en direkt följd av personskadan när en förvärvsarbetande 

person har blivit arbetsoförmögen till följd av en kroppsskada. Sådana följd-

skador ska enligt SkL ersättas som en del av själva person- eller sakskadan, 

vilket framgår av reglerna om skadeståndets beräknande i 5 kap. SkL.62 

Dock är en följdskada som drabbar tredje man, det vill säga någon annan än 

den direkt skadelidande, som huvudregel inte ersättningsgill.63 

2.4 Om underlåtenhetsansvar 

2.4.1 Kravet på positiv handling 

Ytterligare en skadeståndsrättslig huvudregel är att det i utomobligatoriska 

sammanhang krävs en positiv handling för ansvar. Skadeståndsskyldighet 

kan således i utgångspunkt inte uppkomma genom att en person förhåller sig 

                                                 
56 Jfr. SOU 1973:51 s. 36 f., prop. 1972:5 s. 576 ff., prop. 2000/01:68 s. 17 f. samt Hellner 

m.fl., 2014, s. 95 ff. 
57 Hellner m.fl., 2014, s. 99. 
58 Prop. 2000/01:68 s. 17. 
59 Prop. 1972:5 s. 579. 
60 Radetzki, 2014, s. 20. 
61 Jfr. NJA 1996 s. 68. och prop. 1972:5 s. 580. 
62 Ekstedt, Leif, Skadeståndsrätt, 2001, s. 24. 
63 Andersson, Håkan, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, 1997, s. 19. 
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passiv och underlåter att handla på visst sätt.64 Undantag från denna huvud-

regel gäller i situationer då det anses föreligga en skyldighet att handla på ett 

sätt som är avsett att förhindra skadan. Detta gäller i ett stort antal fall av va-

rierande art.65 En sådan skyldighet kan följa direkt av lag eller förordning, 

såsom i 2 § lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning (1998:814; LGS). Lagen föreskriver en handlingsplikt för kommu-

ner att bl.a. röja snö och sanda under vintertid, varvid underlåtenhet att 

uppfylla denna skyldighet kan föranleda skadeståndsansvar. Ytterligare situ-

ationer som kan nämnas är då någon har framkallat en fara eller upplåtit en 

lokal för användning av allmänheten eller viss krets.66 

Ännu en situation då passivitet kan föranleda skadeståndsansvar är när un-

derlåtaren har tillsyn över egendom eller personer som kan vålla skada. Ett 

exempel rörande sådant tillsynsansvar följer av 6 kap. 2 § föräldrabalken 

(1949:381; FB) som stadgar att den som har vårdnaden om ett barn ska 

svara för uppsikt eller vidta andra lämpliga åtgärder i syfte att hindra att bar-

net orsakar skada.67 Vårdnadshavarens tillsynsansvar kan i varierande 

utsträckning överlåtas i vissa fall, exempelvis när barnet vistas hos en um-

gängesförälder eller har omhändertagits för vård enligt LVU.68 Frågan om 

överlåtelse av tillsynsansvar behandlades i Landskrona-fallet, vilket redo-

görs för i kapitel 4. 

2.4.2 Kausalitet och bevislättnad 

Precis som vid en positiv handling krävs vid presumtivt skadegörande un-

derlåtenhet att de resterande skadeståndsförutsättningarna är uppfyllda. 

Detta har under vissa förhållanden ansetts kunna medföra vissa bedöm-

ningssvårigheter beträffande adekvat kausalitet. Orsaken till det är främst att 

det hypotetiska händelseförloppet inte innefattar något lätt identifierbart som 

vid en positiv handling, nämligen att den skadegörande handlingen inte fö-

retogs. Istället utgörs det tänkta händelseförloppet av alla de handlingar som 

                                                 
64 Prop. 1972:5, s. 21. 
65 Bengtsson m.fl., 2014, s. 58. 
66 Hellner m.fl., 2014, s. 104 ff. 
67 Bengtsson m.fl., 2014, s. 58. 
68 Prop. 1993/94:57 s. 27. 
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skulle ha förhindrat, eller på ett för ansvarsfrihet tillräckligt sätt motverkat, 

farans förverkligande. De olika orsaksbedömningarna vid handlings- respek-

tive underlåtenhetssituationerna har mötts av viss kritik i litteraturen. 

Schultz menar att den kausalitetsbedömning som görs vid positiva hand-

lingar kan användas även vid underlåtenhet, och att en handling kan bytas ut 

mot en underlåtenhet när orsaksbedömningen utgår från betingelsemo-

dellen.69 

Det saknas i allmänhet klara civilrättsliga regler i fråga om beviskrav och 

bevisbörda. Vid fastställande av dessa bevisfrågor måste hänsyn tas till om-

ständigheterna i det individuella fallet med ledning av allmänna principer.70 

I skadeståndsrätten anses emellertid den skadelidande stå bevisbördan för 

sitt påstående om att motparten har agerat på ett sådant sätt att skadestånds-

skyldighet föreligger. Beviskravet är i regel formulerat som att den 

skadelidande måste ha styrkt att händelseförloppet överensstämmer med det 

denne har uppgivit.71 I fall av svårutredda orsakssamband förekommer dock 

vissa bevislättnader.72 Detta har exempelvis tillämpats i situationer då svå-

righeten bestått i bevisning av att andra skadeorsaker varit uteslutna.73 

                                                 
69 Schultz, 2007, s. 514 ff. 
70 Heuman, Lars, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, 2005, s. 15. 
71 Nordh, Roberth, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, SvJT 2012 s. 792 f. 
72 Hellner m.fl., 2014, s. 190 f. 
73 Detta behandlas vidare i avsnitt 3.1.9. 
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3 Om socialtjänstens ansvar 

3.1 Allmänt om socialtjänsten 

3.1.1 Socialtjänstens huvudsakliga verksamhet 
och utredningsskyldighet 

Socialtjänsten är en gemensam beteckning som avser den kommunala för-

valtning som lyder under varje kommuns socialnämnd eller annan nämnd 

som svarar för det praktiska och politiska arbete som regleras av Social-

tjänstlagen (2001:453; SoL). Socialtjänsten är en obligatorisk uppgift för 

kommunerna, och enligt 2 kap. 1 § SoL svarar varje kommun för social-

tjänsten inom sitt område. SoL har karaktären av en ”målinriktad ramlag”. 

Detta innebär att lagen innehåller förhållandevis få preciserade regler om 

hur socialtjänsten ska vara utformad, vilket ger enskilda kommuner en bety-

dande frihet att utforma verksamheten efter sina egna förutsättningar och 

behov. SoL anger snarare målen för verksamheten, vilket innebär att kom-

munernas frihet att styra verksamheten ska utövas med bestämda mål i sikte. 

Viss enhetlighet i tillämningen av lagen främjas emellertid genom allmänna 

råd och riktlinjer som utfärdas av Socialstyrelsen, kommunalt samarbete 

inom ramen för organisationen Sveriges kommuner och landsting samt för-

valtningsdomstolarnas praxis.74 

Begreppet socialtjänst har en mycket vidsträckt juridisk innebörd. Av 1 kap. 

1 § SoL följer bl.a. att socialtjänsten har att främja människors ekonomiska 

och sociala trygghet på demokratins och solidaritetens grund. Av bestäm-

melsen framgår även att den ska främja människors aktiva deltagande i 

samhället och vara inriktad på att frigöra och utveckla enskildas och grup-

pers egna resurser. Enligt 3 kap. 1 § SoL ska socialtjänsten också främja 

goda miljöer i kommunen samt svara för omsorg, service, upplysningar, råd 

m.m. Mer konkret innefattar socialtjänstens åligganden dock främst åtgärder 

                                                 
74 Strömberg, Håkan m.fl., Speciell förvaltningsrätt, 2014, s. 129 ff. 
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som avser att bistå enskilda personer som befinner sig i ekonomiskt nöd-

läge, eller av annan anledning är i behov av stöd eller vård. Även om en stor 

del av verksamheten närmast kan ses som serviceorienterad förekommer 

också åtgärder som snarare har karaktären av maktutövning. Socialnämnden 

kan exempelvis under vissa förutsättningar besluta om omedelbart tvångs-

omhändertagande av barn enligt LVU eller missbrukare enligt lagen om 

vård av missbrukare i vissa fall (1988:870; LVM).75 Enligt 5 kap. 1 § SoL 

ska nämnden tillse att barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynn-

samt får det skydd och stöd de behöver. 

Socialtjänsten har, liksom andra förvaltningsmyndigheter, ett ansvar för att 

deras ärenden och mål blir tillräckligt utredda i den meningen att ett materi-

ellt riktigt beslut kan fattas. Denna skyldighet kallas utredningsansvar eller 

utredningsskyldighet, och följer av den s.k. officialprincipen. Utrednings-

skyldighetens närmare omfattning är svår att fastställa och tillämpningen 

måste bl.a. anpassas med hänsyn till målets art och partsförhållanden.76 

När det gäller barn som kan vara i behov av skydd eller stöd har socialtjäns-

ten ett långtgående utredningsansvar. Av 11 kap. 1 § SoL följer att 

socialnämnden utan dröjsmål ska inleda utredning av vad som genom anmä-

lan eller på annat sätt har kommit till deras kännedom och som kan 

föranleda någon åtgärd av nämnden. Detta innebär att nämnden, om den får 

kännedom om något som kan innebära att ett ingripande till ett barns skydd 

eller stöd är nödvändigt, kan genomföra en utredning oavsett barnets eller 

vårdnadshavarens inställning.77 Utredningar som gäller barn som kan be-

höva skydd bör enligt förarbetena ha högsta prioritet inom socialtjänsten.78 

Efter att en utredning beträffande omhändertagande av unga har inletts ställs 

krav på att handläggningen ska göras skyndsamt, vilket uttrycks särskilt i 33 

§ LVU. 

                                                 
75 Strömberg m.fl., ”SF”, 2014, s. 129. 
76 Bohlin, Alf m.fl., Förvaltningsrättens grunder, 2007, s. 105 ff. Jfr. även JO 1977/78 s. 

314 f. 
77 Prop. 2012/13:10 s. 55. 
78 Prop. 1996/97:124 s. 110. 
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3.1.2 LVU och dess skyddsändamål 

LVU reglerar förutsättningarna för att tvångsvis vårda och skydda personer 

under 21 år. Lagen är avsedd att utgöra ett komplement till SoL och ska så-

ledes enbart tillämpas när behövlig vård inte kan genomföras under frivilliga 

former.79 Ett omhändertagande enligt LVU kräver att det föreligger påtaglig 

risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas, antingen på grund av 

bristande hemmiljö eller genom den unges socialt nedbrytande beteende.80 

Socialnämnden har både skyldighet och befogenhet att ingripa till barnets 

skydd om en sådan risk föreligger. Enligt lagens inledande bestämmelse ska 

beslut enligt LVU avgöras efter vad som är bäst för den unge. I en konflikt 

mellan barnets behov och andra intressen skall hänsynen till barnets bästa 

alltid ges företräde. Vidare ska den unges inställning till insatserna klarläg-

gas så långt som möjligt, och samtliga insatser ska präglas av respekt för 

den unges människovärde och integritet. LVU utgör således en skyddslag-

stiftning som syftar till att skydda barn och ungdomar.81 Lagen får 

följaktligen inte användas för att tillgodose samhällsskydd eller tredje mans 

intressen.82 Som ska framgå i följande avsnitt blev frågan om LVU:s 

skyddsändamål och beaktande av tredje mans intresse vid lagens tillämp-

ning högaktuell i Landskrona-fallet. 

Närmare precisering av vad som ska anses vara den unges bästa förekom-

mer inte i lagförarbeten. Det har ansetts ligga i sakens natur att det inte en 

gång för alla går att precisera innebörden av ett sådant begrepp.83 I samband 

med införandet av barnets bästa i 6 kap. 2 a § FB anfördes i förarbetena att 

det ofta är nära nog omöjligt att objektivt fastslå vad som är bäst för barnet. 

Begreppets innebörd måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning 

av de individuella förhållandena. Vidare uttrycktes att det vid bedömningen 

                                                 
79 Prop. 2002/03:53 s. 45. 
80 Jfr. 2 och 3 §§ LVU. 
81 Prop. 2002/03:53 s. 77. 
82 Prop. 1979/80:1 s 583. 
83 Prop. 2002/03:53 s. 77. 
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måste tas hänsyn till alla omständigheter som rör barnets fysiska samt psy-

kiska välbefinnande och utveckling, och att såväl kortsiktiga som 

långsiktiga effekter ska beaktas.84 

3.1.3 Dokumentationsskyldighet 

För att kunna förbättra och utveckla socialtjänsten, och för att möjliggöra 

systematiska undersökningar av om verksamheten bedrivs enligt vad som är 

föreskrivet, är en grundläggande förutsättning att myndighetens handlägg-

ning och genomförande dokumenteras på ett tillfredsställande sätt.85 Kravet 

på dokumentation möjliggör efterhandskontroll av handläggningen och om-

ständigheterna i ett ärende, och underlättar för exempelvis 

tillsynsmyndigheter och överordnade instanser att få en självständig inblick 

i beslutsunderlaget.86 Brister i dokumentationen kan resultera i att beslut 

fattas på ett otillräckligt eller felaktigt underlag. Dokumentationen och den 

enskildes rätt till partsinsyn medför att den enskildes skydd mot felaktig el-

ler i övrigt bristfällig myndighetsutövning stärks.87 Dokumenterade 

uppgifter används också i flera andra för socialtjänsten viktiga sammanhang, 

exempelvis som underlag för forskning och framställning av statistik.88 

Myndigheternas övergripande dokumentationsskyldighet stadgas i 15 § för-

valtningslagen (1986:223; FL). Av regeln följer att uppgifter som kan vara 

av betydelse för utgången i ett ärende ska antecknas, om ärendet avser myn-

dighetsutövning mot någon enskild. Denna lagstadgade 

dokumentationsskyldighet utgör ett viktigt komplement till de förvaltnings-

rättsliga reglerna om muntlig handläggning och syftar samtidigt till att 

trygga parternas rätt att få del av uppgifter i ett visst ärende.89  

                                                 
84 SOU 2005:43, s. 478. 
85 Prop. 1996/97:124 s. 149 och prop. 2004/05:39 s. 27. 
86 Hellners, Trygve m.fl., Förvaltningslagen med kommentarer, 2007, s. 167. 
87 Prop. 2004/05:39 s. 19. 
88 Lundgren, Lars m.fl., Nya sociallagarna: med kommentarer i lydelsen den 1 januari 

2016, 2016, s. 255. 
89 Prop. 1985/86:80 s. 66. Ang. nämnda förvaltningsrättsliga regleringar, jfr. 14 respektive 

16-17 §§ FL. 
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Den generella regeln i FL kompletteras sin tur av en specialreglering i 11 

kap. 5 § SoL, som tillkom under 1990-talet med anledning av en statlig ut-

redning90 som påvisade vissa brister rörande dokumentationen inom ramen 

för socialtjänstens verksamhet. Med anledning av detta infördes specialre-

gleringen i SoL som ett komplement till den allmänna regeln i FL, varvid 

syftet främst var att förtydliga socialtjänstens förpliktelser avseende doku-

mentation. Bestämmelsens första stycke uttrycker att handläggning av 

ärenden som rör enskilda och genomförande av beslut om stödinsatser, vård 

och behandling skall dokumenteras. Vidare stadgas att dokumentationen 

skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet, samt faktiska omstän-

digheter och händelser av betydelse. Dokumentationsskyldigheten gäller all 

verksamhet som innebär handläggning rörande enskilda, vilket innebär att 

även ärenden som inte avser myndighetsutövning omfattas. Med handlägg-

ning av ärenden avses samtliga åtgärder från ärendets anhängiggörande fram 

till dess att det avslutas genom beslut. Utöver ärendehandläggning omfattar 

dokumentationsskyldigheten sådant faktiskt handlande som innebär verk-

ställande av beslut om vård, stödinsatser och behandling.91 

Dokumentationen ska innehålla tillräcklig, väsentlig och korrekt informat-

ion. Endast de uppgifter som har betydelse med hänsyn till verksamhetens 

art och det enskilda fallet behöver antecknas. Vad som närmare utgör till-

räcklig och väsentlig information kan variera starkt beroende på ärendets 

art.92 Beträffande enkla ärenden kan det räcka att summariskt redogöra för 

huvuddragen bakom beslutet. Avser ärendet mer ingripande åtgärder, såsom 

omhändertagande eller tvångsåtgärder enligt LVU, bör dokumentationen 

vara betydligt mer omfattande och av högre kvalitet.93 Dokumentationen ska 

vidare vara saklig och objektiv, samt utformas med respekt för den enskil-

des integritet. Subjektiva värderingar ska undvikas om de inte är 

nödvändiga, grundas på ett korrekt underlag och utgöra verklig betydelse för 

                                                 
90 SOU 1995:86. 
91 Prop. 1996/97:124 s. 149 ff. 
92 Prop. 1996/97:124 s. 153. 
93 Olanders, Bengt m.fl., Socialtjänstens juridik 2013, 2013, s. 214 f. 
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ärendet.94 Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följer att doku-

mentationen ska vara välstrukturerad och tydligt utformad. Det ska framgå 

varifrån uppgifterna kommer, vem som upprättat informationen samt vad 

som är faktiska uppgifter och vad som är bedömningar. Uppgifterna ska vi-

dare vara ändamålsenliga i förhållande till vad ärendet gäller.95 

3.2 Det allmännas skadeståndsansvar 

3.2.1 Bakgrund 

Vid SkL:s tillkomst år 1972 infördes särskilda regler avseende det allmän-

nas ansvar. Innan de nya bestämmelserna i SkL trädde i kraft hade den som 

lidit skada vid myndighetsutövning till följd av fel eller försummelse av en 

offentlig funktionär endast möjlighet att begära skadestånd av funktionären 

själv. För att en sådan talan skulle vinna framgång krävdes i allmänhet att 

funktionären gjort sig skyldig till tjänstefel och därigenom ådragit sig skade-

ståndsansvar. I samband med SkL:s ikraftträdande infördes ett ansvar för det 

allmänna som motsvarar principalansvaret för privata arbetsgivare. Ansvaret 

kom dessutom att omfatta ren förmögenhetsskada, utan krav på brott. Då 

lagstiftaren förväntade att de nya reglerna och det utvidgade ansvaret skulle 

medföra många och kostsamma ersättningsanspråk, infördes en rad in-

skränkningar i form av jämkningsregler och undantagsbestämmelser. Dessa 

undantagsbestämmelser kom emellertid att kritiseras då möjligheterna att få 

ersättning ansågs vara för begränsade. Denna kritik och ett antal uppmärk-

sammade rättsfall föranledde en revidering av lagstiftningen. De nya 

reglerna trädde i kraft i januari 1990, varvid det allmännas ansvar skärptes 

och utvidgades till att få mer av sin nuvarande karaktär.96 År 1998 infördes 

ytterligare en regel, som syftade till att utvidga ansvaret i situationer då det 

allmänna lämnar felaktig information.97 Även 2001 genomfördes en lagänd-

ring varvid det allmännas ansvar anpassades för att omfatta 

                                                 
94 Prop. 1996/97:124 s. 153. Jfr. även 11 kap. 6 § SoL. 
95 Detta följer av både nu gällande: SOFS 2014:5, 4 kap. 1 och 8 §§, och tidigare gällande: 

SOSFS 2006:5, 4 kap. 1 och 2 §§. 
96 Bengtsson, 1996, s. 11 ff. 
97 Prop. 1997/98:105 s. 32. 
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kränkningsersättning. I övrigt var dock dessa förändringar huvudsakligen att 

betrakta som redaktionella.98 

I det följande redogörs för nuvarande regler beträffande det allmännas an-

svar i relevant omfattning (jfr. avgränsningar i avsnitt 1.3). 

3.2.2 Ansvarssystemet i stort 

Den centrala bestämmelsen avseende statens och kommunernas ansvar åter-

finns i 3 kap. 2 § SkL och lyder enligt följande: 

”Staten eller en kommun skall ersätta 

1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom 

fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgö-

rande staten eller kommunen svarar[…]”99 

I likhet med de flesta ansvarsreglerna i SkL vilar ansvaret på en culpanorm. 

Ansvar förutsätter att den åtgärd för vilken staten eller kommunen ansvarar 

inneburit ”fel eller försummelse”. Föreligger fel eller försummelse har sta-

ten eller kommunen ett utvidgat skadeståndsansvar som utöver person- och 

sakskada inrymmer ren förmögenhetsskada.100 För att en skada ska ersättas 

enligt 3 kap. 2 § krävs vidare att den orsakats vid myndighetsutövning i en 

verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. 

Nämnda bestämmelse kompletteras av 3 kap. 3 § SkL, vilken tar sikte på si-

tuationer då en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga 

upplysningar eller råd och därigenom vållar ren förmögenhetsskada. Denna 

regel skiljer sig från centralbestämmelsen i 3 kap. 2 § genom att inte upp-

ställa krav på myndighetsutövning. Däremot krävs att särskilda skäl 

föreligger för att skadeståndsansvar ska inträda.101 Under omständigheter då 

varken 3 kap. 2 eller 3 §§ SkL är tillämpliga har stat och kommun samma 

skadeståndsansvar som enskilda företag. Detta innebär att anspråk mot det 

                                                 
98 Prop. 2000/01:68 s. 67. 
99 3 kap. 2 § SkL. 
100 Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 3 kap. 2 §, Lexino 2013-05-31, första punkten. 
101 Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 3 kap. 3 §, Lexino 2013-05-31, första punkten. 
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allmänna också kan grunda sig på 2 kap. 1 § SkL i enlighet med vad som 

anförs i avsnitt 2.3.102 

Utöver de bestämmelser som följer av SkL kan nämnas att det förekommer 

viss speciallagstiftning om ersättning vid särskilda typer av myndighetsut-

övning.103 Ett sådant exempel är lagen om ersättning vid frihetsberövanden 

och andra tvångsåtgärder (1998:714; Lefat), vilken bl.a. stadgar att den som 

varit frihetsberövad har rätt till ersättning från staten under vissa omständig-

heter som inte faller in under reglerna i SkL.104 I det följande kommer 

utrymme framförallt lämnas åt ansvaret enligt den centrala bestämmelsen i 3 

kap. 2 § SkL. 

3.2.3 Myndighetsutövning 

För att centralbestämmelsen i 3 kap. 2 § SkL ska bli tillämplig krävs som 

nämnts att skadan har vållats vid myndighetsutövning.105 Vad som närmare 

avses med myndighetsutövning definieras inte i lag, trots att begreppet före-

kommer inom ett flertal olika rättsområden.106 Myndighetsutövning i SkL:s 

mening kan sägas avse beslut och åtgärder från det allmännas sida som ger 

uttryck för samhällets maktbefogenheter över medborgarna. Det finns 

mängder av situationer som utgör myndighetsutövning. Vissa av de kon-

kreta exempel som nämns i propositionen är polisiära åtgärder, tvångsvård, 

utfärdande av pass, antagning av elever inom skolväsendet, kontrollverk-

samhet av bilar, läkemedel, livsmedel etc.107 Myndighetsutövning kan också 

beskrivas som beslut eller åtgärder vilka bestämmer över den enskildes rät-

tigheter eller skyldigheter på ett sätt som denne inte kan motsätta sig, 

exempelvis genom att bevilja förmåner som endast en myndighet kan ge.108 

Härvid intar det allmänna en sorts monopolställning. Vägrar myndigheten 

                                                 
102 Bengtsson, 1996, s. 14. 
103 A.a. s. 16. 
104 Jfr. 5 § Lefat. 
105 Hellner m.fl., 2014, s. 410. 
106 Exempelvis inom straffrätten och förvaltningsrätten. Jfr. Bengtsson m.fl., 2014, s. 108. 
107 Prop. 1972:5 s. 498 f. 
108 Bengtsson, 1996, s. 39. 
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att meddela förmånen hamnar den enskilde i ett sämre läge rörande sina per-

sonliga eller ekonomiska förhållanden.109 Karakteristiskt i samtliga fall av 

myndighetsutövning kan sägas vara den enskildes beroendeställning till 

myndigheten.110 Som framgått är det endast staten och kommunen som kan 

göras ansvariga enligt 3 kap. 2 § SkL. Tanken är att all myndighetsutövning 

i förlängningen faller tillbaka på statens eller kommunens maktbefogen-

heter.111 I det fall någon vill framföra ett skadeståndsanspråk mot 

exempelvis ett statligt verk är det följaktligen staten som svarar och inte ver-

ket självt. På samma sätt är det kommunen som blir skadeståndsrättsligt 

ansvarig i det fall en kommunal nämnd – såsom socialnämnden – vållar 

skada vid myndighetsutövning.112  

Det allmänna kan också hållas ansvarigt för vållande av privata aktörer som 

fått i uppdrag att bedriva verksamhet för vars fullgörande staten eller kom-

munen svarar. Härvid avses delegerad myndighetsutövning. Exempel på 

sådan myndighetsutövning är den obligatoriska bilbesiktningen som utförs 

av privata aktörer, varvid de tillåts meddela förelägganden och förbud för 

enskilda bilägare som ett led i uppdraget.113 Som nämnts är en förutsättning 

för att ersättning ska utgå enligt 3 kap. 2 § SkL att skadan har vållats vid 

myndighetsutövning. Skadan behöver följaktligen inte vara direkt orsakad 

av det beslut eller den åtgärd varigenom myndigheten har ingripit i den en-

skildes förhållanden. Det är istället tillräckligt att det skadevållande 

handlandet har ett visst samband med ingripandet.114 I både lagmotiven och 

uttalanden av HD uttrycks stöd för att 3 kap. 2 § SkL omfattar dels beslut el-

ler åtgärder som endast ingår som ett led i myndighetsutövningen men 

regleras i offentligrättsliga föreskrifter och indirekt kan få rättsliga konse-

kvenser för den enskilde, dels vissa övriga handlingar som har ett mycket 

nära tidsmässigt och funktionellt samband med myndighetsutövningen.115 

                                                 
109 Bengtsson m.fl., 2014, s. 109. 
110 Prop. 1972:5 s. 499. Se även Bengtsson m.fl., 2014, s. 110. 
111 Prop. 1972:5 s. 322. 
112 Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 3 kap. 2 §, Lexino 2013-05-31, punkt 2.1. 
113 Bengtsson m.fl., 2014, s. 123 f. 
114 Bengtsson, Bertil, Skadestånd vid myndighetsutövning 1, 1976, s. 105. 
115 Prop. 1972:5 s. 502 och NJA 1987 s. 535. 
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Som framgått av den övergripande beskrivningen av socialtjänstens uppgif-

ter i avsnitt 3.1.1 utgörs en betydande del av verksamheten av ren 

serviceverksamhet, såsom frivillig upplysning och rådgivning. Likväl måste 

vissa av socialtjänstens övriga åtgärder anses utgöra myndighetsutövning. 

Det är exempelvis givet att omhändertagande enligt 6 § LVU utgör myndig-

hetsutövning, liksom olika restriktioner och tvångsåtgärder som företas i 

samband med vården enligt 15-15 c §§ och 17-19 §§ LVU. Beslut om 

tvångsingripanden enligt LVU kan innebära maktutövning mot såväl barnet 

som dess föräldrar. Beslut om var barnet ska placeras eller hur vården när-

mare ska ordnas enligt 11 § LVU är också att betrakta som 

myndighetsutövning, oavsett huruvida det omhändertagna barnet har sam-

tyckt till beslutet. Utöver de mer uppenbara fallen av myndighetsutövning 

finns även vissa gränsfall. Bengtsson menar att fel som förekommit i social-

tjänstens utredande verksamhet också kan anses ha inträffat vid 

myndighetsutövning i SkL:s mening. Avgörande härvid är om ärendet i 

fråga kunde väntas mynna ut i ett beslut som utgör myndighetsutövning.116 

Centralbestämmelsen i 3 kap. 2 § SkL omfattar även maskerad myndighets-

utövning, vilket avser situationer då en myndighet påverkar den enskildes 

handlande genom uttryckliga eller underförstådda hot om tvångsåtgärder i 

någon form.117 Vid övrig, rent privaträttslig verksamhet svarar det allmänna 

enligt de gängse ansvarsregler som följer av SkL, exempelvis 2 kap. 1 §. 

3.2.4 Fel och försummelse 

Culpanormen i 3 kap. 2 § SkL kommer till uttryck genom kravet på att fel 

eller försummelse ska ha förekommit från det allmännas sida. Någon skill-

nad mellan begreppen är inte avsedd, utan båda avser vållande i objektiv 

mening: att agerandet inte når upp till den aktsamhet som kan begäras.118 

Subjektiv culpa krävs inte enligt motiven, vilket innebär att hänsyn inte ska 

tas till individuella ursäkter en skadevållande offentlig funktionär åberopar 

                                                 
116 Bengtsson, 1976, s. 154 ff. 
117 A.a. s. 80. 
118 Se Bengtsson, Karnov Internet, Skadeståndslagen 3 kap. 2 §, lagkommentar not 45, 

2016-04-11. 
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för att ursäkta sitt objektivt culpösa handlingssätt, oavsett huruvida sådana 

omständigheter fritar funktionären från personligt skadeståndsansvar.119 Det 

allmänna ansvarar vidare vid situationer då flera befattningshavare har be-

gått mindre förbiseenden som sammantaget medför att culpa kan konstateras 

hos myndigheten (kumulerade fel), liksom när det inte går att identifiera 

vem inom myndigheten som agerat felaktigt (anonyma fel).120 

Med fel och försummelse avses vållande i samma mening som uttrycket i 

övrigt används i SkL. Bedömningen påverkas dock av den speciella situat-

ionen vid myndighetsutövning. Det allmännas maktposition och den 

enskildes beroendeställning motiverar att särskilda krav ställs på aktsamhet 

och omdöme från myndigheternas sida. Däremot kan anföras att det är svårt 

att utöva myndighet helt felfritt, exempelvis då beslut måste fattas i kompli-

cerade ärenden under brådskande förhållanden.121 Det kan sålunda finnas 

skäl för både en mildare och en strängare vållandebedömning beroende på 

vilken form av myndighetsutövning det är fråga om samt i enlighet med 

vilka normer den ska utövas. Det bör härvid noteras att myndigheterna ofta 

har en betydande frihet att utöva sitt eget skön, och enbart omständigheten 

att en överklagan av ett visst myndighetsbeslut föranleder ändring av beslu-

tet, eller skulle föranlett ändring, innebär därför sällan att vållande har 

förekommit.122 

3.2.5 Underlåtenhet 

Även underlåtenhet att företa en viss handling kan utgöra fel eller försum-

melse vid myndighetsutövning och medföra skadeståndsansvar med stöd av 

3 kap. 2 § SkL. I allmänhet lär bestämmelsen vara tillämplig när underlåten-

heten avser beslut eller åtgärder skulle ha inneburit myndighetsutövning.123 

I propositionen nämns typsituationer såsom oförsvarligt dröjsmål att ta upp 

ärenden till behandling, försummelse att utföra författningsenlig inspektion, 

                                                 
119 Prop. 1972:5 s. 497. 
120 Bengtsson, 1996, s. 57. 
121 Bengtsson m.fl., 2014, s. 112. 
122 Hellner m.fl., 2014, s. 418 ff. 
123 Bengtsson, 1976, s. 78. 
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underlåtenhet att ingripa mot missförhållanden vid företagen kontroll och 

förseningar vid handläggning.124 Ytterligare ett exempel som kan nämnas är 

försummelse att ge enskilda personer lagstadgad hjälp vid deras kontakter 

med myndigheten, förutsatt att kontakten hänfört sig till myndighetsutöv-

ning.125 Detta aktualiserades i NJA 2013 s. 1210 där Försäkringskassan 

ansågs ha åsidosatt sin serviceskyldighet genom underlåtenhet att vidta åt-

gärder med anledning av att vissa handlingar lämnats in till myndigheten i 

ett ärende om sjukpenninggrundande inkomst, vilket resulterade i att den 

skadelidande gick miste om sjukbidrag. HD bedömde handlingarna ha ett 

tillräckligt nära samband med det pågående ärendet för att utdöma skade-

stånd enligt 3 kap. 2 § SkL. 

Vissa myndigheter är skyldiga att självmant eller efter anmälan ingripa i 

syfte att förhindra skador. Sådant ansvar kan aktualiseras när exempelvis 

polis, kriminal- eller mentalvårdspersonal underlåter att vidta tillräckliga åt-

gärder till skydd för allmänheten, intagna eller någon viss hotad person. 

Ansvarsbedömningen görs i regel utifrån vad allmänheten kan förvänta sig 

av myndigheternas agerande och är således sämre lämpad för situationer då 

skademöjligheten är svår att förutse.126 För att underlåtenhetsansvar ska in-

träda bör det därför vara fråga om en konkret skaderisk som myndigheten 

borde ha insett och agerat för att motverka.127 Vidare ska hänsyn tas till de 

möjliga skyddsåtgärdernas art och en bedömning göras av hur ingripande en 

sådan åtgärd skulle vara. Särskild återhållsamhet bör vara påkallad vid be-

dömningen av ansvarsgrundande fel om skyddsåtgärden skulle inneburit ett 

ingripande mot (den potentiella) skadevållarens vilja. Vid underlåtenhet att 

vidta vårdåtgärder som typiskt sett avser att skydda den vårdade – exempel-

vis enligt LVU – är det tänkbart att det allmänna får ansvara om 

myndigheten allvarligt brustit i skyddsåtgärder som uppenbart skulle ha le-

gat inom ramen för dess resurser. Om inte den vårdade eller någon 

företrädare för denne begärt ett ingripande lär ytterligare en förutsättning för 

                                                 
124 Prop. 1972:5 s. 500. 
125 Bengtsson m.fl., 2014, s. 121. 
126 Bengtsson, 1996, s. 91. 
127 Bengtsson, 1976, s. 293. 
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ansvar vara att det förelegat en påtaglig risk för den skada som sedermera 

förverkligats.128 

Här kan nämnas NJA 1939 s. 501, där HD bedömde skaderisken vara till-

räckligt påfallande för åläggande av underlåtenhetsansvar. I fallet hade 

ordföranden i en fattigvårdsstyrelse underlåtit att vidta skyddsåtgärder be-

träffande en ”sinnesslö” kvinna som senare kom att göra sig skyldig till 

mordbrand. I domskälen framhölls att den skadelidande fastighetsägaren vid 

upprepade tillfällen begärt att styrelsen skulle omhänderta kvinnan, som 

handskats vårdslöst med eld i närheten av hans byggnader och därigenom 

utgjorde en fara för hans egendom. Även från en vårdinriktad myndighet 

hade framhållits för ordföranden det olämpliga i att kvinnan vistades i hem-

met. Mot denna bakgrund ålades ordföranden skadeståndsskyldighet 

gentemot fastighetsägaren. Enligt Bengtsson bör det allmännas ansvar rim-

ligtvis bedömas på samma sätt.129 Som ska framgå i nästföljande kapitel har 

nu nämnda avgörande vissa likheter med omständigheterna i Landskrona-

fallet. 

3.2.6 Bevisregler 

Som framgått regleras det allmännas skadeståndsansvar i SkL. Utgångs-

punkten i fråga om beviskrav och bevisbörda är sålunda densamma som för 

skadeståndsrätten i stort, vilket innebär att det ankommer på den skadeli-

dande att styrka att skada föreligger, att svaranden orsakat skadan genom en 

culpös handling samt att det föreligger adekvat kausalitet mellan skadan och 

den culpösa handlingen.130 Det är således upp till den enskilde skadelidande 

att styrka att socialnämnden i en viss kommun gjort sig skyldig till fel eller 

försummelse enligt 3 kap. 2 § SkL. Kommunen ges sedan möjlighet att mot-

bevisa att fel eller försummelse har förekommit eller visa att det föreligger 

omständigheter som gör felet försvarligt. Likväl skiljer sig bevisfrågan vid 

det allmännas ansvar många gånger från den övriga skadeståndsrätten och 

                                                 
128 Bengtsson, 1976, s. 297 f. 
129 Bengtsson, 1976, s. 293. 
130 Nordh, Roberth, Bevisrätt B - Bevisbörda och beviskrav, 2011, s. 106. 
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ger upphov till bevissvårigheter. Anledningen är att det är fråga om bevisfö-

ring i två led. Den skadelidande har att bevisa dels att fel eller försummelse 

förekommit, dels att resultatet hade blivit mer gynnsamt genom ett alterna-

tivt, korrekt tillvägagångssätt. Bengtsson menar att skadeståndsmål präglas 

av bevissvårigheter i allmänhet och det därför inte framstår som motiverat 

att käranden måste styrka sina påståenden, snarare borde det vara tillräckligt 

att skadelidande gör sina påståenden sannolika. Motsvarande bevislättnad 

bör gälla i förhållande till det allmänna när hållbarheten i ifrågavarande be-

slut eller åtgärd ska motiveras.131  

Som nämnts saknas tydliga civilrättsliga regler beträffande beviskrav och 

bevisbörda, och vid fastställande av dessa bevisfrågor måste hänsyn tas till 

omständigheterna i det individuella fallet.132 Om det normala beviskravet 

upprätthålls i alla situationer finns enligt Per Olof Ekelöf risk att skadeli-

dande finner det utsiktslöst att väcka talan vilket kan leda till att 

skadeståndsrättens reparativa och preventiva ändamål försvagas.133 I praxis 

förekommer flera exempel då bevislättnad tillämpats. Ett lägre beviskrav har 

därvid uppställts i fall då särskilda svårigheter ansetts föreligga för att fram-

lägga en fullständig bevisning om att andra skadeorsaker varit uteslutna. 

Som framgått tenderar frågor om skadeståndsansvar till följd av passivitet 

att ge upphov till särskilda bevissvårigheter för den skadelidande beträf-

fande kausalitet. Beviskravet har under sådana omständigheter ansetts kunna 

sättas ner till att det ska framstå som klart mera sannolikt att orsaksförloppet 

överensstämmer med vad skadelidande påstått än att något av de sakförhål-

landen motparten åberopat utgjort skadeorsaken.134 

                                                 
131 Bengtsson, Bertil, Skadestånd vid myndighetsutövning 2, 1978, s. 79 ff. 
132 Detta nämndes i avsnitt 2.1.9. 
133 Ekelöf, Per Olof m.fl., Rättegång IV, 2009, s. 107 f. 
134 NJA 1993 s. 764. Jfr. vidare NJA 1991 s. 481 och där anmärkta rättsfall. 
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4 Landskrona-fallet 

4.1 Bakgrund 

Efter ansökan av socialnämnden i Landskrona kommun förordnade länsrät-

ten under sommaren år 2000 att den 11-åriga flickan X skulle beredas vård 

med stöd av 2 och 3 §§ LVU. Vård av barn ska beslutas enligt 2 § LVU om 

hemförhållandena är sådana att det föreligger en påtaglig risk för att barnets 

hälsa eller utveckling skadas, och enligt 3 § om barnet genom brottslig verk-

samhet eller annat socialt nedbrytande beteende löper risk för sådan skada. 

Under åren före beslutet hade socialnämnden löpande mottagit anmälningar 

om att X for illa och att det förekom våld och fylleri i hemmet där hon 

bodde med sin mamma och dennes periodvisa sambo. Vidare hade X ut-

vecklat ett rymningsbenäget beteende varvid hon sökte sig till olämpliga 

och skadliga miljöer.135 

Efter omhändertagandet, och sedan en barnpsykiatrisk utredning hade ge-

nomförts, placerades X på behandlingshemmet Rosenkullen där hon blev 

kvar fram till sommaren 2002. Även under tiden på Rosenkullen rymde X i 

perioder. Under våren 2002 uppvisade hon ett tilltagande destruktivt bete-

ende med ett kraftigt ökande antal rymningar, ofta med inslag av 

skadegörelse. Under ett av rymningstillfällena rapporterades att hon hade 

anlagt flera bränder, bland annat i ett skogsparti.136 

I slutet av juni 2002 barrikaderade X sig på sitt rum, krossade fönsterrutorna 

och var okontaktbar. Hon togs därför in på barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP) för psykiatrisk slutenvård, varvid hon rymde flera gånger och fick 

återföras av polis. Vid rymningarna startade hon mindre bränder och gjorde 

annan skada. Under denna period diagnostiserades X med autismspektrum-

störningen Aspergers syndrom och bedömdes utgöra en latent fara för sig 

själv och sin omgivning, bland annat till följd av sin fixering vid eld. Mot 

bakgrund av detta konstaterade socialtjänsten och BUP i sina diskussioner 

                                                 
135 NJA 2013 s. 145 s. 39 f. 
136 NJA 2013 s. 145 s. 40. 
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att det var nödvändigt att finna en lämplig vårdform för henne. Efter att ha 

skrivits ut från BUP som medicinskt färdigutredd den 18 september 2002 

placerades X återigen på Rosenkullens behandlingshem, i avvaktan på plats 

hos en lämplig institution. Trots förstärkt tillsyn lyckades X rymma vid flera 

tillfällen och startade bränder samt förorsakade annan skada. I början av ok-

tober rymde hon och brände ner ett skjul, och skrevs samma natt in på BUP 

i Lund. BUP ansåg att det inte fanns något behov av psykiatrisk slutenvård 

eftersom X bedömdes vara medicinskt färdigutredd, och ville därför skriva 

ut henne. Socialnämnden kunde emellertid inte hitta någon annan placering 

och kom överens med BUP om att X fick stanna kvar där tills vidare. Under 

tiden på BUP intensifierades kontakterna mellan X och mamman, vilket an-

sågs vara välgörande för X. I slutet av november skrevs hon ut från BUP 

och placerades av socialnämnden hemma hos mamman i avvaktan på att bli 

placerad på ett behandlingshem med särskild kompetens avseende Asper-

gers syndrom. Socialnämnden tilldelade X en resursperson som skulle 

avlasta mamman och träffa X under minst två timmar per dag. Den 3 de-

cember gick X ut ensam med mammans tillåtelse och startade då en brand 

som ödelade ett Åhlénsvaruhus i Landskrona. Skadorna uppgick till 60 mil-

joner kronor. Polisen fann X i Malmö nästföljande dag.137 

De försäkringsbolag som ersatte egendomsskadan väckte regresstalan mot 

Landskrona kommun avseende den försäkringsersättning som utbetalats 

med anledning av branden. Till grund för sin talan anförde försäkringsbola-

gen att kommunen gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande oaktsamhet, 

dels genom socialnämndens beslut att placera X hos sin mamma, dels ge-

nom bristande uppsikt över X under tiden för denna placering. Kommunen 

bestred skadeståndsansvar och gjorde gällande att socialnämnden inte hade 

någon skyldighet att beakta tredje mans intresse vid sitt beslut samt att upp-

siktsansvaret ålåg mamman under den tid X var placerad hos henne. 

Kommunen anförde vidare att såväl placeringen som uppsikten över X hos 

mamman var det bästa som kunde åstadkommas, sett till omständigheterna. 

                                                 
137 NJA 2013 s. 145 s. 40. 
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Både tingsrätten och hovrätten fann att Landskrona kommun var skade-

ståndsskyldig. Efter kommunens överklagan meddelade HD 

prövningstillstånd i frågan huruvida kommunen skulle åläggas skadestånds-

skyldighet gentemot försäkringsbolagens försäkringstagare.138 

4.2 HD:s bedömning 

4.2.1 Utgångspunkter för bedömningen 

HD konstaterade inledningsvis att utredningen klargjort att det förelåg en 

betydande fara för att X skulle orsaka skador av det slag som sedermera in-

träffat vid tiden för hennes utskrivning från BUP hösten 2002. För att 

kommunen ska göras skadeståndsskyldig, anförde domstolen vidare, krävs 

att socialnämnden har åsidosatt en norm som syftar till att skydda tredje 

man. Utöver det nämnda krävdes att normavvikelsen varit oaktsam samt att 

kravet på adekvat kausalitet var uppfyllt.139 

4.2.2 Ansvar för omvårdnad av barn 

HD anförde att utgångspunkten är att vårdnadshavaren bestämmer över bar-

nets personliga förhållanden, samt den omvårdnad och det stöd barnet ska 

ges. Detta följer av 6 kap. 1 och 2 §§ FB. Även då ett barn har omhänderta-

gits för vård enligt LVU kvarstår det familjerättsliga vårdnadsansvaret hos 

vårdnadshavaren. Under vårdtiden träder dock socialnämnden in i vårdnads-

havarens ställe och bestämmer om barnets personliga förhållanden i den 

utsträckning som behövs för att genomföra vården.140 

4.2.3 Placeringsbeslutet och tillämpning av 
normskyddsläran 

HD noterade att beslut enligt LVU ska grundas på vad som är bäst för bar-

net enligt 1 § 5 stycket LVU, och att lagen inte primärt kan användas för att 

tillgodose ett samhällsskydd. LVU-regleringens skyddsändamål omfattar så-

ledes inte tredje mans behov av skydd mot exempelvis skadegörelse. 

                                                 
138 NJA 2013 s. 145 s. 40 f. 
139 NJA 2013 s. 145 s. 41. 
140 NJA 2013 s. 145 s. 41. 
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Behovet av samhällsskydd får istället beaktas som en del i bedömningen av 

vad som är bäst för den unge. Det ansågs följaktligen inte vara förenligt med 

LVU:s skyddsändamål att lägga ett oaktsamt åsidosättande av lagens regler 

till grund för ett skadeståndsansvar gentemot tredje man, vilket HD ansåg 

medföra att socialnämndens beslut att placera X hos mamman inte i sig 

kunde föranleda skadeståndsansvar. Frågan som kvarstod var då huruvida 

socialnämndens underlåtenhet att utöva den tillsyn över X som krävdes när 

hon var placerad hos sin mamma hade ådragit kommunen skadeståndsan-

svar.141 

4.2.4 Om plikt att motverka skada i annans 
intresse 

HD konstaterade att huvudregeln är att utomstående inte har någon plikt att 

motverka förverkligandet av en fara. För att en sådan plikt ska föreligga 

krävs i regel författningsstöd eller att den förpliktade har särskild anknyt-

ning eller närhet till skaderisken, exempelvis genom att ha framkallat faran. 

HD anförde vidare att pliktens omfattning vid en faresituation beror på ris-

ken för farans förverkligande, de möjliga skadornas storlek och problem 

med, samt kostnader för, de skademotverkande åtgärder som står till 

buds.142 

Beträffande barn, anförde HD, har vårdnadshavaren ett ”tillsynsansvar” eller 

en ”uppsiktsplikt” som följer av 6 kap. 2 § FB, och medför ett oaktsamhets-

ansvar för underlåten uppsikt som kan rendera i skadeståndsskyldighet. I 

olika sammanhang kan även det allmänna ansvara för att motverka förverk-

ligandet av faror som omhändertagna personer kan utgöra. HD konstaterade 

vidare att tillsynsansvar för ett barn innebär att vårdnadshavaren svarar för 

att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas i syfte 

att hindra att barnet orsakar skada. Uppsiktsplikten syftar till att skydda så-

väl barnets som tredje mans intresse, och är inte begränsad till 

                                                 
141 NJA 2013 s. 145 s. 42. 
142 NJA 2013 s. 145 s. 42. 
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vårdnadshavaren. Även andra som har hand om barnet eller finns i dess när-

het kan ha en sådan plikt. Socialnämnden ska enligt 11 § LVU ha uppsikt 

över ett omhändertaget barn under vårdtiden, och vidta de åtgärder som i 

barnets intresse krävs för att hindra att det skadar sig själv eller andra. Vid 

ett omhändertagande tar socialnämnden således över delar av ansvaret och 

bestämmanderätten över barnet. Om nämnden placerar barnet i ett vårdhem, 

ska hemmet utöva uppsikt över barnet. Genom att hemmet får en uppsikts-

plikt minskar behovet av socialnämndens uppsikt över barnet, även om 

nämndens ansvar att fortlöpande vaka över barnets välbefinnande kvarstår. 

När barnet har omhändertagits och blivit placerad på ett hem har följaktligen 

vårdnadshavaren, socialnämnden och hemmet alla en uppsiktsplikt, såväl i 

barnets som tredje mans intresse. Beroende på närheten till barnet och andra 

omständigheter kan denna plikt innebära en skyldighet att vidta åtgärder för 

att hindra barnet från att åsamka skada.143 

Socialnämndens ansågs således inte vara befriad från sin uppsiktsplikt över 

X under hennes placering hos sin mamma. HD konstaterade vidare att 

nämnden vid placeringen varit medveten om X:s autismspektrumstörning, 

historik samt behov av tillsyn dygnet runt. Angående faresituationen märk-

tes främst hennes förmåga att rymma från tämligen intensiv övervakning för 

att anlägga bränder. HD ansåg att det därför förelegat en överhängande risk 

för betydande brandskador om inte X övervakades noggrant, och att social-

nämnden måste ha varit medveten om detta. När X skrevs ut från BUP hade 

mamman inte utövat någon egentlig vårdnad på flera år och det fanns anled-

ning för nämnden att räkna med att hemmiljön skulle komma att brista 

rörande X:s behov. Enligt HD motiverade situationen således att social-

nämnden i tredje mans intresse hade uppsiktsplikt med särskild inriktning på 

faran för att X skulle anlägga bränder.144 

 

 

                                                 
143 NJA 2013 s. 145 s. 42 f. 
144 NJA 2013 s. 145 s. 44. 
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4.2.5 Om skadeståndsgrundande underlåtenhet 
och bevislättnad 

Vid underlåtenhet utgörs i allmänhet det ansvarsgrundande momentet av ett 

icke-handlande som möter kravet på kausalitet, konstaterade HD. Frågan 

huruvida en underlåtenhet möter kravet på kausalitet medför vissa bedöm-

ningssvårigheter, främst med anledning av det hypotetiska 

händelseförloppet. Vid underlåtenhet utgörs händelseförloppet av alla hand-

lingar som skulle ha kunnat motverka farans förverkligande. Det ankommer 

således på den skadelidande att ange ett aktivt skademotverkande handlande 

den presumtiva skadevållaren borde ha utfört, varvid en jämförelse ska gö-

ras mellan den tänkta handlingen och dess möjliga skadehindrande effekt. 

Enligt HD borde svårigheten vid denna jämförelse medföra vissa bevislätt-

nader för den skadelidande. Istället för att visa ett handlande som skulle ha 

förhindrat skadan och att det var oaktsamt att inte handla så, har den skadeli-

dande att visa endast vad som var ett möjligt och lämpligt farereducerande 

handlande. Att handlandet var lämpligt innebär i regel att det var oaktsamt 

att inte handla så, vilket leder till att frågorna om kausalitet och oaktsamhet 

överlappar.145 

Det sagda, menade HD, innebär att det ankommer på försäkringsbolagen att 

ange en för socialnämnden möjlig uppsiktsåtgärd som på ett påtagligt sätt 

skulle ha motverkat farans förverkligande. Försäkringsbolagen ansågs emel-

lertid inte ha kunnat påvisa en sådan uppsiktsåtgärd, trots domstolens 

konstateranden om att socialnämndens uppsikt hade varit otillräcklig och att 

omständigheterna i fallet motiverade högt ställda krav på skademotverkande 

åtgärder. HD konstaterade följaktligen att utredningen i målet saknade stöd 

för att ålägga socialnämnden skadeståndsansvar.146 

  

                                                 
145 NJA 2013 s. 145 s. 44 f. 
146 NJA 2013 s. 145 s. 45 f. 
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4.2.6 Dokumentationsskyldighet och 
bevisbörda 

Vid situationer då beslut ska fattas och det finns flera parametrar att beakta, 

anförde HD, kan det vid en efterprövning vara svårt att avgöra om det hade 

varit möjligt att fatta ett annat, bättre beslut. Det är lätt att efterhandsration-

alisera och ta hänsyn till senare inträffade förhållanden. Beträffande 

bedömningen av komplexa beslut som har fattats av professionella besluts-

fattare ansåg HD det i vissa fall vara mer motiverat att ta fasta mer på hur 

beslutet kommit till än på dess innehåll. HD menade att ett beslut i regel bör 

vara godtagbart om det fattats efter en för beslutssituationen god metodolo-

gisk ordning, det vill säga en adekvat utvärdering av faresituationen samt av 

hur risken för skada kunde motverkas. Vad en god metodologisk ordning 

närmare anses innebära beror på beslutssituationen. Av betydelse härvid blir 

bl.a. vem som är beslutsfattare, vad beslutet angår och hur snabbt det måste 

fattas. Inte sällan bör utvärderingen var skriftlig, då detta enligt HD tvingar 

fram grundligare överväganden samt möjliggör efterkontroll.147 HD ut-

tryckte härvid en ny presumtionsregel enligt följande:  

”Om det inte framgår att beslutsfattandet har gått till på det sätt det borde, 

bör det beroende på omständigheterna kunna leda till en starkare eller sva-

gare presumtion för att ett beslut som hade tillkommit i god ordning skulle 

ha lett till ett pliktenligt handlande i form av ett beslut om och ett genomfö-

rande av en tillräckligt faremotverkande handling.”148  

Vidare anfördes att presumtionen, om den inte motbevisas, innebär att följ-

den av bristerna rörande beslutsfattandet blir att det ska anses ha varit 

möjligt att besluta om och genomföra en handling enligt ovan. Härigenom 

ska kraven på oaktsamhet och kausalitet, som överlappar vid underlåtenhets-

ansvar, anses vara uppfyllda.149 

                                                 
147 NJA 2013 s. 145 s. 47. 
148 Jfr. HD:s domskäl i NJA 2013 s. 145 s. 47, punkt 58, andra meningen. 
149 NJA 2013 s. 145 s. 47. 
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HD konstaterade att socialnämnden i samband med beslutet att placera X 

hos mamman borde ha gjort en adekvat och skriftlig utvärdering av X:s be-

hov, den föreliggande faresituationen och hur faran hade kunnat motverkas 

genom uppsiktsåtgärder över X. En sådan väldokumenterad och skriftlig ut-

redning hade varit motiverad av nämndens dokumentationsskyldighet enligt 

bl.a. 11 kap. 5 § SoL samt av den överhängande faran för stor skadegörelse. 

HD menade att socialnämnden, såvitt framgick av utredningen i målet, inte 

hade utvärderat den föreliggande faresituationen på det sätt som kunde krä-

vas. Då nämndens utredning varit bristfällig fastslog HD, i enlighet med 

presumtionsregeln i föregående stycke, att kommunen skulle ha den bevis-

mässiga nackdelen av att det inte kunnat klarläggas vad som hade kunnat 

göras för att påtagligt motverka faran för allvarlig skada. Det konstaterades 

vidare att tid hade funnits för att utföra en skriftligen dokumenterad utvärde-

ring, samt att en annan ordning än den angivna skulle innebära att 

kommunen fick en fördel av att socialnämnden inte utfört en dokumenterad 

utvärdering av faresituationen.150 

4.2.7 Domslut 

HD fastställde slutligen att ansvarsbedömningen, med anledning av kommu-

nens bristfälliga utvärdering, skulle göras med utgångspunkten att det fanns 

en möjlig, lämplig och påtagligt faremotverkande uppsiktsåtgärd att vidta i 

förhållande till X. Således ansågs kraven på kausalitet och oaktsamhet som 

grund för skadeståndsansvar vara uppfyllda. Risken för skada i stor omfatt-

ning genom anlagda bränder ansåg HD vara en inte osannolik konsekvens 

av den bristande uppsikten. Kravet på adekvans ansågs därför vara uppfyllt. 

HD förklarade således Landskrona kommun vara skyldig att ersätta försäk-

ringsbolagen för försäkringsersättning som utbetalats med anledning av den 

skada som uppstod genom branden den 3 december 2002.151 

                                                 
150 NJA 2013 s. 145 s. 47 f. 
151 NJA 2013 s. 145 s. 48. 
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4.3 Prejudikatets närmare innebörd 

Som framgått är det normala beviskravet avseende kausalitet att ett påstå-

ende härom ska vara styrkt, men i fall av svårutredda orsakssamband 

förekommer bevislättnader. Den rättsliga situationen avseende normskydds-

läran omöjliggjorde en prövning av den positiva handlingen, dvs. 

placeringsbeslutet. Sådana beslut får enligt LVU:s skyddsändamål endast 

grunda sig på vad som är bäst för en unge. HD:s prövning och den bevisre-

gel som därvid uttrycks hänför sig således enbart till underlåtenhetsansvar. 

Då frågan om huruvida en underlåtenhet möter kravet på kausalitet ansågs 

medföra vissa bedömningssvårigheter uttalade HD att den skadelidande i 

målet endast hade att visa vad som hade varit ett lämpligt och möjligt skade-

reducerande handlande från socialnämndens sida. Så långt är domskälen 

således i någorlunda linje med tidigare praxis; viss bevissvårighet kan föran-

leda viss bevislättnad. HD ansåg emellertid att ett sådant handlande 

dessutom kunde presumeras i vissa situationer. Med anledning av att utred-

ningen i fallet ansågs bristfällig i förhållande till kausalbedömningen 

avgjordes målet till försäkringsbolagens fördel. 

Den materiella utgången i målet som sådan är knappast att betrakta som 

häpnadsväckande, och påminner i hög grad om NJA 1939 s. 501 som pre-

senterats i avsnitt 3.2.5. Det är framförallt den bedömning som leder fram 

till domslutet och HD:s tillämpning av bevisregler som kan anses kontrover-

siellt. Den bevisregel HD uttrycker tar formen av en presumtionsregel 

avseende skadeståndsansvar när en myndighet har brustit i sin utrednings-

skyldighet och bristen beror på myndighetens bristfälliga dokumentation. 

Även om förevarande arbete begränsar sig till socialtjänstens ansvar kan det 

noteras att de principer som formuleras kring underlåtenhet presenteras i all-

männa termer utan att tydligt avgränsas.152 HD:s uttalande tycks emellertid 

begränsa sig rörande två punkter. För det första verkar avgörandet enbart ta 

sikte på underlåtenhetsansvar varvid det presumtiva ansvarssubjektet inte 

                                                 
152 Jfr. exempelvis redogörelsen för HD:s uttalande i avsnitt 4.1.5, första stycket. 
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själv aktivt har bidragit till att faran har uppstått.153 För det andra tycks pre-

judikatet enbart avse situationer där handlingsplikten är oprecis, dvs. att det 

finns mer än ett sätt att fullgöra plikten på.154 I stor utsträckning råder av-

saknad av hänvisningar till befintliga rättskällor i HD:s domskäl, och 

presumtionsregelns berättigande bygger bl.a. på att en tillämpning av nor-

mala bevisregler skulle innebära att Landskrona kommun skulle få en fördel 

av att socialnämnden brustit i sin dokumentation. Min uppfattning är därför 

att HD ger uttryck för en slags moralisk rättvisa vid sin lansering av pre-

sumtionsregeln i fallet. 

Den praktiska konsekvensen av den nya bevisregeln tycks vara att kausalitet 

i traditionell mening inte i utgångspunkt behöver bevisas av den skadeli-

dande för att dennes talan ska vinna bifall. Mot bakgrund av vad som 

redogjorts för i kapitel 2 och 3 om skadeståndsrättens uppbyggnad och de 

grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar innebär prejudikatet 

en dramatisk förändring av rättsläget. Att kraven på kausalitet och culpa 

överlappar vid underlåtenhetsansvar innebär rimligen att den skadelidande i 

utgångspunkt inte heller behöver påvisa culpa för att nå framgång i en ska-

deståndstalan. Sammantaget torde tredje man inte sällan inta en 

förmånligare processuell ställning i fråga om skador socialnämnden vållat 

genom underlåtenhet jämfört med skador som vållats genom positiva hand-

lingar. Presumtionen innebär följaktligen en betydande processuell fördel 

för den skadelidande. 

För att undvika den presumtion som uttrycks i Landskrona-fallet måste soci-

altjänstens beslut föregås av en god metodologisk ordning, dvs. en adekvat 

utvärdering av faresituationen samt av hur risken för skada kunde motver-

kas. I Landskrona-fallet bedömde HD att socialnämndens dokumentation 

var att anse som bristfällig. Huruvida avgörandet har fått prejudicerande 

verkan avseende socialtjänstens dokumentationsskyldighet tycks emellertid 

oklart. HD:s inställning i Landskrona-fallet förefaller enligt min uppfattning 

                                                 
153 Jfr. avsnitt 4.1.4. 
154 Jfr. avsnitt 4.1.5. 
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överensstämma tämligen väl med de regler som redan fanns på området rö-

rande socialtjänstens skyldighet att föra dokumentation. I Landskrona-fallet 

konstaterade HD att kraven för vad som ska anses vara en god metodologisk 

ordning varierar beroende på ärendets art, vilket också följer av de lagregler 

som hänför sig till socialtjänstens dokumentationsskyldighet. I domskälen 

anförs vidare att Landskrona kommuns bristfälliga dokumentation försvå-

rade möjligheterna till efterkontroll. Som framkommit i avsnitt 3.1.3 är 

möjliggörandet av kontroll och insyn några av de huvudsakliga syftena 

bakom socialtjänstens reglerade dokumentationsskyldighet. Enligt min me-

ning verkar de dokumentationskrav som enligt HD följer av en god 

metodologisk ordning således i stor utsträckning sammanfalla med social-

tjänstens befintliga skyldighet. Den befintliga dokumentationsskyldigheten 

är dessutom redan väldigt omfattande, särskilt i fråga om ärenden som rör 

vård, stödinsatser och behandling i enlighet med 11 kap. 5 § SoL. Mot bak-

grund av detta kan HD:s domskäl betraktas som ledning och förtydliganden 

av dokumentationsskyldigheten snarare än en utökning av den, varvid den 

nya bevisregeln utgör en möjlig konsekvens av bristfällig dokumentation. 

Oaktat huruvida domen kan anses ha utökat den rättsliga dokumentations-

skyldigheten bör den praktiska effekten vara att högre krav ställs på den 

interna dokumentationen när det står klart att brister därvid kan medföra 

skadeståndsskyldighet gentemot tredje man. En intressant fråga i samman-

hanget är hur socialnämndens bristfälliga dokumentation i fallet förhåller sig 

till landets övriga socialtjänster. Är dokumentationen i Landskrona-fallet av 

ovanligt låg standard, eller kan den betraktas som representativ för hur 

dokumentationsskyldigheten efterlevs på landets socialtjänster i allmänhet? 

Det är svårt att med säkerhet uttala sig om svaret på denna fråga. Vid beak-

tande av de tillämpliga lagregler samt föreskrifter och allmänna råd som 

finns på området anser jag det ligga närmast till hands att dra slutsatsen att 

dokumentationen på landets socialtjänster i allmänhet troligen håller en 

högre nivå. Oaktat om så är fallet borde avgörandet i Landskrona-fallet 

medföra konsekvenser för landets socialtjänster. När det klarlagts att brister 

i dokumentationen kan resultera i långtgående konsekvenser – i form av en 
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bevismässig nackdel i framtida tvistemål rörande ersättningsanspråk från 

tredje man – är en förmodad effekt enligt min bedömning att landets social-

tjänster härvid har skärpt, förtydligat eller åtminstone utvärderat sina 

dokumentationsrutiner. Detta borde vara särskilt påkallat beträffande ären-

den om tvångsmässiga vårdinsatser av unga vars beteenden bedöms 

innebära risk för omfattande skadegörelse i likhet med X i Landskrona-fal-

let. Dels då brister i dokumentationen därvid kan föranleda särskilt höga 

ersättningsanspråk, dels eftersom den redan reglerade skyldigheten ställer 

krav på särskilt omfattande och kvalitativ dokumentation beträffande åtgär-

der av mer ingripande karaktär (jfr. vad som anförs i avsnitt 3.1.3).  

Ett konkret exempel på en möjlig åtgärd som skulle kunna vidtas för att 

säkra socialtjänsten mot presumtionen som aktualiserades i Landskrona-fal-

let är att dokumentationsrutinerna utökas till att, utöver ett motiverat beslut, 

innehålla alternativa beslut och tillvägagångssätt som övervägts och seder-

mera avfärdats. Förutsatt att motiveringen till att ett visst tillvägagångssätt 

valts framför alternativa lösningar bedöms godtagbar borde skadestånds-

skyldighet inte kunna uppstå. 
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5 Rättssäkerhet och 

rättsekonomi 

5.1 Inledningsvis 

En del av arbetets övergripande syfte är att undersöka hur effekterna av 

Landskrona-fallets skadeståndsrättsliga påverkan beträffande socialtjänstens 

underlåtenhetsansvar kan betraktas ur ett rättsekonomiskt perspektiv samt 

från den enskildes rättssäkerhetssynpunkt.155 Med anledning av detta före-

faller det sig lämpligt att klarlägga den närmare innebörden av de respektive 

begreppen. 

5.2 Om rättssäkerhet 

5.2.1 Allmänt 

Rättssäkerhet inte är ett autonomt begrepp. Dess innebörd varierar beroende 

på situation och sammanhang, och används allt oftare i utomrättslig kontext. 

I den politiska debatten, medial bevakning och flera andra forum har rättssä-

kerhet kommit att diskuteras156 i allt högre utsträckning, varvid syftet många 

gånger är att uppmärksamma en uppfattad brist i den offentliga maktutöv-

ningen gentemot en viss grupp av personer.157 Rättssäkerhet i en juridisk 

kontext är en grundförutsättning för att en stat ska kunna definieras som en 

rättsstat. Det är inte tillräckligt att rättsreglernas innehåll skyddar den en-

skilde mot övergrepp från andra individer, det krävs därutöver att de 

uppställer ett skydd gentemot den maktutövande skyddsorganisationen – 

                                                 
155 Jfr. avsnitt 1.2 ff. 
156 Exempel: Cantwell, Oisín, Mindre pengar skapar mindre rättssäkerhet, Aftonbladet, 

2015-04-28; By, Ulrika, Åldersbestämning av ensamkommande: ”Måste ske på rättssäkert 

sätt”, Dagens Nyheter, 2016-03-22; Tolf, Johannes, Socialen: ”Rättssäkerheten är hög”, 

SVT Nyheter, 2013-09-26; Hagsgård, Marie, Rättssäkerheten riskerar urholkas, Svenska 

Dagbladet, 2015-01-15. 
157 Staaf, Annika, Rättssäkerhet och tvångsvård: en rättssociologisk studie, 2005, s. 23 f. 
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staten. Rättsstaten ska följaktligen tillförsäkra sina medborgare rättssäkerhet 

genom att ålägga sig själv vissa restriktioner.158 

Då rättssäkerhetsbegreppet är mångfacetterat och kan variera under olika 

omständigheter redogörs nedan för vissa grundläggande drag och principer 

som anses ha nära anknytning till beteckningen, samt ett utdrag från den 

rättsvetenskapliga diskussionen på området. Tanken är att härigenom för-

medla en vidare grund för begreppets innebörd, för att sedermera redogöra 

för vad som mer konkret avses med rättssäkerhet i förevarande arbete i slu-

tet av förevarande kapitel. 

5.2.2 Legalitetsprincipen 

Rättssäkerhetsbegreppet definieras inte i svensk lag eller dess förarbeten, 

och i den juridiska doktrinen förordas i viss utsträckning olika uppfattningar 

om beteckningens närmare innebörd. Fundamentalt för begreppet är emel-

lertid kravet på legalitet vid den offentliga maktutövningen, vilket det 

förefaller råda konsensus om inom litteraturen.159 Legalitetsprincipen utgör 

en av rättsordningens mest grundläggande principer och kommer till uttryck 

i 1 kap. 1 § tredje stycket RF som uttrycker att all offentlig makt ska utövas 

under lagarna. Legalitetskravet innebär således att samtliga offentliga organ 

är underkastade rättsordningens regler.160 Härvid avses inte bara skriven lag, 

utan också sedvanerätt.161 

Legalitetsprincipen medför vidare ett krav på förutsebarhet. Genom upprätt-

hållandet av ett strikt krav på legalitet blir maktutövningen förutsebar för 

den enskilde, varvid utrymmet för skönsmässiga beslut och godtycke in-

skränks. Det anförda innebär att rättens innehåll och utformning också är av 

stor betydelse för att förutsebarhet ska uppnås. Om rättsreglerna lämnar stort 

                                                 
158 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argu-

mentation, 1995, s. 50 ff. 
159 Jfr. Frändberg, Åke, Om rättssäkerhet, JT 2000/01, s. 269 ff., Jareborg, Nils, Straffrättsi-

deologiska fragment, 1992, s. 80 ff., Peczenik, 1995, s. 90, Staaf, 2005, s. 28 f., SOU 

1998:32, s. 193 ff., Zila, Josef, Om rättssäkerhet, SvJT 1990, s. 297 
160 Prop. 1973:90, s. 228. 
161 Marcusson, Lena, Offentligrättsliga principer, 2005, s. 25. 
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utrymme för skönsmässiga bedömningar är risken att förutsebarheten mins-

kar och att beslutsfattandet blir godtyckligt.162 Således kan en direkt 

korrelation anses föreligga mellan graden av legalitet och graden av rättssä-

kerhet; ju striktare krav som ställs på legalitet, desto mer förutsebar blir 

rättstillämpningen, vilket i sin tur innebär minskat utrymme för godtyckliga 

beslut.163 

Ett väsentligt element för att rättssäkerhet ska uppnås i praktiken är att det 

finns någon form av oberoende, effektiv kontrollmekanism av den offentliga 

maktapparaten. En utomstående aktör som granskar offentliga organs makt-

utövning och beslutsunderlag, och tillser att verksamheten bedrivs på ett 

lagenligt sätt i enlighet med legalitetsprincipen. Tillsynsmyndigheter är ex-

empel på självständiga organ som bidrar till att stärka rättssäkerheten på det 

här sättet, men även privata aktörer har i allmänhet möjlighet att bidra ge-

nom kritisk granskning.164 Offentlighetsprincipen innebär att allmänna 

handlingar så långt som möjligt ska vara tillgängliga för allmänheten, syftar 

till att öka insynen i den offentliga verksamheten.165 Även rätten till partsin-

syn syftar bl.a. till att öka möjligheterna till kontroll av den offentliga 

förvaltningen.166 Det bör härvid noteras att granskning och tillsyn av myn-

dighetsbeslut endast är möjligt under förutsättning att maktutövningen 

genomförts på ett öppet och kontrollerbart sätt, exempelvis genom att beslu-

tet motiveras och dokumenteras på ett tillfredsställande sätt.167 

5.2.3 Objektivitet och likabehandling 

En annan av rättsstatens grundläggande principer som syftar till att främja 

rättssäkerhet och förutsebarhet är likhets- och objektivitetsprincipen, vilka 

kommer till uttryck i 1 kap. 9 § RF och uttrycker följande: 

                                                 
162 Gustafsson, Ewa, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, 2010, s. 93 f. 
163 Marcusson, 2005, s. 25 f. 
164 Gustafsson, 2010, s. 93. 
165 Prop. 1975/76:160 s. 23. 
166 Strömberg, Håkan m.fl., Allmän förvaltningsrätt, 2014, s. 115. 
167 Peczenik, 1995, s. 54. 
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”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen 

samt iaktta saklighet och opartiskhet.”168 

Bestämmelsen stadgar att den som fullgör uppgifter inom offentlig förvalt-

ning ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet, samt beakta allas 

likhet inför lagen. Utöver domstolar och förvaltningsmyndigheter anses 

stadgandet omfatta kommunala nämnder och, i viss mån, regeringen.169 Det 

kan diskuteras huruvida 1 kap. 9 § RF inrymmer en eller två principer. I det 

följande är utgångspunkten emellertid att bestämmelsen innehåller två prin-

ciper – objektivitetsprincipen respektive likhetsprincipen – som är nära 

förbundna och i viss mån överlappar varandra.170 

Objektivitetsprincipen innebär att offentliga organ är skyldiga att i sin verk-

samhet iaktta saklighet samt opartiskhet, och kan sägas innefatta ett förbud 

mot varje form av godtycke. Vid handläggning och prövning av ärenden får 

de inte grunda sina beslut på andra omständigheter än sådana de har att be-

akta enligt gällande författningar. Ovidkommande omständigheter, 

exempelvis en parts politiska åskådning, ska således inte beaktas. Att saklig-

het ska iakttas innebär att de offentliga organen inte får låta sig påverkas av 

andra intressen än dem de är satta att tillgodose.171  

Likhetsprincipen uttrycker en skyldighet för offentliga organ att beakta allas 

likhet inför lagen; lika fall ska behandlas lika. Principen är utformad som en 

skyldighet och riktar sig gentemot de aktörer som har att tillämpa rätten, inte 

lagstiftare och andra regelgivare. Likhetsprincipen innebär följaktligen inte 

ett förbud mot särbehandlande lagstiftning.172 Som nämnts överlappar lik-

hets- och objektivitetsprincipen i viss utsträckning. En obefogad 

särbehandling av vissa personer strider rimligtvis också mot kravet på sak-

lighet och opartiskhet. I vissa fall kan likhetsprincipen emellertid anses 

                                                 
168 1 kap. 9 § RF. 
169 Strömberg, Håkan m.fl., Sveriges författning, 2011, s. 21. 
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sträcka sig längre än objektivitetsprincipen. I den utsträckning en myndighet 

åtnjuter fri prövningsrätt inför en typ av beslut, kan det tänkas att de vid be-

slutsfattandet skulle kunna fritt välja vilka omständigheter som skulle tas i 

beaktande utan att detta nödvändigtvis skulle kunna sägas strida mot kraven 

på saklighet eller opartiskhet. Vid en sådan situation innebär likhetsprinci-

pen en skyldighet för myndigheten att verka för en konsekvent 

rättstillämpning – lika fall ska behandlas lika.173 

I förarbetena till SoL erinras om 1 kap. 9 § RF som en grundläggande hand-

läggningsregel för de sociala myndigheternas verksamhet. Detta omfattar 

både beslutsfattande och faktisk förvaltningsverksamhet, exempelvis beslut 

om den praktiska omsorgen om unga på hem för vård eller boende. 

5.2.4 Formell och materiell rättssäkerhet 

Att rättssäkerhetsbegreppet bl.a. omfattar kraven på legalitet, förutsebarhet, 

objektivitet och likabehandling i rättstillämpningen i enlighet med vad som 

anförts ovan förefaller det råda konsensus om i juridisk doktrin. Vad beteck-

ningen i övrigt innefattar och huruvida rättssäkerhetsbegreppet ska indelas i 

en formell respektive materiell del tycks vara mer omtvistat. Formell rätts-

säkerhet avser i regel begreppet i dess traditionella bemärkelse, och tar sikte 

på de värden och kriterium som nämnts ovan. För att rättstillämpningen ska 

anses vara materiellt rättssäker krävs att den är godtagbar ur ett etiskt per-

spektiv.174 

Peczenik förhåller sig kritisk till att enbart tala om den traditionella uppfatt-

ningen om rättssäkerhet, vilken han betecknar som formell rättssäkerhet. 

Peczenik menar att materiell rättssäkerhet uppnås genom en förnuftig av-

vägning mellan hänsynen till den på rättsnormen baserade förutsebarheten 

och andra etiska värden. Den lagbaserade förutsebarheten måste sålunda 

sammanjämkas med en viss etisk godtagbarhet, vilken ytterst baseras på vad 

som är gott för människor.175 För att illustrera behovet av både materiell och 
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formell rättssäkerhet tar Peczenik upp följande exempel: Tyska judar under 

Hitlers välde kunde med anledning av då gällande lagar enkelt förutse att de 

skulle utsättas för förföljelse. Det vore emellertid absurt att kalla en sådan 

förutsebarhet rättssäker. Det är sålunda inte i sig tillräckligt att offentliga or-

gans rättstillämpning är förutsebar för att rättssäkerhet ska uppnås, den 

måste också vara förenlig med hänsyn till andra etiska värden.176 Den mate-

riella rättssäkerhetens rättsliga stöd återfinns i 1 kap. 2 § RF som bl.a. 

stadgar att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. 

Nils Jareborg anser att rättssäkerhet huvudsakligen inrymmer två saker; sä-

kerhet i rättsordningen och säkerhet mot rättsordningen.177 Han menar att 

Peczeniks begreppsbildning som inrymmer etiska värden saknar precision 

och att rättssäkerhet bör användas i sin s.k. traditionella, mer precisa bemär-

kelse. Jareborg anför vidare att om man godtar att en moraliskt absurd 

juridisk rätt kan existera, är det rimligt att rättssäkerhet kan innebära att man 

av rättstillämparen behandlas på ett sätt som inte är moraliskt godtagbart. Så 

länge rättstillämpningen överensstämmer med vad lagstiftaren åsyftat och 

upprätthåller de traditionella rättssäkerhetskraven föreligger rättssäkerhet. 

Att den tillämpade rätten i sig är moraliskt absurd är en annan fråga, som 

inte har med rättssäkerhetsbegreppet att göra.178 

5.2.5 Rättssäkerhet i socialförvaltningen och 
den unges bästa 

Rättssäkerhetsaspekten i förevarande uppsats riktar sig mot socialtjänstens 

verksamhet rörande ingripande tvångsåtgärder i förhållande till den en-

skilde, vilket motiverar en närmare redogörelse för hur begreppet kan 

betraktas i en socialrättslig kontext.  

Annika Staaf anser att den formella eller traditionella synen på rättssäkerhet 

utvecklades under en historisk epok som avsevärt skiljer sig från vår, och att 
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begreppet är i behov av förändring för att bättre passa det postmoderna väl-

färdssamhället. Hon menar vidare att olika etiska och sociala värden 

myndighetsutövare har att beakta i sin verksamhet i allt större utsträckning 

betonas framför mer traditionella värden. Dessa traditionella värden, under-

stryker hon, är ofta primärt knutna till rättssäkerhetsbegreppet i en 

straffrättslig kontext.179 Staaf poängterar även vikten av ett förstärkt rättssä-

kerhetsskydd i förhållande till grupper i samhället som i regel anses vara 

svagare och följaktligen antas ha större svårigheter att bevaka sina rättig-

heter än andra grupper.180 

Lotta Vahlne Westerhäll har utvecklat begreppet materiell rättssäkerhet uti-

från ett välfärdsstatligt perspektiv. Välfärdsstaten kan sägas fokusera på den 

enskildes behov och intressen, och att denne ska få ett skydd baserat på ma-

teriell likhet. Westerhäll menar således att välfärdsstaten bygger på ett 

rättsligt tänkande, men även tar hänsyn till etiska principer.181 Vid ett be-

slutsförfarande rörande vård enligt LVU är det därför inte tillräckligt att 

beslutet innebär en strikt tillämpning av ifrågavarande rättsregel, därutöver 

krävs en rimlig avvägning mellan den förutsebarhet regeln ger och etiska 

hänsyn av olika slag. De etiska hänsynen har sin grund i att något är gott el-

ler inte i förhållande till den unge, och har därmed betydelse för huruvida ett 

beslut eller en åtgärd ska betraktas vara materiellt legitimt.182 

5.3 Om rättsekonomi 

5.3.1 Allmänt 

Rättsekonomi är en disciplin som analyserar rätten och rättssystemet utifrån 

ett ekonomiskt perspektiv, varvid handlingar och rättsregler tolkas i ekono-

miska termer. Ekonomi kan indelas i nationalekonomi och företagsekonomi. 

Den som ägnar sig åt rättsekonomi tolkar rätten utifrån ett nationalekono-

miskt perspektiv och intresserar sig således för rättens roll i 
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 59 

samhällsekonomin. Inom nationalekonomin eftersträvas förståelse för hur 

välstånd skapas och hur samhällets resurser utnyttjas så effektivt som möj-

ligt. Rättsekonomi å sin sida handlar följaktligen om förståelse för 

juridikens betydelse i detta sammanhang. Centrala rättsekonomiska frågor är 

på vilket sätt juridiken kan användas för att främja välstånd och vilka konse-

kvenser olika lösningar på juridiska problem får för samhällsekonomin.183 

Juridiken anses ha en mycket viktig funktion i samhällsekonomin. Genom 

regleringar inom rättsområden såsom avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt och 

straffrätt minskar den osäkerhet som är förbunden med ett avtalsingående, 

vilket medför att handeln i samhället ökar.184 Som ska framgå närmare i det 

följande leder transaktioner och handel i sin tur till ökat välstånd. Nedan 

presenteras vissa utvalda rättsekonomiska teorier som utgör grunden för det 

rättsekonomiska perspektivet såsom det avses i förevarande uppsats. 

5.3.2 The economic man och rationalitet 

När världen betraktas utifrån ett ekonomiskt perspektiv tolkas alla hand-

lingar som nämnts i ekonomiska termer. Det förutsätts att samtliga 

handlingar företas i syfte att hushålla med tillgångar på ett effektivt sätt. 

Inom ekonomisk teori betraktas människan som en ”economic man”, vilket 

innebär att människor strävar efter största möjliga tillfredsställelse och age-

rar på ett sätt som är rationellt i förhållande till denna målsättning. 

Individernas val styrs således utifrån maximering av den egna nyttan. Vad 

nytta närmare består i är emellertid svårt att fastställa. Individer är olika och 

drivs av varierande preferenser och värderingar, vilket medför att det anses 

orimligt att nytta skulle bestå i ett enda värde. Av den anledningen uppställs 

inte något objektivt kriterium för vad individer objektivt sett borde föredra i 

ekonomisk teori, exempelvis ekonomisk vinning. För att bestämma nytta an-

vänds istället vad som kallas tillfredsställelse av subjektiva preferenser. När 

en individs subjektiva önskan uppfylls anses dennes preferens tillfredsstäl-

las. Denna tillfredsställelse genererar nytta. Omfattningen av den nytta 

individen erhåller beror på preferensens styrka, vilken bestäms av hur stark 
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individens subjektiva önskan är och hur tillfredsställd individen blir av att 

denna önskan uppfylls. Individens nytta fastställs sålunda av antalet prefe-

renser som tillfredsställs samt dessa preferensers styrka.185 

Som nämnts utgår teorin om the economic man från ett antagande om att in-

divider är ekonomiskt rationella. För att rationalitet ska anses föreligga 

krävs att tre villkor är uppfyllda: fullständighet, reflexivitet och transitivi-

tet.186 Fullständighet innebär att individen inför varje val eller beslut har 

förmåga att jämföra samt rangordna alla olika varor, resurser och möjlig-

heter sinsemellan på grundval av den nytta som förknippas med dem. 

Villkoret för fullständighet omöjliggör den situation att en individ anser att 

två eller flera nyttigheter inte är jämförbara. Annorlunda uttryckt måste indi-

viden anse att X är bättre än Y, att Y är bättre än X eller att de är 

likvärdiga.187 Det andra nödvändiga villkoret för rationalitet är reflexivitet. 

Detta villkor, som är så svagt att det stundom har kallats för ett sundhetsvill-

kor snarare än ett rationalitetsvillkor, innebär att en individs 

nyttovärderingar måste vara konsekventa. Varje alternativ måste värderas 

lika högt som sig självt.188 Även det slutliga villkoret om transitivitet ger ut-

tryck för att individens värdering av nytta måste vara konsekvent, och kan 

formuleras enligt följande: Om en individ anser att X är bättre än Y och Y är 

bättre än Z, måste följaktligen X anses bättre än Z.189 Mer lättåskådligt ut-

tryckt innebär det sagda att en individ som föredrar apelsin framför 

grapefrukt, men grapefrukt framför citron, också måste föredra apelsin 

framför citron. Rationella val och beslut innebär vidare att individen beaktar 

sina ekonomiska förutsättningar samt inställning till risk.190 

5.3.3 Välstånd 

Ekonomisk effektivitet anses eftersträvansvärt eftersom det främjar sam-

hällsekonomin. När individer agerar ekonomiskt effektivt ökar deras 
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personliga välstånd, vilket medför att det sammanlagda välståndet i sam-

hället växer. Välstånd skapas genom produktion av varor och tjänster, samt 

förändringar av rättigheterna till dessa varor och tjänster. Då rätten till en 

vara övergår från en individ till en annan genom ett frivilligt köp ökar väl-

ståndet, trots att ingenting nytt har tillkommit. Säljaren som frivilligt har 

överlämnat varan i utbyte mot pengar har blivit rikare. Köparen å sin sida 

värderar den anskaffade varan högre än de pengar den kostade, annars skulle 

vederbörande inte ha gått med på köpet frivilligt. Således anses båda par-

terna ha blivit rikare genom den frivilliga transaktionen. Samhällets totala 

välstånd är summan av alla samhällsmedlemmars individuella välstånd, var-

för också hela samhället kan sägas ha blivit rikare genom affären. Det 

sammanlagda välståndet i samhället maximeras på så sätt genom att viss 

egendom tillfaller den som värderar den högst. Frivilliga förändringar av 

äganderätten anses sålunda vara mycket betydelsefulla för skapandet av väl-

stånd och kan enligt ekonomisk teori beskrivas som samhällsekonomins 

motor.191 Ekonomer har utvecklat teorier som beskriver hur en perfekt 

marknad ska fungera. I verkligheten finns det emellertid inte några perfekta 

marknader, menar Christian Dahlman. Det föreligger ständigt omständig-

heter som hindrar marknaden från att fungera enligt idealbilden, såsom 

transaktionskostnader, monopol eller bristfällig information. Sådana sam-

hällsekonomiska problem går att komma till rätta med, eller i vart fall 

minimera, genom rättsliga regleringar.192 

5.3.4 Transaktionskostnader 

Som vi sett i föregående avsnitt ökar samhällets välstånd genom att dess 

medlemmar gör transaktioner med varandra. Förutsatt att alla individer age-

rar rationellt leder nämligen alla transaktioner till ett ökat välstånd, vilket 

motiverar att det ur ekonomisk synpunkt är eftersträvansvärt att så många 

transaktioner som möjligt kommer till stånd. Transaktioner är emellertid 

förbundna med vissa kostnader, som i varierande utsträckning förhindrar 

detta. Sådana hinder betecknas transaktionskostnader och kan exempelvis 
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bestå i att parterna inte känner till varandra eller att transaktionerna är för-

bundna med kostnader som överstiger affärens värde och följaktligen gör 

den olönsam.193 Transaktionskostnader brukar delas in i tre kategorier: kost-

nader för kontakt, kostnader för kontrakt och kostnader för kontroll. 

Kostnader för kontakt avser sådana kostnader som blivande avtalsparter har 

för att komma i kontakt med varandra, exempelvis kostnader för att annon-

sera, resa till en marknadsplats eller hyra en butikslokal. Även kostnader 

som är förknippade med att undersöka en vara eller motpartens kreditvänlig-

het inryms under denna kategori av transaktionskostnader. Kostnader för 

kontrakt syftar på de utgifter parterna har för att ingå avtalet. Typiskt sett 

avses kostnader för förhandlingar av olika slag, exempelvis rörande pris, re-

klamationer, transport och risken för varans avlämnande. Kostnader för 

kontroll avser de kostnader som en part har för att bevaka sin rätt enligt kon-

traktet. I värsta fall kan sådana kostnader avse anlitande av inkassobolag, 

kronofogde eller domstol för att få motparten att uppfylla sina skyldigheter 

enligt avtalet. Transaktionskostnader av olika slag medför att vissa avtal, 

som således hade kommit till stånd i en värld utan transaktionskostnader, 

blir olönsamma och därför inte genomförs.194 Rättsordningen kan hjälpa till 

att sänka transaktionskostnaderna på olika sätt. Särskilt sker detta genom 

regler inom förmögenhetsrätten, exempelvis genom sak- och obligations-

rättsliga regler.195  

5.3.5 Skadeståndsrätt och Coaseteoremet 

I situationer då rättsregler inte kan sänka transaktionskostnaderna i tillräck-

lig utsträckning för att ett avtal ska komma till stånd kan rättsordningen 

främja samhällsekonomisk effektivitet genom att parterna tilldelas de rättig-

heter de skulle ha haft om avtalet hade kommit till stånd. För att utröna vilka 

rättigheter parterna ska ha måste rättsordningen föreställa sig vilka avtal 

som skulle ha kommit till stånd i en värld där transaktionskostnader inte exi-

sterar. I en sådan tillvaro, där alla individer agerar ekonomiskt rationellt, 

                                                 
193 Dahlman m.fl., 2005, s. 83. 
194 A.a. s. 85 ff. 
195 A.a. s. 91. 
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kommer människor alltid att sluta avtal som resulterar i att varje rättighet 

tillfaller den individ som värderar rättigheten högst. Detta är en grundläg-

gande rättsekonomisk insikt som kallas Coaseteoremet. Juridiken ska 

således imitera en perfekt marknad; en marknad utan transaktionskostnader. 

När hypotetiska marknader ska imiteras finns emellertid en beaktansvärd 

risk för felbedömningar som gör att samhällets resurser inte används på ett 

effektivt sätt. Fördelningar av rättigheter och skyldigheter enligt Coaseteore-

met bör därför göras med viss försiktighet.196 

Som framgått i avsnitt 2.1 är skadeståndsrättens grundläggande funktion att 

den som vållar en skada ska ersätta den skadelidande. Ur ett rättsekonomiskt 

synsätt handlar det emellertid om att väga kostnader mot varandra. I det fall 

en person råkar ut för en skada medför det att vederbörande drabbas av vissa 

kostnader. Om skadevållaren hade vidtagit vissa försiktighetsåtgärder hade 

skadan kunnat undvikas, även om det bör noteras att sådana försiktighetsåt-

gärder också ofta är förbundna med kostnader. Från rättsekonomisk 

synpunkt är den ordning som föranleder lägst samhällskostnad, det vill säga 

lägst kostnad sammantaget, att föredra. Enligt Dahlman är skadeståndsrätten 

det förmögenhetsrättsliga område som är tydligast ägnat åt att imitera en 

värld utan transaktionskostnader. Från ett samhällsekonomiskt perspektiv 

kan skadeståndsrätten uppfattas som ett sätt att ge personer rättigheter de 

skulle ha haft i en värld utan transaktionskostnader. I en sådan värld skulle 

tänkbara skadelidande betala tänkbara skadevållande för att minska risken 

för skada genom försiktighetsåtgärder. I verkligheten är en sådan ordning 

praktiskt taget omöjlig att uppnå eftersom transaktionskostnaderna är för 

höga.197 Det nu sagda kan klargöras genom ett illustrativt exempel av Coa-

seteoremet i förhållande till skadeståndsrätten:198 

En kommun äger en hästhage nära belägen en motorväg. Det föreligger där-

för en viss risk för att hästar kommer ta sig ut ur hagen och orsaka skador på 

förbipasserande bilar. När kommunen ska vidta försiktighetsåtgärder i form 

                                                 
196 Dahlman m.fl., 2005, s. 100 ff. 
197 A.a. s. 104 f. 
198 Följande framställning baserar sig på det illustrativa exempel som återges i: Dahlman 

m.fl., 2005, s. 105 ff. 
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av införskaffande av ett nytt stängsel är det som nämnts önskvärt att verk-

samhetens sammanlagda kostnad för samhällsekonomin blir så låg som 

möjligt. Kommunen bör således eftersträva den försiktighetsnivå som mini-

merar summan av verksamhetens kostnader sammantaget med bilisternas 

skadekostnader. Anta att kommunen har att välja mellan tre alternativ med 

olika säkerhetsnivåer och underhållskostnader enligt uppställningen nedan. 

För enkelhets skull förutsätts att inköpspriset är detsamma för alla tre 

stängslen. I det följande bortses vidare från andra kostnader än de nu 

nämnda, exempelvis beaktas inte kommunens kostnader för hästarnas ska-

dor.199 

Kostnader 

Alternativ 

Underhållskostnader 

per år 

Skadekostnader per år Total 

kostnad 

per år 

Stängsel A (hög säkerhet) 9 000 kr 1 000 kr 10 000 kr 

Stängsel B (medelhög sä-

kerhet) 

5 000 kr 4 000 kr 9 000 kr 

Stängsel C (låg säkerhet) 3 000 kr 10 000 kr 13 000 kr 

Under föreliggande omständigheter är det samhällsekonomiskt mest effek-

tiva att kommunen väljer stängsel B. Det minst säkra stängslet C minskar 

förvisso kommunens egna kostnader med 2 000 kr (5 000 – 3 000 = 2 000), 

men ökar samtidigt kostnaderna för de bilister som kommer åsamkas skada 

av verksamheten med 6 000 kr (10 000 – 6 000 = 4 000). Kommunen bör 

inte heller välja det säkraste stängslet A, trots att detta skulle gynna förbi-

passerande trafikanter genom att skadekostnaderna sänks med 3 000 kr 

(4 000 – 1 000 = 3 000). Stängsel A skulle nämligen öka kommunens under-

hållskostnad med 4 000 kr (9 000 – 5 000 = 4 000), vilket innebär att de 

totala samhällskostnaderna skulle bli 1 000 kr högre (4 000 – 3 000 = 

                                                 
199 Jfr. Dahlman m.fl., 2005, s. 105. 
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1 000). Från samhällsekonomisk synpunkt i förhållande till skadeståndsrät-

tens utformning i detta exempel bör kommunen således anses ha vidtagit 

tillräckliga försiktighetsåtgärder genom att välja stängsel B, men betraktas 

som vårdslös genom att bygga stängsel C.200 

I en värld utan skadestånd hade kommunen förmodligen, eftersom alla indi-

vider är ekonomiskt rationella och vill maximera sitt eget välstånd, valt 

stängslet C då detta minimerar de egna kostnaderna. De personer som riske-

rar att skadas av verksamheten har dock intresse av att större 

försiktighetsåtgärder vidtas. En möjlighet för att komma till rätta med detta 

är att alla presumtiva skadelidande går samman i ett konsortium och betalar 

kommunen för att välja det medelsäkra stängslet B. I en värld utan transakt-

ionskostnader hade förmodligen så skett. Skadelidandekonsortiet tjänar 

6 000 kr på att kommunen väljer stängsel B (10 000 – 4 000 = 6 000), var-

vid kommunen skulle förlora 2 000 kr (5 000 – 3 000 = 2 000). Kommunen 

och konsortiet hade således kunnat komma överens om att kommunen ska 

bygga stängsel B mot en ersättning om exempelvis 4 000 kr, vilket hade 

gynnat alla parter ekonomiskt och därmed även samhällets totala välstånd. I 

verkligheten är transaktionskostnaderna för stora för att möjliggöra detta. 

Konsortiet skulle behöva bestå av samtliga potentiella skadelidande, det vill 

säga samtliga personer som någon gång kommer använda den närliggande 

motorvägen. Det kan handla om hundratusentals individer som ska söka upp 

varandra och organisera sig i förhållande till kommunen, vilket hade föran-

lett enorma kostnader. Det avtal som hade uppkommit i en värld utan 

transaktionskostnader skulle sålunda inte ha en chans att komma till stånd i 

verkligheten. Rättsordningen måste därför imitera en värld utan transakt-

ionskostnader, och göra kommunen skadeståndsskyldig i det fall denne 

väljer att bygga stängsel C. Genom att förmå kommunen att bygga det sam-

hällsekonomiskt mest effektiva stängslet utgör skadeståndsrättens 

utomobligatoriska culpaansvar sålunda ett exempel på en juridisk regel som 

imiterar en värld utan transaktionskostnader.201 

                                                 
200 Jfr. Dahlman m.fl., 2005, s. 106 f. 
201 Jfr. A.a. s. 107 ff. 
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5.3.6 Kritik mot rättsekonomin 

Det kan kort nämnas att den kritik som riktats mot rättsekonomin huvudsak-

ligen har handlat om två saker. För det första har teorin om the economic 

man och antagandet att alla människor skulle bete sig på ett ekonomiskt rat-

ionellt sätt ifrågasatts. Det har vidare argumenterats för att ekonomisk 

effektivitet inte ska betraktas som ett värde i sig.202 

Av arbetsekonomiska skäl är förevarande arbete är inte menat att närmare 

ifrågasätta eller utreda rättsekonomiska teorier. Uppsatsens rättsekonomiska 

perspektiv syftar till att ge förståelse för perspektivämnets grundläggande 

drag för att i uppsatsens analyserande del kunna tillämpa ett strikt rättseko-

nomiskt synsätt såsom det framställts ovan. 

5.4 Rättsekonomi och rättssäkerhet i 
förevarande arbete 

I föregående kapitel konstaterades att förutsebarhet är en grundförutsättning 

för att tillgodose kravet på formell rättssäkerhet. Legalitetsprincipens krav 

på lagbundenhet medför att lagstiftningen tillämpas på ett konsekvent sätt 

och ska säkerställa att den enskilde kan förutse de rättsliga konsekvenserna 

av ett visst agerande. Enhetlighet i rättstillämpningen främjas av klara och 

precisa rättsregler som lämnar minimalt utrymme för skönsmässiga bedöm-

ningar. Betraktat från en materiell rättssäkerhetsaspekt kan sådana 

bedömningar dock inte alltid uteslutas. Materiell rättssäkerhet innebär att det 

utöver den traditionella rättssäkerhetsaspekten måste vägas in en dimension 

av etisk godtagbarhet. En lagstiftning som helt saknar utrymme för sköns-

mässiga bedömningar, och därigenom får en närmast mekanisk funktion, 

främjar sålunda rättssäkerheten i dess strikt formella bemärkelse. Däremot 

riskerar en lagstiftning med sådan utformning att rättstillämpningen i vissa 

enskilda fall kan betraktas som etiskt tvivelaktig.  

I förevarande arbete fästs stor vikt vid den formella aspekten av rättssäker-

hetsbegreppet, dvs. lagenlighet, förutsebarhet, objektivitet och 

                                                 
202 Korling m.fl., 2013, s. 194 ff. 
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likabehandling. Härmed utesluts emellertid inte att även den materiella 

aspekten, dvs. etiska värden, lyfts fram och ifrågasätts. Som framgår i upp-

satsensens syfte hänför sig rättssäkerhetsaspekten till den enskilde som 

utsättsätts för myndighetsutövning. Socialtjänstens praktiska förutsättningar 

att fatta materiellt riktiga beslut gentemot den enskilde kommer därför sär-

skilt att beaktas. Med anledning av att LVU är en skyddslagstiftning som 

syftar till att rättstillämpningen ska utövas i enlighet med vad som är bäst 

för den unge förefaller det sig naturligt att vara öppen för problem och av-

vägningar med direkt koppling till etik – vad som är bäst för den unge. Min 

avsikt är dock inte att föra någon djupare etisk diskussion, varför tonvikten 

kommer ligga på den traditionella rättssäkerhetsaspekten. 

Rättssäkerhetsperspektivet i förevarande uppsats kan således sägas vara be-

gränsat till att beakta fyra principer av rättssäkerhetskaraktär. Härvid avses 

legalitetsprincipen, objektivitets- och likhetsprincipen samt principen om 

den unges bästa, varvid sistnämnda princip öppnar upp för etiska övervä-

ganden i viss omfattning. Effekterna av Landskrona-fallets rättsverkningar i 

förhållande till socialtjänstens handläggning kommer att behandlas utifrån 

den praktiska möjligheten för myndigheterna att uppfylla sina lagstadgade 

förpliktelser på ett så tillfredställande sätt som möjligt i förhållande till den 

enskilde. 

Beträffande uppsatsens rättsekonomiska perspektiv avser jag att utgå från de 

rättsekonomiska teorier som presenterats i föregående kapitel. Härvid till-

lämpas således ett synsätt utifrån vad som enligt nämnda teorier kan 

betraktas vara mest samhällsekonomiskt effektivt. 
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6 Analys  

6.1 Landskrona-fallet och rättsekonomi 

I situationer då rättsregler inte kan sänka transaktionskostnaderna i tillräck-

lig utsträckning för att ett avtal ska komma till stånd bör rättsordningen, i 

syfte att främja ekonomisk effektivitet, tilldela parterna de rättigheter de 

skulle ha haft om avtalet hade kommit tillstånd. Detta följer av Coaseteore-

met inom rättsekonomin, och innebär att juridiken ska imitera en perfekt 

marknad; en marknad där transaktionskostnader inte existerar. I det följande 

avser jag att anlägga ett rättsekonomiskt perspektiv i enlighet med de teorier 

som redogjorts för i kapitel 5. Inledningsvis diskuteras omständigheterna i 

Landskrona-fallet från rättsekonomisk synpunkt, vilket åtföljs av en analys 

kring huruvida avgörandets närmare innebörd och dess konsekvenser rö-

rande socialtjänstens handläggning är att betrakta som rättsekonomiskt 

eftersträvansvärda. 

I Landskrona-fallet förpliktades Landskrona kommun att utbetala ett skade-

stånd om cirka 60 miljoner kronor på grund av sin underlåtenhet att vidta 

tillräckligt faremotverkande åtgärder. I en tillvaro där skadeståndsrättsliga 

regler inte existerar hade skadelidande gått utan ersättning, och mot bak-

grund av att alla individer är ekonomiskt rationella och vill maximera sitt 

eget välstånd hade kommunen helt saknat incitament att agera skademotver-

kande i förhållande till tredje man. I en värld utan transaktionskostnader 

hade potentiella skadelidande troligtvis gått samman och ersatt kommunen i 

syfte att få denne att åta sig att motverka risken för potentiella skador, under 

förutsättning att det skulle främja samhällets välstånd. I verkligheten omöj-

liggörs emellertid en sådan överenskommelse av transaktionskostnader. 

Kretsen av potentiella skadelidande är för stor och oförutsebar. Det hade 

inte varit nog med ett konsortium bestående av samtliga butiksinnehavare i 

Landskrona, X skulle av allt att döma likaväl kunna ha vållat skada hos pri-

vatpersoner såväl som på offentligt eller annan kommersiellt ägd egendom. 
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Vidare är skaderisken inte begränsad till att uteslutande avse egendoms-

skada, även personskada är en högst tänkbar följd av anlagda bränder av 

förevarande slag. Det finns inte heller någonting som hade hindrat X från att 

vålla skada i andra kommuner, exempelvis i Malmö dit flickan rymde enligt 

vad som anförs i domen. Antalet potentiella skadelidande är sålunda väldigt 

stor. Det skulle innebära enorma kostnader att identifiera kretsen av skadeli-

dande, få dem att organisera sig och nå en överenskommelse sinsemellan 

och i förhållande till Landskrona kommun. Endast i en värld utan transakt-

ionskostnader kan det förmodas att en sådan lösning hade genomförts, 

varför ett skadeståndsansvar till följd av bristande tillsyn från kommunens 

sida kan sägas imitera en värld utan transaktionskostnader.  

Det kan således konstateras att frågan måste lösas genom reglering, även om 

det inte är fastställt hur långt kommunens skadeståndsansvar ska sträcka sig. 

Rättsekonomiskt sett borde Landskrona kommun anses gå fri från skade-

ståndsansvar förutsatt att denne agerar på det sätt som främjar samhällets 

välstånd mest effektivt. Kommunen ska således välja att agera på det sätt 

som innebär lägst totala kostnad, varvid kostnaden består av kommunens 

och de skadelidandes kostnader sammantaget. I det exempel som tas upp i 

avsnitt 5.3.5 uppställs tre alternativa handlingssätt med fingerade kostnader 

som möjliggör en konkret överblick över vilket tillvägagångssätt som är 

mest ekonomiskt effektivt. En liknande uppställning vore svår att göra i för-

hållande till Landskrona-fallet och skulle troligtvis lida av stor felmarginal 

sett till de skönsmässiga uppskattningar som skulle behöva göras. Uppgifter 

av betydelse härvid är bl.a. sannolikheten för att skador inträffar, skadornas 

omfattning samt kostnader för preventiva åtgärder. Det kan även erinras om 

att fördelning av rättigheter och skyldigheter enligt Coaseteoremet ska göras 

med viss återhållsamhet eftersom det, när hypotetiska marknader ska imite-

ras, finns en beaktansvärd risk för felbedömningar som gör att samhällets 

resurser inte används på ett effektivt sätt. 

Den presumtionsregel som lanserades i Landskrona-fallet aktualiseras som 

nämnts när socialtjänsten under likartade omständigheter har eftersatt sin 



 70 

dokumentationsskyldighet. Om befintliga regler avseende dokumentations-

skyldigheten inte efterföljs riskerar socialtjänsten således att hamna i ett 

betydligt sämre processuellt läge vid en eventuell framtida skadeståndstvist. 

På ett sätt kan Landskrona-fallets utgång betraktas som rättsekonomiskt ef-

tersträvansvärd. Om bristfällig dokumentation inte får några praktiska 

konsekvenser är det inte ekonomiskt rationellt för socialtjänsten att lägga 

den tid och kostnad som krävs för att uppfylla kraven. Genom att brister i 

dokumentationen kan få ekonomiskt kännbara verkningar har socialtjänsten 

emellertid ett incitament att tillse att dokumentationskraven efterlevs. Med 

utgångspunkt i att kommunerna är ekonomiskt rationella kommer de följakt-

ligen tillse att dokumentationen uppfyller de befintliga kraven. Detta borde 

innebära att socialtjänsten fortsättningsvis vidtar större aktsamhet för att sä-

kerställa att ärenden och beslut dokumenteras på ett tillfredsställande sätt. 

Utgången i Landskrona-fallet följer således de preventiva och reparativa 

tankar som utgör de huvudsakliga motiven till SkL. Det kan emellertid kon-

stateras att Landskrona-fallets utgång som sådan inte bör ha någon direkt 

påverkan på den samhällsekonomiska effektiviteten. Att Landskrona kom-

mun ersatte affärsinnehavarnas skador innebar enbart en omplacering av 

kostnaden, någon värdeökning eller samhällsekonomisk vinning har sålunda 

inte skett. 

Som framgått i avsnitt 4.3 är en förmodad praktisk effekt av presumtionsre-

geln att landets socialtjänster utökar sina dokumentationsrutiner. En mer 

omfattande dokumentation leder sannolikt till bättre avvägda åtgärder och 

beslut, vilket i sin tur borde resultera i färre skadliga konsekvenser som 

skapar kostnader för samhället. Om socialnämnden i Landskrona skulle ha 

tagit ett väldokumenterat och välunderbyggt beslut skulle risken för fara tro-

ligtvis ha minskat betydande, varigenom branden möjligen hade kunnat 

undvikas. Detta hade isåfall inneburit cirka 60 miljoner kronor i samhällse-

konomisk vinning. Det kan härvid noteras att HD inte tar ställning till om 

socialnämndens agerande i Landskrona-fallet var oaktsamt, eller huruvida 

kausalsamband med den uppkomna egendomsskadan förelåg. Det går därför 
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inte att säga med säkerhet att skadan skulle ha förhindrats om dokumentat-

ionen genomförts enligt god metodologisk ordning. Klart är emellertid att 

risken för skador under liknande förhållanden minskar genom väldokumen-

terade och välavvägda beslut. Ökad dokumentation innebär dock utökad 

tidsåtgång, vilket onekligen leder till högre handläggningskostnader. 

För att bedöma huruvida utökad dokumentation är eftersträvansvärt ur rätts-

ekonomisk synpunkt måste kostnaderna för de olika alternativen ställas mot 

varandra. Kostnaden för utökade dokumentationsrutiner ska således ställas 

mot den kostnad som kan undvikas genom sådana rutiner. Det alternativ 

som medför lägst totala kostnad är att betrakta som samhällsekonomiskt 

mest effektivt och är att föredra från ett rättsekonomiskt perspektiv. Även 

härvid saknar jag tillgång till uppgifter som är nödvändigt för att komma till 

en underbyggd slutsats. Hur stor är den reella kostnaden för de tänkta utö-

kade dokumentationsrutinerna? Hur ofta inträffar de skadegörande 

händelser rutinerna avser att förebygga? Vilken total kostnad uppgår ska-

dorna till? Hur effektivt kan rutinerna tänkas förebygga dessa skadegörande 

händelser? Ytterligare några svåröverskådliga faktorer som borde tas i be-

aktning för att nå en nyanserad slutsats hänför sig till den individ som är 

föremål för ingripande vårdinsatser. Det finns ett samhällsekonomiskt in-

tresse av att den omvårdade behandlas effektivt så att vederbörande kan 

skrivas ut och återgå till samhället så snart det är möjligt. Det kan således 

vara av viss relevans att undersöka hur den unges vårdbehov, och därigenom 

vårdplan, typiskt sett påverkas av att denne företar skadegörande handlingar 

mot tredje man. Någonting som vidare bör beaktas är möjligheten för att ut-

ökade dokumentationsrutiner, och de resurser som avsätts till detta, påverkar 

socialtjänstens utredningsarbete så till vida att individer i samhället som är i 

behov av vårdinsatser inte omhändertas och därigenom riskerar att orsaka 

skada, få kraftigt försämrat vårdbehov eller på andra sätt föranleda kostna-

der för samhället. Slutligen är en tänkbar långsiktig påverkan att mer 

välmotiverade beslut och åtgärder föranleder att färre tvistemål uppstår, vil-

ket skulle vara ekonomiskt gynnsamt för såväl domstolen som parterna. 
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Som framgår av det nämnda finns det många svåröverskådliga och indirekta 

faktorer som kan påverka bedömningen av huruvida utökade dokumentat-

ionsrutiner skulle vara eftersträvansvärt ur ett rättsekonomiskt perspektiv. 

De uppgifter som är nödvändiga för att få ett underbyggt, nyanserat svar 

ryms naturligtvis inte inom ramen för denna uppsats. I brist på närmare upp-

gifter är det viktiga att fastslå vad som redan har anförts ovan, att det 

alternativ som medför lägst kostnad är att betrakta som samhällsekonomiskt 

mest effektivt och är att föredra ur rättsekonomisk synpunkt.  

Beträffande vad jag håller för sannolikt utifrån de uppgifter jag har till förfo-

gande gör jag följande övervägning. Skadegörande händelser i likhet med 

den X företog i Landskrona-fallet inträffar troligtvis relativt sällan. I vilken 

utsträckning sådana händelser kan förebyggas genom utökad dokumentation 

är inte helt klart; rimligen kan det förhindra ett flertal sådana händelser, men 

troligtvis inte alla. Socialtjänsten i landet utgör en väldigt omfattande verk-

samhet, vilket talar för att även en relativt måttlig utökning av 

dokumentationsrutinerna skulle medföra stora kostnader. Mot bakgrund av 

detta bedömer jag det sannolikt att en utökning av dokumentationsrutinerna 

inte är att betrakta som samhällsekonomiskt effektiv. 

6.2 Landskrona-fallet och rättssäkerhet 

Landskrona-fallet handlar om socialtjänstens underlåtenhetsansvar gentemot 

tredje man. Flickan X:s intressen beaktas inte direkt, även om fallets utgång 

kan förmodas ha indirekta verkningar på rättssäkerheten för den omhänder-

tagne. Effekterna av Landskrona-fallets påverkan i förhållande till 

socialtjänstens handläggning kommer att behandlas utifrån den praktiska 

möjligheten för myndigheterna att uppfylla sina lagstadgade förpliktelser på 

ett så tillfredställande sätt som möjligt i förhållande till den enskilde. Det är 

således enbart den enskildes rättssäkerhet som beaktas i det följande. 

Landskrona-fallets utgång innebär som nämnts i föregående avsnitt ett ska-

deståndsrättsligt incitament för kommunerna att tillse att socialtjänsten 

uppfyller sin dokumentationsskyldighet på ett tillfredsställande sätt. Denna 

preventiva verkan borde rimligtvis vara att betrakta som gynnsam även ur 
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den enskildes rättssäkerhetssynpunkt. Som framgått leder mer omfattande 

dokumentation sannolikt till bättre avvägda åtgärder och beslut, vilket inne-

bär att den enskilde i större utsträckning beviljas de insatser eller beslut 

denne är berättigad till. Även den omhändertagne får härvid anses ha ett in-

tresse av adekvata insatser som hindrar och förebygger att denne förorsakar 

skada. 

På samma sätt borde en utökning av dokumentationsrutinerna på flera sätt 

bidra till att stärka den enskildes rättssäkerhet. Utöver vad som nämnts ger 

mer omfattande dokumentation bättre möjligheter till efterkontroll och insyn 

i verksamheten, vilket kan förmodas främja likabehandling och förutsebar-

het, och därmed stävja godtycklig eller i övrigt bristfällig handläggning. 

Utökad dokumentation får således anses bidra till bättre förutsättningar att 

fatta materiellt riktiga beslut i förhållande till den enskilde.  

Av socialtjänstens befintliga dokumentationsskyldighet följer att doku-

mentationen ska vara saklig och objektiv, samt utformas med respekt för 

den enskildes integritet. Subjektiva värderingar ska undvikas om de inte är 

nödvändiga, grundade på ett korrekt underlag och är av verklig betydelse för 

ärendet. Vid mer omfattande dokumentationsrutiner riskerar integriteten att 

kränkas eftersom dokumentens innehåll av naturliga skäl kommer innehålla 

fler känsliga uppgifter. Detta kan bli särskilt aktuellt om dokumentationsru-

tinerna utökas till att omfatta alternativa tillvägagångssätt, som övervägts 

och sedermera avfärdats, samt skälen till att de avfärdats. Det kan antas att 

sådana motiveringar inte sällan innehåller ställningstaganden baserade på 

den enskildes inställning, personliga egenskaper och förutsättningar. Ur 

rättssäkerhetssynpunkt blir det fråga om en etisk avvägning sett till vad som 

är att betrakta som den unges bästa. Förutsatt att dokumentationen vilar på 

ett korrekt underlag och är nödvändig för att motivera att en viss åtgärd vid-

tagits inom ramen för myndighetsutövningen framför ett alternativt 

handlingssätt, anser jag att fördelarna med utökad dokumentation klart över-

väger den potentiella integritetskränkningen. Det kan vidare framhållas att 

den enskildes integritet skyddas på andra sätt, exempelvis genom sekretess-

bestämmelser och tystnadsplikt för tjänstemän. 
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Som framkommit är krav om att åtgärder och beslut ska vara välavvägda 

och att alternativa tillvägagångssätt i vissa fall ska dokumenteras på många 

sätt att anse som positivt i förhållande till den enskildes rättssäkerhet. En 

tänkbar konsekvens av detta är emellertid att handläggningen blir mindre ef-

fektiv. Det kan, enligt min mening, vara lätt att tänka att effektivitet vid 

myndighetsutövningen är ekonomiskt eftersträvansvärt, och att ekonomisk 

effektivitet och högt ställda krav på rättssäkerhet utgör motvikter till 

varandra. Detta är emellertid ett tankefel. Minskad effektivitet kan resultera 

i att beslut om materiellt riktiga åtgärder, det vill säga insatser som motsva-

rar den enskildes behov, inte fattas i tid. Som framhållits i föregående 

avsnitt är det således tänkbart att minskad effektivitet dessutom påverkar so-

cialtjänstens förmåga att uppfylla sitt utredningsansvar i negativ riktning. 

Utökad dokumentation innebär utökad tidsåtgång, vilket innebär att beslut 

och åtgärder kräver mer resurser. Detta skulle kunna medföra att individer i 

behov av vård i samhället negligeras och till följd av uteblivna vårdinsatser 

får sitt vårdbehov kraftigt försämrat. På så sätt kan utökade dokumentations-

rutiner bidra till att försämra den vårdbehövande enskilde individens 

rättssäkerhet. 

För att nå en slutsats om huruvida Landskrona-fallets förmodade konse-

kvenser rörande socialtjänstens handläggning utgör en eftersträvansvärd 

utveckling i förhållande till den enskildes rättssäkerhet måste en helhetsbe-

dömning göras utifrån vad som anförts ovan. Vid en avvägning anser jag att 

de omständigheter som bidrar till att stärka rättssäkerheten klart överväger 

de negativa verkningar en utökad dokumentationsskyldighet kan förväntas 

medföra. Det kan härvid särskilt framhållas att effektiviteten inte bör bli li-

dande i avsevärd utsträckning. En stor del av socialtjänstens verksamhet 

utgörs av ren serviceverksamhet, det är framförallt vid mer ingripande for-

mer av myndighetsutövning höga krav ställs på dokumentationens 

omfattning. Denna ineffektivitet kan dessutom rimligtvis motverkas genom 

en mindre tillskjutning av resurser. Vidare kan det understrykas att höga 

ställda krav på rättssäkerhet anses särskilt motiverat i förhållande till sam-

hällsgrupper som i regel anses vara svagare och således kan antas ha större 



 75 

svårigheter att bevaka sina rättigheter än andra grupper. De individer som är 

föremål för ingripande myndighetsutövning från socialtjänstens sida borde 

typiskt sett anses utgöra en sådan samhällsgrupp. Mot bakgrund av vad som 

framkommit råder det enligt min mening inga tvivel om att utökade doku-

mentationsrutiner hos socialtjänsten, vid en helhetsbedömning, stärker 

rättssäkerheten i förhållande till den enskilde. 

6.3 Summering och avslutande 
kommentar 

HD:s uttalanden om dokumentation i Landskrona-fallet är sannolikt att be-

trakta som ledning och förtydliganden av dokumentationsskyldigheten 

snarare än en utökning av den, varvid den nylanserade bevisregeln utgör en 

möjlig konsekvens av bristfällig dokumentation. Oaktat detta bör den prak-

tiska effekten vara att socialtjänstens ställer högre krav på den interna 

dokumentationen när det står klart att brister därvid kan medföra skade-

ståndsskyldighet gentemot tredje man. 

Skadegörande händelser i likhet med den som företogs i Landskrona-fallet 

kan förmodas inträffa förhållandevis sällan. I vilken utsträckning sådana 

händelser kan förebyggas genom utökad dokumentation är inte helt klart. 

Rimligtvis kan det bidra till att förhindra ett flertal sådana händelser, men 

troligtvis inte alla. De befintliga kraven avseende dokumentation, förutsatt 

att de efterlevs, borde anses vara tillräckligt omfattande ur preventionssyn-

punkt. Socialtjänsten i landet utgör en väldigt omfattande verksamhet, vilket 

talar för att även en relativt måttlig utökning av de befintliga dokumentat-

ionsrutinerna skulle medföra betydande kostnader. Mot bakgrund av detta 

bedömer jag – med reservation för att vissa uppgifter som är nödvändiga för 

ett mer nyanserat ställningstagande saknas – det sannolikt att en utökning av 

dokumentationsrutinerna inte kan anses främja samhällets välstånd och där-

med inte är att betrakta som rättsekonomiskt effektiv eller eftersträvansvärd. 

Mer omfattande dokumentation sannolikt till bättre avvägda åtgärder och 

beslut, vilket innebär att den enskilde i större utsträckning beviljas de insat-

ser eller beslut denne är berättigad till. Utökad dokumentation medför även 
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bättre möjligheter till efterkontroll och insyn i socialtjänstens verksamhet, 

vilket kan förmodas främja likabehandling och förutsebarhet i rättstillämp-

ningen, varigenom utrymmet för godtycklig och bristfällig handläggning 

stävjas. Den formella rättssäkerheten stärks således på flera sätt. Förutsatt att 

dokumentationen vilar på ett korrekt underlag och är nödvändig för att moti-

vera företagandet av ett visst tillvägagångssätt anser jag att den potentiella 

integritetskränkning som följer av mer omfattande dokumentation inte bör 

tillmätas allt för stor betydelse, särskilt då den enskildes integritet skyddas 

på andra sätt. Utökade dokumentationsrutiner riskerar att eftersätta effektivi-

teten i socialtjänstens handläggning i viss mån. Denna bör dock inte bli 

lidande i avsevärd utsträckning och kan rimligtvis motverkas genom en för-

hållandevis måttlig tillskjutning av resurser. Vid en helhetsbedömning råder 

det enligt min mening inga tvivel om att utökade dokumentationsrutiner hos 

socialtjänsten stärker rättssäkerheten i förhållande till den enskilde. Utökad 

dokumentation får således anses bidra till bättre förutsättningar att fatta ma-

teriellt riktiga beslut och är att betrakta som eftersträvansvärd sett från den 

enskildes rättssäkerhetssynpunkt. 

Det kan noteras att den direkta handläggningskostnad som följer av en utö-

kad dokumentation betraktas som omfattande sett från ett rättsekonomiskt 

perspektiv. Samma kostnad betraktas senare vara av måttlig omfattning från 

rättssäkerhetssynpunkt. Detta har sin naturliga förklaring i att det rättseko-

nomiska synsättet i slutändan går ut på att väga kostnader mot varandra. En 

utökad, rikstäckande handläggningskostnad tillmäts därför stor betydelse. 

Från ett rättssäkerhetsperspektiv betraktas kostnadsaspekten däremot som 

sekundär, vilket medför att den utökade handläggningskostnaden ses som en 

i sammanhanget mindre tillskjutning av resurser. Här går således en tydlig 

skiljelinje mellan de perspektiv som har applicerats i förevarande arbete.  

Enligt vad som framkommit är det från strikt rättsekonomisk synpunkt inte 

eftersträvansvärt att socialtjänstens dokumentationsrutiner utökas. Om man 

skiftar perspektiv och ser till den enskildes rättssäkerhet är det emellertid 

tydligt att dokumentationen är nödvändig, och att en utökning på flera sätt 
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skulle stärka rättssäkerheten. Då socialtjänstens handläggning och doku-

mentationsskyldighet i stor utsträckning regleras i och motiveras av 

skyddslagstiftning där den enskilde utgör skyddssubjekt, borde rättssäker-

hetsaspekten enligt min mening ges större utrymme i förevarande kontext än 

det rättsekonomiska synsättet. 
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