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Sammanfattning  
Högsta domstolens viktigaste uppgift idag torde vara att genom sina prejudikat leda 

rättsutvecklingen framåt, och att säkerställa att den lagstiftande makten och de normer 

som lagstiftaren sedermera skapar är förenliga med grundlagarna och EU-rätten. I den 

meningen skapar Högsta domstolen också egna normer.  

Då och då förekommer det att tingsrätten, tillsammans med parterna, i ett disposi-

tivt mål identifierar en rättsfråga som inte är besvarad i förarbeten eller praxis. Det kan i 

ett sådant läge vara till förmån för processen att parterna ber HD att besvara frågan i 

stället för att låta målet vandra mellan tingsrätt till hovrätten och sedan till HD för att få 

frågan löst. Detta eftersom det sparar såväl kostnader som tid. 

Sedan den 1 juli 1989 finns denna möjlighet. Enligt 56 kap. 13 § RB kan nämligen 

en tingsrätt med parternas samtycke hänskjuta en fråga i ett anhängigt mål till prövning 

i HD. Bestämmelsen är fakultativ vilket innebär att det är tingsrätten som avgör om re-

geln bör tillämpas. För att tingsrätten ska tillämpa den krävs det dock att det handlar om 

en prejudikatfråga. I slutändan är det HD som har sista ordet då det precis som i andra 

fall är HD som avgör om prövningstillstånd ska meddelas eller inte. 

Syftet med bestämmelsernas tillkomst var att stärka HD:s prejudikatbildande roll 

genom att få fram fler prejudikat utan att i allt för stor utsträckning belasta HD:s arbets-

börda. Efter tillkomsten 1989 har dock endast 37 mål tagit hissen till HD vilket förmod-

ligen är betydligt färre fall än vad man hoppades på. Anledningen till denna låga siffra 

kan vara att institutet, trots att möjligheten snart har funnits i 30 år, fortfarande är rela-

tivt okänt. En annan orsak kan vara att tingsrätterna är, och har varit, ovilliga att föreslå 

hissen, även då frågor som givit anledning till att använda sig av hissmöjligheten fak-

tiskt har aktualiserats. 

Jag anser därför att man som ett första steg för att råda bot på den prejudikattorka 

som än idag existerar borde uppmärksamma parter och ombud på möjligheten, och även 

uppmana tingsrätterna att, i större utsträckning än som sker idag, ta initiativet och före-

slå hänskjutande till HD. Om det inte resulterar i fler hissmål kan en annan utväg vara 

att utvidga möjligheten till hänskjutande till att också innefatta skiljenämnder. 

	
	
	

 



	

Abstract 
 

The Supreme Court’s most important task today is probably to, through their precedent, 

lead the legislative development forward and to ensure that the legislature and the 

standards that the legislature subsequently creates are compatible with the constitutional 

and EU law. In that sense, the Supreme Court also creates its own standards. 

Now and then the district courts, with the parties, in an action amenable to out-of-

court settlement, identifies a point of law that has not been answered neither in the leg-

islative history nor by court practice. In those cases, it could be favourable for the legal 

process if the parties had the option to ask the Supreme Court to answer the question, 

instead of going through the court hierarchy to get the matter resolved. This would fa-

vour all parties since both costs and time can be saved. 

Since July 1, 1989, this is a possibility. According to chapter 56 article 13 of the 

Swedish Code of Judicial Procedure, a district court can, with the consent of the parties, 

submit a particular issue in the case for decision by the Supreme Court. 

The provision is discretionary, which means that it is the district court that deter-

mines if the rule should be applied. The issue in question must however be a precedent 

issue. In the end, it is the Supreme Court that has the final say and decides whether 

leave to appeal should be permitted or not. 

The purpose of the provisions origin was to strengthen the Supreme Court’s prece-

dent-forming role without largely burdening the court’s workload. After the advent in 

1989, only 37 cases have taken the leap to the Supreme Court which is probably far 

fewer than it was hoped for. The reason for this may be that the institute, despite the fact 

that the possibility soon has existed for 30 years, is still relatively unknown. Another 

reason may be that district courts are, and have been, reluctant to propose to use it, even 

when the possibility has arisen. 

Therefore, I believe that a first step to tackle the precedent drought that still exists 

could be to make the parties and their legal representatives more aware of the possibil-

ity, and also to encourage the district courts to, to a greater extent than today, take the 

initiative and propose the submitting to the Supreme Court. If this does not result in 

more” leap-cases”, another resort could be to also include arbitration in the regulation. 

 

	



	

Förord 
 

Jag vill börja med att tacka min handledare Hugo Fridén. Jag vill även framföra min 

tacksamhet gentemot min familj, min moster, Felix och mina vänner för det stöd de har 

givit mig under mina år som juridikstuderande. Jag vill också tacka MAQS advokatbyrå 

för en rolig och berikande uppsatspraktik. Till sist vill jag rikta ett stort tack till advokat 

Olle Flygt som inspirerat mig till uppsatsens ämne.  

Efter många sena nätter och frustrerande tentapluggsperioder börjar denna period 

av mitt liv att lida mot sitt slut och jag kan äntligen se ljuset i tunneln. Nu är det dags att 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
	
Inom svensk rätt har vi ett antal viktiga rättskällor varav en är avgöranden från domstol, 

s.k. praxis.  Precis som förarbeten, som även de är en viktig rättskälla, erbjuder praxis 

ett effektivt sätt för domstolar att finna vägledning för hur en i lagtext generellt formule-

rad bestämmelse bör tolkas i ett enskilt fall.  De rättsliga avgöranden som tillmäts störst 

värde och som därmed har störst juridisk auktoritet är de som kommer från överinstan-

serna såsom Högsta domstolen (HD) och Högsta förvaltningsdomstolen. Fokus kommer 

i denna uppsats att ligga på avgöranden från HD. 

 För att HD ska ta upp en fråga till prövning krävs det vanligtvis att man först har 

fått saken prövad i tingsrätt och sedan i hovrätt. Därutöver krävs det också att frågan är 

av intresse för rättstillämpningen, dvs. en prejudikatfråga, eller att det handlar om ett 

extraordinärt dispensmål såsom exempelvis resning eller klagan över domvilla. Det 

ställs hårda krav för att ett mål ska kunna ta sig ända upp till HD vilket gör att prejudi-

katen har blivit allt färre. För att råda bot på den prejudikattorka som rådde skapade 

lagstiftaren 1989 en chans för parter i tvistemål att redan i tingsrätten kunna få svar på 

en fråga direkt i HD. Detta gjorde att parternas kostnader kunde minskas genom att man 

slapp föra målet vidare genom tingsrätt och hovrätt för att slutligen få ett definitivt svar 

av HD. Institutet kom att kallas hänskjutande av prejudikatfråga och i dagligt tal ”his-

sen”. Precis som i vanliga fall kräver dock en av tingsrätten hänskjuten fråga prövnings-

tillstånd för att HD ska ta upp den till behandling vilket gör att det fortfarande ställs 

samma förhållandevis tuffa krav för att ta sig upp genom den normala instansordningen 

som för att en fråga ska kunna ta hissen upp till HD.  

 
 
1.2  Syfte 
	
Huvudsyftet med denna uppsats är att skapa en överblick av institutet kring hänskju-

tande av prejudikatfrågor. Detta innebär att jag kommer att sammanställa och behandla 

alla de fall som hänskjutits direkt från tingsrätten till HD. Jag kommer också att under-

söka om det finns något samband avseende dels vilka fall det har rört sig om och dels 
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vad HD:s avgörande av frågan har inneburit för den fortsatta handläggningen av målet i 

tingsrätten.  

Utöver det ovan beskrivna huvudsyftet avser jag även svara på frågan huruvida syf-

tet med bestämmelsernas tillkomst har uppfyllts efter det att möjligheten för hissen bör-

jade gälla. Slutligen kommer jag utifrån det ovan beskrivna att framföra mina tankar 

kring varför institutets tillämplighet ser ut som den gör idag och även försöka komma 

med förslag på hur den enligt mig hade kunnat förbättras.  

 
 
1.3  Avgränsning 

	
Sedan 2016 finns även möjligheten för hovrätten att hänskjuta prejudikatfrågor till HD.1 

Denna uppsats kommer dock vara begränsad till och fokusera på tingsrättsmålen. Detta 

både på grund av platsskäl men även relevans, då det sedan möjligheten tillkom inte 

finns mycket underlag att gå på och undersöka. Möjligheten att hänskjuta frågor från 

hovrätten kommer därför endast att kortfattat behandlas för att öka förståelsen kring 

institutet.  

Tanken med denna uppsats är inte heller att analysera HD:s resonemang eller preju-

dikatets betydelse för rättstillämpningen och framtiden då det precis som med avgräns-

ningen ovan varken finns plats eller får anses vara relevant för att uppnå syftet med 

denna uppsats.  

En annan avgränsning kommer göras i förhållande till frågan om prövningstillstånd. 

Här avser jag inte ta upp alla de fall som kräver prövningstillstånd, som exempelvis vid 

extraordinära omständigheter, utan denna uppsats avser endast att ta upp frågor kring 

prejudikatdispens. Denna avgränsning har gjorts eftersom hänskjutande av prejudikat-

frågor inte avser fall som faller inom begreppet extraordinära omständigheter utan det 

handlar endast om frågor som är av vikt för ledning av rättstillämpningen.  

 
 
1.4  Disposition 
	
Denna uppsats kommer att börja med ett kapitel som inleds med en genomgång av HD:s 

roll i samhället och som rättsskapande organ. I det kapitlet kommer även institutet 

prövningstillstånd att belysas och förklaras, både i förhållande till förutsättningarna och 
																																																								
1	Prop.	2015/16:39. 
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hur besluten om dessa tas. Fokus i kapitlet kommer framförallt att ligga på möjligheter-

na kring prejudikatdispens.  

Nästa kapitel går in på reglerna kring hänskjutande av prejudikatfrågor. Här fram-

förs först en kort inledning om vad som avses med den s.k. hissen. Efter det kommer 

bakgrunden till bestämmelsernas tillkomst att undersökas. Detta för att få en djupare 

förståelse kring ändamålet och för uppfyllandet av syftet med uppsatsen. Därefter avser 

jag lyfta fram förutsättningarna för att bestämmelserna ska kunna bli tillämpliga. Här 

kommer en genomgång ske både utifrån de regler som gällde vid tillkomsten och på 

vilket sätt och varför de har ändrats. Även om bestämmelserna ser lika ut än idag finns 

det skillnader som är värda att ta upp för att få en större insikt för den fortsatta fram-

ställningen. Efter denna del kommer innebörden av bestämmelsen att tas upp för att föra 

läsaren vidare till nästa kapitel.  

Nästkommande kapitel tar oss in på vad man skulle kunna beskriva som uppsatsens 

tyngdpunkt, dvs. sammanställningen och genomgången av alla de fall som kommit upp 

till HD genom hänskjutande från tingsrätten. Under det här kapitlet kommer fallen gås 

igenom i kronologisk ordning. Avslutningsvis efter varje fall kommer jag även att be-

lysa vad HD:s beslut har inneburit i förhållande till den fortsatta handläggningen av 

målen i tingsrätten. Detta framförallt då jag anser det relevant och intressant för uppsat-

sens syfte.  

I kapitlet efter genomgången av fallen avser jag att analysera dem djupare utifrån 

det givna syftet. Det innebär att jag kommer undersöka vad det handlar om för fall och 

om det finns något samband mellan dem. Jag kommer även se om det finns någon röd 

tråd avseende vad fallen har lett till efter det att HD skickat tillbaka beslutet till tingsrät-

ten. I analysen kommer jag också utreda om jag anser att avsikten med bestämmelsernas 

tillkomst har uppfyllts under dessa år då de har tillämpats. Jag avser även framföra mina 

tankar kring varför institutet har fått den genomslagskraft den har idag och framföra 

förslag på möjliga förbättringar. En jämförelse mellan hissen och den vanliga instans-

ordningen kommer slutligen att göras avseende dels hos vem intresset ligger i förhål-

lande till HD:s prejudikat och dels tingsrätternas roll i rättskipningen.  

Avslutningsvis, i det sista kapitlet, framför jag en kortare sammanfattning med syfte 

att klarlägga och tydliggöra det jag kommit fram till i min uppsats för att på så sätt 

knyta ihop säcken. 
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1.5  Metod 
	
För att uppnå syftet med uppsatsen kommer jag att tillämpa den s.k. rättsdogmatiska 

metoden. Denna metod är förmodligen vanligast vid skrivandet av juridiska texter och 

går ibland under namnet den traditionella juridiska metoden. Att förklara vad som me-

nas och innefattas inom begreppet är dock inte helt lätt och beskrivningen kan ofta 

framstå som vag, oklar och ibland direkt motsägelsefull. Det är därför ofta enklare att 

beskriva vad man faktiskt gör när man utövar denna metod. 2  Utgångspunkten för me-

toden är att man använder och undersöker de rättskällor som erkänns inom juridiken för 

att utröna vad som är gällande rätt i en enskild situation. Med hjälp av lagstiftning, för-

arbeten, praxis och doktrin söker den som använder sig av den rättsdogmatiska metoden 

oftast svar på frågor som alltså rör de lege lata.3 

Anledningen till att jag har valt denna metod är för att syftet med min uppsats är att, 

med hjälp av rättskällor, främst praxis och förarbeten, sammanställa och reda ut hur 

gällande rätt ser ut. I uppsatsen kommer också en kritisk rättsdogmatisk metod att an-

vändas på så sätt att jag utifrån praxis och gällande rätt undersöker vad tillämpningen 

har inneburit och om syftet med dess tillkomst har uppnåtts. Jag kommer även vid an-

vändandet av metoden att vidga perspektivet och ge mig på en de lege ferenda diskuss-

ion. 

 Den rättsdogmatiska metoden innebär ofta att man tillämpar den med utgångspunkt 

ur ett domarperspektiv vilket jag anser är ännu en faktor som gör metoden passande för 

denna uppsats. Detta eftersom fokus ligger på en studie av en lagbestämmelse och dess 

tillämpning av domstolen, där just domaren står i fokus såsom rättstillämpare.  

Även då institutet hänskjutande av prejudikatfrågor enligt mig är väldigt intressant 

och fördelarna är många, finns det otroligt lite material som behandlar ämnet. Orsaken 

till detta kan, som kommer att förtydligas mer i analysen, vara att hissen hamnat i 

skymundan och därmed är förhållandevis okänd. Tanken med uppsatsen har därför varit 

att genom en undersökning och sammanställning av samtliga fall belysa möjligheten till 

hissen. Trots att det vid första anblicken kan kännas tungt med en genomgång av 37 fall 

har jag ansett det vara nödvändigt. Det har i mina ögon inte ansetts lämpligt att avgränsa 

mig till några enstaka hissmål. Den djupare förståelsen och syftet med uppsatsen hade 

om så skett förminskats och i värsta fall gått förlorad. Det faktum att målen inte finns 

																																																								
2	Korling	&	Zamboni,	Juridisk	metodlära,	s	21.	
3	Jareborg,	SvJT	2004	s	8.	
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sammanställda någonstans har gjort att jag i denna uppsats valt att behandla ämnet i 

dess helhet.  

Vad som till sist även kan vara värt att framhålla är att det inte varit helt lätt att hitta 

materialet för att skapa en sammanställning och heltäckande överblick av hissmålen. 

Eftersom det dels inte tidigare har skapats någon sammanställning eller statistik hos HD 

och dels inte finns tingsrättsummer i NJA-fallen har det inneburit många samtal, mail 

och en gedigen efterforskning på internet för att både hitta alla 37 fall och för att sedan 

ta reda på vad avgörandena från HD har inneburit för tingsrättens mål.  

 

1.6  Material 
 
Då uppsatsen främst utgör en undersökning av de mål som genom hänskjutande från 

tingsrätten kommit upp till HD kommer fokus och den större delen av uppsatsen att 

ligga på och utgöras av praxis. Även lagtext och framförallt reglernas förarbeten utgör 

dock en betydande del av det material som har tillämpats under skrivandet av denna 

uppsats. Förarbetenas huvudsakliga syfte har varit att tjäna till en inblick avseende än-

damålet kring bestämmelsernas tillkomst för att på så sätt kunna besvara en av fråge-

ställningarna i uppsatsens syfte, nämligen huruvida ändamålet med bestämmelserna 

tillkomst har uppnåtts sedan dess tillkomst. Förarbetena har självklart även används 

mera allmänt under genomgången av reglerna kring hänskjutande av prejudikatfråga för 

att få en djupare och större förståelse kring institutet som helhet. En viss, om än begrän-

sad, del av materialet kommer att läggas på doktrin. Detta framförallt då utbudet som 

sagt har varit tunt när det kommer till hänskjutande av prejudikatfrågor. I de fåtal källor 

där jag faktiskt hittat författare som har skrivit om institutet har dessa främst, precis som 

jag i denna uppsats, utgått och hänvisat till förarbeten. 
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2 Högsta domstolen 
	

2.1  Inledning 

HD är den högsta allmänna domstolen i Sverige och den består av minst 14 justitieråd. 

HD prövar som sista instans mål som fullföljs från hovrätten. Härutöver prövar HD an-

sökningar om resning, domvilla och om återställande av försutten tid, i den mån pröv-

ningen inte ankommer på Högsta förvaltningsdomstolen.4 I vissa fall fungerar HD även 

som första instans.5  

HD:s huvuduppgift är att svara för prejudikatbildningen, dvs. att skapa avgöranden 

som är vägledande för rättstillämpningen vid de allmänna domstolarna. Strävan att 

renodla HD:s prejudikatbildande roll kom till tidigt, den kan härledas ända tillbaka till 

år 1789, då HD inrättades med uppgift att utöva den domsrätt som konungen tidigare 

haft. Man brukar dock säga att HD fick den mer uttalade rollen som prejudikatinstans 

först genom fullföljdsreformen år 1971.6  

För att få tillträde till prövning i HD och för att HD därmed ska kunna tillämpa sin 

prejudikatbildande roll krävs prövningstillstånd. Sådant tillstånd krävs beträffande hov-

rätts dom eller slutliga beslut i mål eller ärende som väckts vid tingsrätt, dvs. det krävs 

nästan alltid.7  

Nedan följer en genomgång av prövningstillstånd i HD, vad som krävs för att nå 

upp till detta krav och hur besluten tas. Därefter följer en mer ingående behandling av 

vad som menas med prejudikatdispens och vad som innefattas där. 

 

2.2  Prövningstillstånd 
	
2.2.1 Förutsättningar 
	
Alla mål som överklagas till HD tas inte upp till prövning utan det krävs alltså i regel att 

HD först har lämnat s.k. prövningstillstånd.8 Här menas kort sagt att HD måste bevilja 

ett speciellt tillstånd för att ett mål ska kunna tas upp och prövas av domstolen.  

																																																								
4	SOU	1986:1	s	45.		
5	Tex	i	mål	i	vilka	talan	förs	mot	vissa	högre	domare	eller	statsråd	om	ansvar	eller	skadestånd.	Vidare	är	
HD	besvärsinstans	i	fråga	om	en	del	beslut	av	Sveriges	advokatsamfund.	
6	Prop.	1971:45,	se	Freivalds,	SvJT	1989	s	170.	
7	Lindell,	Civilprocessen,	s	374.	
8	54	kap.	9	§	RB.	
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Bestämmelserna om när HD får meddela prövningstillstånd finns i 54 kap. 10 § rätte-

gångsbalken9 (RB). Innan fullföljdsreformen 1971 krävdes det att avgörandet skulle 

vara av ”synnerlig vikt” för rättstillämpningen för att prövningstillstånd skulle medde-

las. Reformen ifråga innebar bland annat att rekvisitet togs bort eftersom man ansåg det 

vara väsentligt med ett stort antal vägledande avgöranden av HD.10 Idag är huvudregeln 

att HD bara ger prövningstillstånd om dess dom eller beslut är av vikt för rättstillämp-

ningen och kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge vägledning för hur tingsrätter och 

hovrätter ska bedöma liknande fall. Detta brukar kallas för att det finns prejudikatskäl.  

Prövningstillstånd kan även lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Exempel på 

vad som kan komma att anses utgöra synnerliga skäl är att det har förekommit ett grovt 

rättegångsfel vid målets handläggning i hovrätten som har påverkat utgången i målet.11 

Ett annat exempel är att hovrätten har tillämpat fel lag eller hovrättens rättstillämpning 

på annat sätt är uppenbart felaktig. Det finns även möjlighet att få extraordinär dispens i 

frågor om resning och klagan över domvilla. Kravet att det ska föreligga synnerliga skäl 

innebär att HD:s utrymme för att meddela prövningstillstånd av annat skäl än att det 

behövs ett prejudikat är ytterst litet. 12 

Ett prövningstillstånd kan begränsas till att gälla en viss fråga i målet vars prövning 

är av vikt för ledning av rättstillämpningen, en s.k.  prejudikatfråga, eller en viss del av 

målet, s.k. partiell dispens.13  

Om prövningstillstånd beviljas gäller det i princip målet i dess helhet, naturligtvis 

under förutsättning att klagandens överklagande också omfattar hela målet.14 Har ett 

begränsat prövningstillstånd beviljats måste prejudikatfrågan anges så noga i dispensbe-

slutet att parterna får fullt klart för sig vad HD:s prövning kommer att avse, t.ex. om och 

i så fall i vilken mån sakfrågor ingår.15 Att prövningstillstånd begränsats till en prejudi-

katfråga innebär inte att dispens därmed vägrats för återstoden av målet. I stället vilan-

deförklaras dispensfrågan i denna del tills man vet hur det gått med prejudikatfrågan.16 

Meddelas inte prövningstillstånd ska hovrättens dom eller beslut stå fast. 

																																																								
9	Rättegångsbalken	(1942:740).	
10	Prop.	1971:45	s	88.	
11	54	kap.	10	§	p.	2	RB.	
12	http://www.hogstadomstolen.se/Overklagande-och-provningstillstand/.	
13	54	kap.	11	§	st	1	RB.	
14	54	kap.	11	§	st	2	RB.	
15	Ekelöf	&	Edelstam,	Rättsmedlen,	s	159.		
16	54	kap.	11	§	st	1	RB.	
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2.2.2 Beslutsfattandet   
	
Frågor om prövningstillstånd avgörs av HD som då normalt består av ett justitieråd.17 

Det är i första hand justitiesekreteraren som avgör sammansättningen på så sätt att om 

denne anser att det inte är helt klart om prövningstillstånd ska beviljas, antingen helt 

eller delvis, anmäls frågan istället på avdelning bestående av flera ledamöter, vilket ofta 

innebär tre justitieråd.18 Fler än sju justitieråd får som huvudregel inte delta.19 

Vid fråga om prövningstillstånd förekommer ingen muntlig förhandling, utan beslut 

fattas som regel efter det att en justitiesekreterare föredragit de handlingar som finns, 

eller endast frågan om prövningstillstånd ska beviljas eller inte.20 I vissa, mindre tvek-

samma, fall sker inte ens någon föredragning utan det justitieråd som ska fatta beslut 

nöjer sig med att ta del av de handlingar som justitiesekreteraren överlämnat, inklusive 

ett förslag huruvida prövningstillstånd ska medges, varefter justitierådet fattar beslut.21 

Det finns heller inga krav på att beslutet i frågan om prövningstillstånd ska ha före-

gåtts av skriftväxling.22 Det innebär att parterna kan besparas både tid och kostnader 

samtidigt som HD gör en arbetsekonomisk vinst genom att frågan om prövningstillstånd 

kan avgöras efter endast en föredragning.23 I vissa, särskilt i tveksamma fall, kan dock 

skriftväxling vara betydelsefull.24 

Om det saknas skäl för prövningstillstånd beslutar HD att det inte ska meddelas. Ett 

sådant beslut motiveras inte, utan HD förklarar bara att hovrättens dom eller beslut ska 

stå fast.25  

Det är väldigt ovanligt att HD meddelar prövningstillstånd. Med det sagt innebär 

dock inte ett beslut att vägra prövningstillstånd att HD godtar den ståndpunkt som hov-

rätten intagit i målet.26 HD prövar ju endast om förutsättningarna för prövningstillstånd 

är uppfyllda, dvs. om det finns skäl för prejudikatdispens eller extraordinär dispens.27 

	

																																																								
17	Enligt	Gregow	i	SvJT	1997	s.	806	och	2004	s.404	avgörs	närmare	90	%	av	alla	dispensfrågor	av	en	le-
damot.	
18	Ekelöf	&	Edelstam,	s	156	f.	Se	även	Svensson,	SvJT	2002	s	661.		
19	Se	3	kap.	5	b	§	RB.	
20	Ekelöf	&	Edelstam,	s	157.	Se	även	Lind	JT	1994-95	s	1148.		
21	Svensson,	SvJT	2002	s	663.		
22	55	kap.	7	§	och	56	kap.	10	§	RB.		
23	Ekelöf	&	Edelstam,	s	157.	Se	även	Knutsson,	SvJT	1989	s.280.	
24	Fitger	m.fl.,	Rättegångsbalken,	kommentaren	till	55	kap.	13	§,	Zeteo.	
25	54	kap.	11	§	st	3	RB.		
26	Gregow,	SvJT	1997	s	810.	
27	Ekelöf	&	Edelstam,	s	157	f.	
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2.3  Prejudikatdispens  
 
Förutsättningarna för beviljande av prövningstillstånd anges alltså i 54 kap. 10 § RB. 

Den första punkten i denna paragraf, dvs. prövningstillstånd som meddelas när det ”är 

av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av HD”, s.k. prejudi-

katdispens är av särskild relevans för denna uppsats och kommer nedan att utvecklas 

ytterligare.  

Med ”rättstillämpningen” menas här inte bara tillämpning av lagbestämmelser utan 

även av andra rättsregler och av tidigare prejudikat.28 Vad som menas med prejudikat är 

dock inte helt klart då det i Sverige, så vitt jag vet, saknas en klar definition. En be-

skrivning skulle dock kunna vara att det handlar om ett avgörande, från en auktoritär 

källa, av ett konkret fall som påverkar och är vägledande för framtida avgöranden.  

Den vanligaste anledningen till att prejudikatdispens ges är att det saknas ett klart 

prejudikat som ger vägledning för hur den i målet relevanta rättsfrågan ska bedömas. 

HD ska genom sina prejudikat tillgodose att domstolarnas praxis blir enhetlig. Även i de 

fall då hovrätten bedömt frågan riktigt kan det vara viktigt att bevilja dispens, speciellt 

om den aktuella rättsfrågan är invecklad. Det kan i vissa fall även finnas behov av att 

meddela dispens trots att det finns ett lämpligt prejudikat. Som exempel kan nämnas att 

hovrätten misstolkat prejudikatet eller avvikit från det, t.ex. därför att man funnit det 

otillfredsställande. Även då hovrättsdomen överensstämmer med det gällande prejudi-

katet kan dispens meddelas. Detta om det kan ifrågasättas huruvida den praxis som hit-

tills gällt är lämplig. HD ska nämligen inte bara se till att rättspraxis är enhetlig utan 

även att den är tillfredsställande. Till ”ledning av rättstillämpningen” räknas alltså även 

domstolens uppgift att vid behov bryta en hittillsvarande praxis.29  

En prejudikatfråga behöver inte vara en ren rättsfråga utan den kan också mycket 

väl innehålla moment som kräver ställningstaganden till sakfrågor.30 Självklart är det 

dock vanligtvis avgörandet av rättsfrågan som får prejudikatvärde, men rättsfrågan 

måste sättas i relation till de faktiska omständigheterna. I vissa fall kan det nämligen 

vara så att det är sakfrågan som är det intressanta, och där domstolarna behöver led-

ning.31 I förarbetena anförs det fallet att ”HD vill vägleda rättstillämpningen i  

																																																								
28	Ekelöf	&	Edelstam,	s	158.	
29	A	st.	
30	Prop.	1988/89:78	s	109.		
31	Ekelöf	&	Edelstam,	s	151.	
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bevisvärderingsfrågor”.32  

Att part begär prejudikatdispens beror i regel inte på någon omtanke om prejudikat-

bildningen utan på att han eller hon vill vinna målet. De enskilda målen drivs i stort sett 

alltid i parternas intresse medan prejudikat skapas i samhällets intresse. 33 Man kan där-

med säga att ett av kännetecknen för prejudikatdispensen är att den tillgodoser ett vidare 

intresse än det de enskilda parterna har av utgången i målet.34   

 

	

3 Hänskjutande av prejudikatfråga 
	
3.1  Inledning 
	
Då och då förekommer det att tingsrätten, tillsammans med parterna, i ett dispositivt 

mål identifierar en rättsfråga som inte är besvarad i förarbeten eller praxis. Det kan i ett 

sådant läge vara till förmån för processen att parterna ber HD att besvara frågan i stället 

för att låta målet vandra mellan tingsrätt till hovrätten och sedan till HD för att få frågan 

löst. Detta eftersom det sparar såväl kostnader som tid. 35 Sedan den 1 juli 1989 finns 

denna möjlighet. Enligt 56 kap. 13 § RB kan nämligen en tingsrätt med parternas sam-

tycke hänskjuta en fråga i ett anhängigt mål till prövning i HD. Bestämmelsen är fakul-

tativ vilket innebär att det är tingsrätten som avgör om regeln bör tillämpas. För att 

tingsrätten ska tillämpa den krävs det dock att det handlar om en prejudikatfråga. I 

slutändan är det HD som har sista ordet då det precis som i andra fall är HD som avgör 

om prövningstillstånd ska meddelas eller inte. 

Nedan följer en beskrivning av institutets tillkomst och sedan vad som krävs, dvs. 

förutsättningarna för att kunna tillämpa bestämmelserna, både vid tillkomsten och nu. 

Avslutningsvis förklaras även innebörden mer ingående.  

 

 

 
 

																																																								
32	Prop.	1988/89:78	s	23.	
33	Gregow,	SvJT	1997	s	808	f.		
34	Prop.	19871:45	s	86.	
35	Thornefors,	Rättegångsbalk	(1942:740),	kommentaren	till	56	kap.	13	§,	Lexino.	
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3.2  Tillkomst 
	
3.2.1 Bakgrund 

I ett tilläggsdirektiv år 1981 anmärkte den föredragande departementschefen om att de 

förhoppningar man haft i samband med 1971 års fullföljdsreform, dvs. att de nya reg-

lerna på längre sikt skulle leda till en betydande nedgång av HD:s arbetsbörda, inte hade 

infriats. Han berörde också den i den allmänna debatten anmärkta bristen på vägledande 

prejudikat inom vissa rättsområden. Rättegångsutredningen fick därför i uppdrag att 

dels se över systemet för överklagande till HD i syfte att ytterligare begränsa tillström-

ningen av mål, dels utreda på vilket sätt man snabbt och billigt skulle kunna få fram 

vägledande prejudikat.36 

I mars 1989 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till 

ganska omfattande lagändringar i fråga om rättegången i HD.37 Förslagen innebar en 

fullföljning av principerna bakom 1971 års reform och grundade sig på ett betänkande 

från rättegångsutredningen.38 Genom förslagen ville man att HD:s ställning som preju-

dikatinstans skulle renodlas ytterligare. Avsikten med lagförslagen var framförallt att 

förbättra prejudikatbildningen i allmänhet och att åstadkomma att HD:s resurser utnytt-

jades bättre, detta genom att bland annat begränsa måltillströmningen.39 För att komma 

till rätta med bristerna i prejudikatbildningen ville rättegångsutredningen hitta lösningar 

som innebar att prejudikatfrågor kunde föras till HD på andra vägar än de traditionella. 

Konceptet var samspel i stället för konkurrens, en form av sammansmältning av privat 

tvistlösning och statlig prejudikatbildning som gjorde att man kunde undvika eller söka 

överbrygga de konflikter som fanns mellan olika former för tvistlösning och rättskip-

ning.40 

Betänkandet innehöll också ett avsnitt av reformer med karaktären av idéskisser 

med olika, ej i detalj, utarbetade uppslag till nya vägar att föra fram prejudikatfrågor till 

HD. En idé var att införa regler som skulle göra det möjligt för tingsrätter, skiljenämn-

der, allmänna reklamationsnämnden och andra tvistlösande organ att under pågående 

																																																								
36	Höglund,	SvJT	1989	s	189.	
37	Prop.	1988/89:78.	
38	SOU	1986:1.		
39	Freivalds,	SvJT	1989	s	173.	
40	Prop.	1988/89:78	s	63.	
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handläggning hänskjuta en prejudikatfråga till HD för avgörande genom en rättsförkla-

ring.41 

Remissutfallet blev blandat. Genomgående ansåg dock även de positivt inställda 

remissinstanserna att några lagändringar som innebar att nya arbetsuppgifter skulle 

komma att läggas på HD inte borde genomföras vid denna tidpunkt, i alla fall inte innan 

man sett följderna av de övriga framlagda lagändringarna. Också utredningen ansåg att 

även då lösningarna framstod som mycket tilltalande handlade det om väldigt komplice-

rade frågor som krävde noggranna överväganden. 42 

Departementschefen var trots det ovan anförda djärv nog att föreslå att ett av re-

formförslagen, nämligen möjligheten för tingsrätten att i vissa fall hänskjuta prejudikat-

frågor till HD skulle genomföras utan ytterligare dröjsmål. Enligt departementschefen 

vore det en fördel om man redan i detta skede, i en starkt begränsad form, kunde pröva 

nya vägar för att främja prejudikatbildningen.43 Som ett viktigt skäl för en sådan regel 

framhölls att den öppnade en snabb, billig och enkel väg att skapa prejudikat.44  

Ett av argumenten mot det aktuella förslaget var att det skulle strida mot instans-

ordningens princip och att det skulle begränsa tingsrätternas och hovrätternas funktion-

er. Det ansågs också att reformen skulle kunna innebära en urholkning av principen om 

att tyngdpunkten i domstolsprocessen ska ligga i tingsrätten.45 Departementschefen ut-

tryckte en viss förståelse för den ovan nämnda kritiken och utformade därför ett speci-

fikt villkor för att hänskjutande skulle få ske. Det kom att krävas att parterna hade träf-

fat avtal om att tingsrättens dom inte fick överklagas. Anledningen till kravet var att det 

då inte skulle finnas någon instansordningens princip att värna om längre, och HD 

skulle ges tillfälle att forma prejudikat samtidigt som domstolsprövningen i övrigt kon-

centrerades till en enda instans. Reformen skulle därmed, istället för att urholka princi-

pen om att tyngdpunkten i processen ska ligga hos tingsrätten, förstärka tingsrätternas 

roll i rättskipningen.46 Att tingsrättens roll har förstärkts genom möjligheten till hän-

skjutande tycker jag stämmer. Det är upp till tingsrätten att, tillsammans med parterna, 

hitta och utforma prejudikatfrågor och på så sätt stärka prejudikatbildningen.  

																																																								
41	A	prop	s	64.	
42	A	st.	
43	A	prop	s	63.	
44	A	prop	s	64.	
45	A	prop	s	65.	
46	A	prop	s	65	f.	
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En fortsättning på detta resonemang kommer att framföras under analysdelen längre 

fram i uppsatsen. 

 

3.2.2 Syftet 
 
Näringslivets tvister har sedan lång tid tillbaka i stor utsträckning handlagts i privata 

skiljeförfaranden. Tvister mellan konsument och näringsidkare klaras ofta upp av all-

männa reklamationsnämnden och på försäkringsområdet prövas tvister ofta i en rådgi-

vande nämnd. Det sagda i förening med den gallring som instanssystemet leder till med-

för att antalet HD-avgöranden på förmögenhetsrättens område är obetydligt.47 

Ett av problemen med att dessa mål oftast handläggs i skiljeförfaranden är att skil-

jedomar i princip inte är offentliga. För att råda bot på detta problem, och för att få fler 

av dessa mål att komma under domstols prövning och därmed förbättra prejudikatbild-

ningen på förmögenhetsrättens område, ville man föra över en del av de tvister som 

handlas av skiljenämnder till de allmänna domstolarna.48  

Det ovan anförda var dock lättare sagt än gjort, och bara under de senaste 60 åren 

har flera utredningsförslag presenterats utan att någon egentlig lösning åstadkommits.49 

Som en röd tråd genom de många betänkandena har tanken att försöka skapa ett så ef-

fektivt domstolsalternativ att parter inom näringslivet, åtminstone i fler fall än innan, 

skulle se det som förmånligare att välja det nya alternativet istället för skiljeförfa-

rande.50  

När förslaget till hissmöjligheten kom tryckte man särskilt på det faktum att ef-

tersom skiljeförfaranden är förenade med stora och svåröverblickbara kostnader kan 

intresse finnas, även för ekonomiskt starka parter, för en alternativ tvistlösningsmodell 

som innehåller flera av de fördelar som ett skiljeförfarande innebär jämfört med en 

domstolsprocess enligt nuvarande regler. Ett sådant alternativ borde vidare framstå som 

särskilt tilltalande för de parter som i och för sig skulle vara intresserade av  

skiljeförfarandets fördelar men som av ekonomiska skäl tvingas avstå därifrån. Lös-

																																																								
47	A	prop	s	61.	
48	A	st.	
49	Se	bl.a.	processkommissionen,	processlagberedningen	och	stadsdomstolsutredningen,	exempelvis	
från	domstolskommittén	i	SOU	1972:22	Skiljedomstol.	
50	 Se	prop.	1988/89:78	 s	61	 f.	Av	 förslagen	kan	nämnas	 inrättande	av	 specialdomstolar med	en	 sam-
mansättning	av	jurister	och	experter,	regler	om	att	ett	skiljeavgörande	ska	kunna	överklagas	till	HD	och	
regler	om	rätt	att	efter	prorogationsavtal	väcka	talan	i	hovrätt	som	skulle	handlägga	målet	under	med-
verkan	av	experter,	ett	eninstansförfarande	förlagt	till	tingsrätt	i	särskild	sammansättning	med	möjlighet	
för	parterna	att	utse	bisittare	etc.	



	 14	

ningen blev därför att parterna skulle ingå ett avtal om att inte överklaga tingsrättens 

avgörande, vilket skulle leda till ett alternativ till skiljeförfarande där önskemålet om 

ett snabbt, slutligt avgörande av tvisten kunde uppfyllas.51 

Även om det skulle vara positivt om det nya förslaget fick den effekten att parterna 

kom att se domstolsprövning som ett möjligt alternativ till skiljeförfarande var inte 

syftet med förslaget att skapa ett alternativ till skiljeförfarande. Tanken var istället att 

dels finna nya metoder för att få fram sådana prejudikatfrågor till HD som med nu gäl-

lande regler sällan kom dit, och dels att finna vägar för att få prejudikatfrågor snabbt 

avgjorda.52 

Anledningen till att departementschefen faktiskt föreslog att möjligheten för tings-

rätten att hänskjuta en prejudikatfråga till HD skulle genomföras var alltså framförallt 

för att det skulle innebära en snabb, billig och enkel väg att skapa prejudikat.  

 

3.3  Förutsättningar 
	

3.3.1 Vid tillkomsten 

Förslaget godtogs av regeringen och bestämmelserna började gälla den 1 juli 1989. Det 

innebar att en tingsrätt under pågående handläggning i ett dispositivt tvistemål under 

vissa förutsättningar kunde hänskjuta en prejudikatfråga direkt till HD.  

En grundläggande förutsättning för att tingsrätten skulle kunna använda sig av his-

sen var att domstolsprövningen skulle stanna i tingsrätten.53 Det medförde alltså att par-

terna var tvungna att ingå avtal om att inte överklaga tingsrättens dom.54 Ett annat krav 

var att parterna samtyckt till att frågan skulle hänskjutas till HD.55 Frågan skulle vidare 

formuleras av tingsrätten tillsammans med parterna. Även om det inte var ett krav 

skulle frågan helst bygga på ostridiga sakförhållanden. Anledningen till detta var att 

man trodde att det då skulle vara troligare att parterna skulle samtycka till att hänskju-

tande skedde. Samtidigt kunde även tilltrasslade och stridiga sakfrågor i det enskilda 

																																																								
51	A	prop	s	62.	
52	A	st.	
53	A	prop	s	67.	
54	Se	NJA	1997	s	81	där	inget	avtal	hade	ingåtts	och	hissen	därmed	inte	var	tillämplig.		
55	Se	exempelvis	NJA	2003	s	31	där	ingen	av	parterna	samtyckte	vilket	resulterade	i	att	hissen	inte	var	
tillämplig.	
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fallet utgöra ett direkt hinder mot att över huvud taget hänskjuta prejudikatfrågan i må-

let till HD.56   

Ett problem som uppmärksammades när förslaget kom var att det kunde vara svårt 

att formulera prejudikatfrågan. Rätten skulle ju tillämpas på ett underlag av fakta och 

dessa fakta skulle tingsrätten tillhandahålla HD. Parternas ståndpunkter och påståenden 

var därför tvungna att vara preciserade. Det gjorde att tingsrätten som regel skulle vänta 

med hänskjutande till dess att förberedelsen var avslutad och man hade gjort en skriftlig 

sammanfattning av parternas ståndpunkter.57 I en del fall kunde frågan om ett hänskju-

tande komma att bli aktuell först under huvudförhandlingen i tingsrätten.58 

När parterna begärde hänskjutande av en fråga kunde det tänkas att tingsrätten fann 

att frågan inte lämpade sig för ett hänskjutande. I dessa fall hade parterna möjlighet att, 

efter en omformulering av frågeställningen, återkomma till tingsrätten med en ny begä-

ran.59  

Sedan tingsrätten hänskjutit en fråga och HD meddelat prövningstillstånd var HD i 

princip bunden av den utformning av frågan som tingsrätten hade valt. Skulle det dock i 

detta skede visa sig att den hänskjutna frågan inte uppfyllde de krav som HD ställde, tex 

om den ställda frågan var sådan att HD:s prövning annars skulle gå utöver vad som var 

föremål för processen och som parterna disponerade över, fanns det fortfarande möjlig-

het att tillämpa hissen. I vissa fall ansåg sig HD nämligen kunna, utan parternas hö-

rande, justera den frågeställning som tingsrätten hänskjutit. 60 Även om tanken var att 

det inte skulle förekomma någon skriftväxling mellan parterna i HD hade domstolen 

ändå möjlighet att ge parterna tillfälle att ange sin inställning om det under beredningen 

av ärendet i HD skulle aktualiseras en i målet inte tidigare berörd fråga.61 Det faktum att 

HD fick justera frågeställningen innebar dock inte att en part hade rätt att, sedan ärendet 

hänskjutits till HD, utöka frågeställningen. Däremot torde part haft rätt att, sedan HD 

besvarat frågan och målet återupptagits i tingsrätten, åberopa nya omständigheter såvida 

dessa inte medförde en ändring av den i målet väckta talan.62 

																																																								
56	Prop.	1988/89:78	s	68.	Se	även	Knutsson,	Med	hissen	till	HD,	s	243	f.	om	ett	fall	där	HD	vägrade	pröv-
ningstillstånd,	något	som	kan	ha	berott	på	att	utredningen	inte	lämpade	sig	för	en	prövning	i	HD	(par-
terna	hade	olika	uppfattning	rörande	flera	förhållanden	som	kunde	inverka	på	bedömningen	av	frågan).	
57	Prop.	1988/89:78	s	69	och	42	kap.	16	§	RB.	
58	A	prop	s	69.	
59	Se	NJA	1998	s	375.	
60	Se	NJA	1997	s	660.		
61	A	st.	
62	Knutsson,	Med	hissen	till	HD,	s	242.	
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Någon bevisupptagning i HD skulle det i princip inte vara i den hänskjutna delen, 

men HD kunde liksom i andra fall inhämta yttrande från myndighet eller organisation.63  

Ett beslut varigenom en tingsrätt biföll eller avslog en begäran om hänskjutande 

fick inte överklagas eftersom 49 kap. 3 § RB var tillämplig.64 Beslutade rätten att ett 

hänskjutande skulle ske fick målet vilandeförklaras enligt 32 kap. 5 § RB. Om ett sam-

tycke återkallades innan tingsrätten hunnit hänskjuta frågan till HD, föll frågan. Efter 

det att framställningen väl avlåtits till HD kunde dock samtycket inte återkallas.65 Detta 

kändes logiskt eftersom det var tingsrätten och inte parterna som underställt HD frågan.  

Avgörandet i HD skulle ske genom slutligt beslut och när det hade lämnats återupp-

togs målet för fortsatt handläggning i tingsrätten. Även när en prejudikatfråga hänskju-

tits till HD ägde alltså själva rättegången fortfarande rum i tingsrätten. Det var därför 

tingsrättens sak att pröva frågor om rättegångskostnader, även i den del de hänförde sig 

till en prejudikatfråga som prövats av HD.66 

Avslutningsvis kan poängteras att HD:s slutliga avgörande skulle formuleras som 

ett ställningstagande i en konkret fråga. Avgörandet skulle alltså inte ges i formen av en 

abstrakt allmän rättsgrundsats. Härvidlag skiljde sig avgörandet från sådana förhandsbe-

sked angående EU-rättens tolkning som EU-domstolen har att lämna på begäran av nat-

ionell domstol.67 

 

3.3.2 Efter revidering av bestämmelserna 
	
I princip alla av de ovan beskrivna förutsättningarna som kom att gälla när institutet 

tillkom gäller än idag. En viktig skillnad kom dock efter cirka 10 år. Kravet på̊ att par-

terna skulle ha träffat avtal om att inte överklaga tingsrättens dom kom att slopas som 

förutsättning för att tingsrätten i ett dispositivt tvistemål ska kunna hänskjuta en fråga 

direkt till HD.68  I skälen till förslaget att slopa kravet på avtal framfördes det faktum att 

det i svensk rätt inte finns några möjligheter att överklaga ett avgörande av den första 

instansen direkt till den högsta instansen, alltså̊ från tingsrätt direkt till HD, ett s.k. 

språngöverklagande.69 Därefter framfördes att Sveriges motsvarighet, dvs. hissen,  

																																																								
63	Se	exempelvis	NJA	2001	s	872	där	Sveriges	advokatsamfund	avgav	yttrande	i	målet.	
64	Lindell,	s	378.	
65	Prop.	1988/89:78	s	70.	
66	A	st.	och	Höglund,	SvJT	1989	s	193.	
67	Knutsson,	s	248.		
68	Prop.	1998/99:37.	
69	Denna	möjlighet	finns	i	flera	andra	europeiska	länder,	t.ex.	England,	Tyskland	och	Norge.		
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förmodligen var alldeles för begränsad i flera avseenden. Under 10 år hade reglerna 

endast utnyttjats vid fyra tillfällen vilket utredningen ansåg kunde tyda på att de förut-

sättningar som ställts upp för hänskjutande hade varit för stränga. Utredningen pekade 

särskilt på överklagandeförbudet och att det för många förmodligen framstod som en 

alltför stor risk att förbinda sig att inte överklaga tingsrättens dom när man inte visste 

om HD skulle komma att meddela prövningstillstånd.70 En diskussion om huruvida 

överklagandeförbudet skulle tas bort eller inte påbörjades därför. Vissa ansåg att det inte 

var en lämplig lösning då det kunde medföra olägenheter och gränsdragningsproblem. 

Andra ansåg istället att det kunde vara en bra lösning.71 Dessa menade att det troligen 

skulle krävas att förbudet togs bort helt om institutet skulle kunna få en mera omfat-

tande användning. Ett annat argument som framfördes var att slopandet av kravet tro-

ligtvis inte skulle göra någon större skillnad då parterna förmodligen ändå skulle avstå 

från att överklaga när HD avgjort prejudikatfrågan, åtminstone i de fall då tingsrättens 

dom inte rymde frågor som HD inte haft anledning att ta ställning till. Kravet på ett av-

tal om att inte överklaga tingsrättens dom kom därför att slopas.72  

Efter denna omarbetning av reglerna kom nyligen ytterligare förändringar. Denna 

gång handlade det dock inte om att förutsättningarna för hissen i tingsrätten ändrades 

utan istället utvidgades möjligheten för hissen på ett annat sätt. År 2016 kom nämligen 

möjligheten även för hovrätten att hänskjuta en fråga för prövning i HD.73 Anledningen 

var bland annat att det krav på prövningstillstånd som införts i hovrätten inneburit att 

antalet meddelade tvistemålsdomar i hovrätterna minskade. Detta bidrog i sin tur till att 

antalet ansökningar i HD om prövningstillstånd i tvistemål också minskade påtagligt. 

Förslaget lämnades därmed i syfte att stärka HD:s underlag för prejudikatbildning.74 

Hovrätten kan därför numera, efter tillståndsprövningen i hovrätten, hänskjuta en preju-

dikatfråga till HD.75 

När förslaget kom från utredningen såg det lite annorlunda ut i förhållande till 

tingsrättens möjligheter att hänskjuta prejudikatfrågor. De flesta av dessa skillnader togs 

dock bort. En första skillnad var att utredningen till en början menade att hovrätten 

skulle hänskjuta frågan till HD innan prövning om prövningstillstånd skett i hovrätten. 

																																																								
70	Prop.	1998/99:37	s	35.	
71	Se	bl.a.	SOU	1995:65	s	195	f.	
72	Prop.	1998/99:37	s	35	f.	
73	Prop.	2015/16:39.		
74	A	prop	s	57.		
75	A	prop	s	58.	
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Tillståndsprövningen i hovrätten skulle alltså förklaras vilade i väntan på HD:s beslut. 

Denna del av förslaget slopade man eftersom man bland annat ansåg att det skulle inne-

bära längre handläggningstider och osäkra processekonomiska fördelar för parterna i 

målet. Man ville inte att HD:s prejudikatbildande roll skulle stärkas på bekostnad av 

parters resurser eller berättigade krav på en effektiv handläggning. Hovrätternas möjlig-

het att hänskjuta en prejudikatfråga i målet till prövning av HD skulle därför istället ske 

först efter det att prövningstillstånd meddelats i hovrätten. En ytterligare fördel som 

kunde uppnås härav var att det sannolikt skulle medföra ett större antal hänskjutande 

eftersom förslaget då omfattade även prejudikatfrågor som identifieras under hovrättens 

handläggning. Detta skulle alltså både kunna främja HD:s prejudikatbildning och ge 

processekonomiska fördelar.76  

En annan ändring som skedde i förhållande till förslaget handlade om i vilken ut-

sträckning parterna skulle ges inflytande över frågan om hovrätten skulle hänskjuta en 

prejudikatfråga till HD för prövning. I utredningens förslag krävdes inte parternas sam-

tycke. Denna del av förslaget ansågs dock orimlig. Eftersom institutet kring hänskju-

tande i sig innebar ett avsteg från instansordningens princip ansåg man det befogat att 

parterna skulle ha inflytande i frågan om hänskjutande HD, bland annat av förutsebar-

hetsskäl.77 

En skillnad från möjligheten till hissning i tingsrätten som accepterades var tid-

punkten. Som ovan beskrivits ska hänskjutande i tingsrätten inte ske förrän frågan är 

tillräckligt utredd vilket förmodligen innebär i ett sent skede av processen. I hovrätten är 

det dock annorlunda eftersom det då finns en tingsrättsdom att förhålla sig till och frå-

gorna i målet oftast är så klarlagda att det inte finns anledning att vänta med att hän-

skjuta en fråga. Ett hänskjutande kan därför i hovrätten många gånger ske redan i sam-

band med beviljande av prövningstillstånd.78 

 

 

 

 

 

																																																								
76	A	prop	s	58	ff.	
77	A	prop	s	81.	
78	Fitger	m.fl.,	Rättegångsbalken,	kommentaren	till	56	kap.	13	§,	Zeteo.	
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3.4  Innebörden  
 
Vilken karaktär får då HD:s avgöranden och vad får de för betydelse? I förarbetena 

framgår det att frågorna avgörs genom slutligt beslut eftersom det inte är saken som 

avgörs.79 Frågan om avgörandets karaktär är dock inte helt självklar. Det finns nämligen 

domar, s.k. mellandomar80 som inte avgör saken. HD:s prövning av en hänskjuten pre-

judikatfråga verkar likna och kunna jämställas med en sådan mellandom. På samma sätt 

som mellandomen blir HD:s avgörande nämligen bindande för tingsrätten, dvs. det får 

rättskraft inom den pågående rättegången, s.k. intraprocessuell rättskraft, medan någon 

rättskraft utanför rättegången inte kan förekomma. Däremot kommer ju tingsrättens 

dom att få rättskraft på vanligt sätt och denna dom grundar sig ju på HD:s beslut i den 

hänskjutna frågan.81  
Även om HD:s avgörande är bindande för tingsrätten är det därmed inte sagt att 

HD:s avgörande också kommer att bestämma utgången av målet i tingsrätten. Det kan 

mycket väl tänkas att HD:s beslut innebär en för parterna oförutsedd vändning av rätts-

frågan vilket gör att man kan åberopa nya omständigheter som parten tidigare inte till-

mätt betydelse. Dessutom kan tingsrätten behöva hålla huvudförhandling, där exempel-

vis bevisfrågorna kan komma i annat läge än som förutsetts vid hänskjutandet. Parterna 

kan också, vilket kommer visas i nästa kapitel, förlikas på grundval av HD-avgörandet. 

På så vis kan det bli verkningslöst i det enskilda fallet. Med hänsyn till att man ändå har 

fått ett prejudikat för sådana fall som överensstämmer med det hänskjutna materialet, 

kan dock det faktum att parterna förlikas ha mindre betydelse.82 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
79	Se	Prop.	1988/89:78	s	69	och	17	kap.	1	§	RB.		
80	17	kap.	5	§	st	2	RB.		
81	Ekelöf	&	Edelstam,	s	153	f.		
82	A	a	s	154.	



	 20	

4 Tillämpningen  
	
	
4.1 NJA 1995 s 197 
 
Efter ikraftträdandet dröjde det flera år innan något mål kom upp med hissen. I oktober 

1993 var det emellertid dags. Bakgrunden var att ett försäkringsbolag hade utställt kre-

ditförsäkringar genom att gå i borgen för olika låntagares lån i banken. För att täcka 

kreditförsäkringarna hade försäkringsbolaget också tecknat återförsäkringar. Låntagarna 

hade i sin tur genom motförbindelser tillerkänt försäkringsbolaget regressrätt mot dem 

och lämnat säkerheter för sina åtaganden i form av panter och borgensförbindelser. Se-

dan försäkringsbolaget gått i konkurs ansåg banken sig ha separationsrätt för medel som 

hade influtit till konkursboet på grund av motförbindelser eller de för dem lämnade sä-

kerheterna och även till kvarstående täckningsfordringar på grund av motförbindelserna. 

Konkursboet motsatte sig bankens anspråk.  

På begäran av båda parter83 beslöt tingsrätten att hänskjuta en frågelista, uppdelad 

på fem punkter, vilka handlande om i vilka fall banken hade rätt att få tillbaka medel 

från konkursboet. Det rörde bland annat de medel som inkommit till följd av regress-

fordran, realisation och återförsäkring. HD meddelade prövningstillstånd utan någon 

begränsning och kan därmed anses ha godtagit att allt som tingsrätten hade frågat om 

utgjorde prejudikatfrågor.  

HD:s avgörande innehöll ganska utförliga resonemang, vilka resulterade i att ban-

ken gavs rätt att återfå medlen i alla fall utom såvitt avsåg återförsäkringsfallet. På den 

punkten anförde HD att banken i vart fall inte ensam kunde tillerkännas någon separat-

ionsrätt till influtna belopp.  

HD:s avgörande gav tydligen parterna den ledning de behövde för att avgöra tvis-

ten. Sedan beslutet hade meddelats återkallade de nämligen sin talan i tingsrätten.84 

 

 

 

																																																								
83	De	hade	även	träffat	avtal	om	att	inte	överklaga	tingsrättens	dom	då	detta	fortfarande	var	ett	krav	vid	
denna	tidpunkt,	även	i	de	5	kommande	fallen	träffade	parterna	ett	sådant	avtal.		
84	T	6-305-93.	
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4.2 NJA 1996 s 68 
 
Nästa gång ett ärende kom med hissen var i slutet av år 1994. Den aktuella rättsfrågan i 

detta fall var mera avgränsad än i det föregående ärendet och gällde innebörden av be-

greppet sakskada. 

Ett företag hade tecknat en ansvarsförsäkring som täckte skadeståndsskyldighet 

för person- och sakskada. Företaget hade sålt flänsämnen, vilka av köparen hade svet-

sats samman med andra komponenter till kapslar, som var avsedda att monteras in i 

flygplansmotorer. De levererade ämnena uppfyllde emellertid inte avtalade kvalitets-

krav och ett antal kapslar var därför tvungna att kasseras, vilket ledde till skadestånds-

ansvar för säljaren av ämnena. Försäkringsbolaget vägrade att stå för den kostnaden, 

eftersom det ansåg att köparens förlust var att hänföra till ren förmögenhetsskada som 

alltså inte omfattades av försäkringen. 

Parterna hemställde att tingsrätten skulle hänskjuta frågan om den aktuella skadans 

beteckning till HD:s prövning. HD meddelade prövningstillstånd och angav att sakska-

debegreppet måste utformas med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet. 

Förutom fysiska förändringar på egendomen borde också förhållandena att egendomen 

försämrats genom att dess funktion hade gått förlorad eller blivit nedsatt i icke obetydlig 

grad beaktas. I det aktuella fallet menade HD att felet i de levererade flänsämnena hade 

medfört att kapslarna kommit att få en så nedsatt funktion att det förelåg en sakskada.  

Efter HD:s beslut medgav försäkringsbolaget käromålet, och tingsrätten meddelade 

dom i enlighet härmed.85 

 

4.3 NJA 1997 s 660 
 
Det ärende som härnäst kom med hissen föranledde flera komplikationer. Ärendet 

gällde återigen separationsrätt, men denna gång till en flytdocka som fanns på en fastig-

het vilken innehades med tomträtt av ett skeppsvarv. Varvet hade sålt flytdockan till ett 

förvaltningsbolag men fortsatt nyttja den enligt ett hyresavtal med förvaltningsbolaget. 

Ett drygt år efter försäljningen av flytdockan hade inskrivningsmyndigheten på ansökan 

av varvet gjort inskrivning i tomträttsboken av en förklaring enligt 2 kap. 3 § jordabal-

ken (JB).86 I den åberopade förklaringen angavs att flytdockan inte hörde till tomträtten. 

																																																								
85	T	10-462-94.	
86	Jordabalk	(1970:994).	
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Förvaltningsbolaget hade sedermera, med stöd av en optionsklausul i hyresavtalet, på-

kallat att varvet skulle köpa tillbaka flytdockan. Bolaget förbehöll sig äganderätten till 

denna till dess hela köpeskillingen var betald. Innan slutbetalning hade skett blev emel-

lertid varvet försatt i konkurs. 

Parterna hemställde att tingsrätten skulle hänskjuta frågan om förvaltningsbolagets 

separationsrätt för prövning av HD. Tingsrätten beslöt att hänskjuta ’’den i målet väckta 

frågan om separationsrätt’’ till prövning av HD. Domstolen godtog emellertid inte den 

formuleringen utan förelade tingsrätten att i samråd med parterna formulera den preju-

dikatfråga som hänskjutits till HD:s prövning. Tingsrätten och parterna ändrade därför 

frågan till att avse huruvida förvaltningsbolaget hade erhållit en sakrättsligt skyddad 

äganderätt till flytdockan genom köpeavtalet eller i vart fall genom inskrivningen av 

förklaringen enligt 2 kap. 3 § JB och därför, på grund av sitt äganderättsförbehåll, hade 

separationsrätt till flytdockan i varvets konkurs.  

HD beviljade prövningstillstånd men kunde senare vid sin prövning av ärendet kon-

statera att tingsrättens fråga hade en alltför vidsträckt formulering. Den rymde bland 

annat frågeställningen huruvida skydd hade erhållits mot eventuella konkurrerande för-

värvare, vilket var ett problem då den frågan endast kunde prövas i mål där en sådan 

förvärvare var part. HD begränsade således prövningen till att gälla frågan om förvalt-

ningsbolaget hade erhållit skydd mot varvets borgenärer och därför hade separationsrätt 

till flytdockan i varvets konkurs. HD har alltså ansett sig kunna, utan att höra parterna 

därom, justera frågeställningen då prövningen annars skulle gå utöver vad som var fö-

remål för processen och som parterna disponerade över.  

HD kom efter en genomgång av gällande rätt fram till att förvaltningsbolaget var-

ken genom avtalet eller genom inskrivningen kunde anses ha erhållit separationsrätt till 

flytdockan i varvets konkurs. Detta bland annat då en överlåtelse av tillbehör till 

tomträtt inte gällde mot tredje man förrän tillbehöret skiljts från tomträtten på ett sådant 

sätt att det inte längre kunde anses höra till denna.87 Även det faktum att förklaringen 

inte omfattade alla industritillbehör som fanns på eller senare tillförts fastigheten spe-

lade in.88  

Sedan HD avgjort ärendet blev målet i tingsrätten på parternas gemensamma begä-

ran avskrivet.89 

																																																								
87	2	kap.	7	§	och	13	kap.	9	§	JB.		
88	2	kap.	3	§	JB.		
89	T	69-95.	
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4.4 NJA 1997 s 787 
 
Nästa fall rörde en fråga om moms. Tvisten uppstod i förhållande till 9 kap. 5 § i 1994 

års mervärdesskattslag90 som sa att en fastighetsägare som har gjort avdrag för ingående 

moms är skyldig att återföra skatten bland annat om han inom tre år säljer fastigheten.  

Problemet med denna paragraf var frågan vad som händer om fastighetsägaren går i 

konkurs under denna treårsperiod, varefter fastigheten säljs av konkursboet. Frågan i 

målet handlade därför om hur en sådan återbetalningsskyldighet skulle definieras i en 

konkurs. Den aktuella konkursförvaltaren och staten hade ingen lösning och kom därför 

överens om att begära att tingsrätten skulle hänskjuta den tvistiga frågan till HD:s pröv-

ning.  

Tingsrätten hänsköt inte frågan direkt utan hade först att ta ställning till om det var 

lagligen möjligt att tillämpa regeln om hänskjutande i detta fall. Det förutsatte ju att 

tvisten kunde jämställas med ett dispositivt tvistemål. Tingsrätten besvarade denna fråga 

jakande med hänvisning till att förvaltaren i det specifika fallet hade fått i uppdrag en-

ligt 9 kap. 13 § konkurslagen91 att förlika tvisten med bindande verkan för gäldenären 

och alla anmärkningsberättigade borgenärer. Tingsrättens resonemang i denna fråga 

godkändes sedermera av HD som meddelade prövningstillstånd.  

Majoriteten i HD (det fanns en skiljaktig) gick på konkursförvaltarens linje. HD 

konstaterade att statens fordran på återföring av skatten hade uppkommit vid fastighets-

försäljningen, alltså efter konkursen. Eftersom den nya lagregleringen innebar att ford-

ringen inte skulle ses som en fordran på konkursboet utan på konkursgäldenären blev 

konsekvensen att fordringen inte kunde göras gällande i konkursen.  

Sedan HD hade meddelat sitt besked avgjorde tingsrätten genom ett slutligt beslut 

tvisten i enlighet med HD:s avgörande.92 

 

4.5 NJA 1998 s 375 
 
I november 1997 hänsköts ännu en skadeståndsfråga till HD:s prövning. Tingsrättens 

mål gällde en byggnadssnickare som hade skadats vid en trafikolycka år 1983 och där-

efter på grund av skadan inte hade kunnat fortsätta i sitt yrke utan omskolat sig till 

byggnadsingenjör. Sedan utbildningen avslutats i juni 1989 hade han fått en anställning 
																																																								
90	Mervärdesskattelag	(1994:200).	
91	Konkurslag	(1987:672).	
92	K	47-93.	
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i det nya yrket, men efter några år blev han uppsagd på grund av arbetsbrist och från 

och med den 1 januari 1993 var han arbetslös. Trafikförsäkringen hade lämnat honom 

full ersättning för inkomstförlust för tiden till och med år 1992, motsvarande skillnaden 

mellan den lön han skulle ha haft som byggnadssnickare och den inkomst han faktiskt 

hade uppburit. I fortsättningen ville emellertid försäkringsbolaget inte betala mer än 

skillnaden mellan lönen som byggnadssnickare och den lön han skulle ha haft som 

byggnadsingenjör. Man ville med andra ord inte ta ansvar för den förlust som hade 

drabbat honom genom att han på grund av arbetsbrist blev uppsagd från sin anställning i 

det nya yrket.  

Sedan målet hade satts ut till huvudförhandling begärde parterna gemensamt att 

tingsrätten skulle hänskjuta tvistefrågan till HD. Tingsrätten avslog till en början deras 

begäran med motiveringen att det inte var sannolikt att HD skulle bevilja prövningstill-

stånd. Det är oklart vad som gav tingsrätten anledning till den bedömningen. Parterna 

återkom emellertid med en förnyad begäran och en ytterligare precisering av fråge-

ställningen, vilket ledde till att tingsrätten biföll deras begäran, varefter HD meddelade 

prövningstillstånd. 

HD förklarade i sina skäl att den skadade mannen var berättigad till ersättning för 

inkomstbortfall som berodde på strukturellt eller konjunkturellt betingad arbetslöshet, i 

den mån det kunde hållas för visst att något motsvarande inkomstbortfall inte skulle ha 

drabbat honom om skadefallet inte hade inträffat. Detta innebar att mannen hade rätt till 

ersättning. 

Sedan HD hade gett sitt besked gav försäkringsbolaget upp sitt motstånd och beta-

lade vad den skadade hade begärt, varefter målet i tingsrätten återkallades.93  

 

4.6 NJA 1998 s 834 
 
Det ärende som härnäst kom med hissen gällde frågan om huruvida erlagda arbetsgivar-

avgifter skulle kunna göras gällande i ett aktiebolags konkurs. I målet hade ett aktiebo-

lag gått i konkurs vilket resulterade i att Kronofogdemyndigheten, för statens räkning, 

efterbevakade en fordran avseende utbetald lönegaranti innefattande bland annat arbets-

givaravgifter. Konkursförvaltaren menade dock att den delen av fordran som avsåg ar-

betsgivaravgifterna inte kunde anses uppstå förrän lönen utbetalats och att den därmed 
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inte kunde göras gällande i konkursen.  

Parterna gav sitt samtycke och tingsrätten beslutade att hänskjuta den angivna frå-

gan om statens betalningsrätt i konkursen för den omtvistade fordringen till prövning av 

HD.  

HD meddelade prövningstillstånd och kom efter en genomgång av gällande rätt 

fram till att då det saknades regler som sa att arbetsgivaravgifter beräknade på utbetalt 

garantibelopp skulle tillfalla staten kunde staten därmed inte anses ha rätt till betalning i 

konkursen för sin omtvistade fordran.94 

Efter HD:s besked hemställde parterna att tingsrätten skulle meddela beslut i enlig-

het med avgörandet vilket tingsrätten också gjorde.95 

 

4.7 NJA 2000 s 97 
 
Härefter uppkom ett ärende som handlade om ansvaret för borgensförbindelser efter 

dödsfall. Problem uppstod då en borgensman avlidit och banken därmed ansåg att det 

ålåg dödsboet att till banken utge de belopp som grundade sig på ett borgensåtagande 

gjort av den avlidne. Dödsboet bestred betalningsskyldighet.  

Tingsrätten hänsköt på parternas begäran frågan om ett dödsbo efter en avliden 

proprieborgensman var skyldig att betala den avlidnes skuld på grund av borgensåta-

gande för prövning av HD. 

HD meddelade prövningstillstånd och förklarade att det saknades både lagbestäm-

melser och praxis som reglerade frågan om verkan av en proprieborgensmans död. HD 

anförde vidare att huvudregel var att ansvaret för obligationsrättsliga förpliktelser vid 

den förpliktades död övergick på hans dödsbo. Slutsatsen blev därför att även ansvaret 

för en proprieborgensförbindelse skulle anses gå över på borgensmannens dödsbo när 

borgensmannen avlidit. Detta då det saknades särskilda regler eller annat särskilt stöd 

för en annan bedömning. 

Sedan HD hade gett sitt besked medgav dödsboet att dom meddelades utifrån HD:s 

ställningstagande.96 

 

																																																								
94	Hade	det	istället	rört	sig	om	arbetsgivaravgifter	som	beräknats	på	av	konkursboet	utbetald	lön	hade	
det	tett	sig	annorlunda.		
95	K	431-96.	
96	T	18-98.	
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4.8 NJA 2000 s 132 
 
Nästa fall handlade om retroaktivitet i skattebetalningshänseende. Staten väckte genom 

Kronofogdemyndigheten talan mot A-M.F. och yrkade att hon, i egenskap av ställföre-

trädare för ett aktiebolag, skulle med tillämpning av den nya skattebetalningslagen97 

förpliktigas att solidariskt med bolaget till staten utge visst belopp avseende skatter och 

avgifter.  

Tingsrätten beslöt att överlämna följande fråga till HD för prövning: Är det fören-

ligt med förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning i 2 kap 10 § 2 st regeringsformen98 

att med tillämpning av den nya skattebetalningslagen ålägga A-M.F. betalningsansvar 

för skatter och avgifter som förfallit till betalning vid tidpunkter då skattebetalningsla-

gen ännu inte gällde? 

HD meddelade prövningstillstånd och framförde i och med retroaktivitetsförbudets 

innebörd att 2 kap 10 § 2 st regeringsformen utgjorde hinder mot att ålägga A-M.F. per-

sonligt betalningsansvar för de skatter och avgifter vilka förfallit till betalning före den 

nya skattebetalningslagen trätt i kraft, i den mån sådant ansvar inte hade kunnat åläggas 

henne enligt de lagbestämmelser som gällde före nämnda dag.  

Efter HD:s avgörande förlikades parterna och målet avskrevs.99 

 

4.9 NJA 2001 s 138 
 
Nästkommande mål som hänsköts till HD gällde frågan huruvida ett avtal om leverans 

och installation av en värmepanna hos en privatperson skulle anses som ett konsument-

köp eller en konsumenttjänst.  

Bakgrunden var att Preem hade levererat och installerat en värmepanna hos en pri-

vatperson. Några månader senare upptäcktes ett fel i form av läckage från pannan. 

Villaförsäkring fanns hos Trygg-Hansa och det betalade ut försäkringsersättning till 

privatpersonen och övertog sedan försäkringstagarens rätt att kräva ersättning av Preem.  

Fråga uppstod avseende om det i målet aktuella köpet, som innefattade installations- 

och monteringsarbete, skulle betraktas som ett köp enligt konsumentköplagen, eller ett 

arbete på fast egendom, byggnader eller andra anläggningar enligt konsumenttjänstla-

																																																								
97	Skattebetalningslagen	1997:483.	
98	Kungörelse	(1974:152)	om	beslutad	ny	regeringsform.	
99	T	963-98.	
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gen.100 På parternas begäran beslöt därför tingsrätten att hänskjuta denna fråga för pröv-

ning av HD.  

HD meddelade prövningstillstånd och framförde att betydelsen av vilken lag man 

valde främst handlade om preskriptionsreglerna för fel. Frågan skulle enligt HD besva-

ras med hjälp av en helhetsbedömning av huruvida varan eller tjänsten utgjorde den 

övervägande delen av förpliktelsen. Hänsyn skulle framförallt tas till värdet på varan 

och tjänsten, till huruvida särskild fackkunskap, skicklighet eller utrustning erfordrades 

och till om varan efter installationen lätt kunde frigöras och sålunda behöll sin identitet. 

HD:s majoritet (det fanns en skiljaktig) kom fram till att då kostnaden för värmepannan 

var väsentligt högre än kostnaden för installationen och arbetet inte var av särskilt kvali-

ficerat slag och heller inte krävde någon avancerad specialutrustning fick det anses som 

naturligt att avtalet avsåg ett köp enligt konsumentköplagen. 

Till följd av HD avgörande förlikades parterna och målet avskrevs därför.101 

 

4.10 NJA 2001 s 269 
	
Nästa fall som kom med hissen till HD gällde liksom tidigare hissmål frågan om skade-

ståndsansvar, närmare bestämt om en besiktningsmans skadeståndsansvar. Bakgrunden 

i målet var att två privatpersoner, J.J. och T.W. förvärvat en fastighet. Enligt kontraktet 

skulle köparna äga rätt att utan kostnad häva köpet senast en viss tid, bland annat i det 

fallet att utförd besiktning inte utföll till belåtenhet. För att besiktiga fastigheten anlitade 

därför köparna en byggnadsingenjör, B.L. Efter B.L:s besiktning upprättade denna ett 

besiktningsutlåtande där det framgick att vissa risker fanns men att en fortsatt teknisk 

utredning "Bedöms f.n. inte erforderlig". Vid besiktningsutlåtandet fogades även en 

uppdragsbekräftelse som uppgetts vara utformad i enlighet med ett modellavtal för 

överlåtelsebesiktningar utarbetat av Svenska Byggingenjörers Riksförbund. Efter det att 

J.J. och T.W. flyttat in uppstod problem i fastigheten i form av fukt och mögel. På 

grund härav yrkade J.J. och T.W. att bolaget där B.L. arbetade skulle förpliktas att till 

dem betala skadestånd. Företaget förnekade att B.L. varit försumlig vid utförandet av 

sitt uppdrag och bestred yrkandet. 

Tingsrätten hänsköt på parternas hemställan följande två frågor till prövning av 

HD. Föreligger det en allmän skyldighet för besiktningsmannen att, vid användandet av 

																																																								
100	Konsumentköplag	(1990:932),	Konsumenttjänstlag	(1985:716).	
101	T	504-97.	
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det aktuella modellavtalet, vid konstaterad risk för skada rekommendera en fortsatt tek-

nisk utredning? Och om besiktningsmannen inte skulle göra detta, gör han sig då skyl-

dig till en vårdslös underlåtenhet? 

Prövningstillstånd meddelades och HD kom i sina skäl fram till att det vid använ-

dandet av modellavtalet inte förelåg någon allmän skyldighet för en besiktningsman att 

rekommendera en fortsatt teknisk utredning så snart han konstaterat att det förelåg risk 

för en väsentlig brist. I förevarande fall hade emellertid B.L. uttryckligen angett att fort-

satt teknisk utredning "f.n." inte bedömdes erforderlig. I och med uttalandet hade J.J. 

och T.W. därmed haft fog för att uppfatta uttalandet på det sättet att risken för fuktpro-

blem var så obetydlig, att det enligt B.L:s mening inte fanns skäl för dem att gå vidare 

med någon teknisk utredning med anledning av hans påpekande om nämnda risk. Av 

vad bolaget anfört kunde det inte slutas att B.L. hade haft tillräckligt underlag för en 

sådan rekommendation. Till följd av dessa angivna förhållanden ansåg HD att det var 

oaktsamt av B.L. att uttala sig om behovet av fortsatt teknisk utredning på sätt som 

skedde.  

Efter HD:s beslut i frågan förklarade bolaget sig inte ha något att erinra mot att 

tingsrätten meddelande dom i enlighet med parets yrkande.102 

 

4.11 NJA 2001 s 872 
 
Nästa fall som tog hissen upp till HD var ännu ett konkursärende. En advokat, BN., som 

drev advokatverksamhet i ett aktiebolag, BNAB, försatte sig själv och sitt bolag i kon-

kurs. Innan de båda konkurserna hade BNAB fakturerat BN:s klienter och hans arvoden 

hade flutit in direkt till BNAB där de bokförts som inkomst av näringsverksamhet. 

Samtliga arvoden, även de som tillerkänts BN själv på grund av personliga uppdrag 

såsom konkursförvaltaruppdrag, hade oavkortat kommit BNAB till del genom att be-

loppen satts in på bolagets bankkonto. Frågan som hänsköts för prövning till HD var om 

BN., i sin egenskap av konkursförvaltare, skulle anses ha arbetat i eget namn för 

BNAB:s räkning eller fortlöpande till BNAB överlåtit honom tillkommande förvaltar-

arvoden samt, i följd därav, om BN:s konkursbo är redovisningsskyldigt eller inte 

gentemot BNAB:s konkursbo för det i målet aktuella förvaltararvodet. 

HD meddelade prövningstillstånd och började med att konstatera att om en företa-

gare hade bildat ett aktiebolag med ändamål att bedriva företagsverksamhet och ägde 
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samtliga aktier, låg det normalt nära till hands att anta att hans verksamhet bedrevs för 

bolagets räkning, med följd att han blev redovisningsskyldig gentemot bolaget för de 

intäkter i verksamheten som han uppburit. Problemet i detta fall var dock att det i målet 

var fråga om ersättning för ett uppdrag som enligt lag kunde meddelas endast en enskild 

person och således inte ett aktiebolag. HD:s majoritet (det fanns en skiljaktig) framförde 

att det trots allt inte kunde ha någon betydelse att ersättningen avsåg ett uppdrag av så-

dan karaktär, så länge det var fråga om en verksamhet som föll inom ramen för bolagets 

i bolagsordningen angivna ändamål. På grund härav var BN:s konkursbo redovisnings-

skyldigt gentemot BNAB:s konkursbo för det i målet aktuella förvaltararvodet. 

Till följd av HD:s svar på frågorna förlikades parterna och målet i tingsrätten av-

skrevs därför.103 

 

4.12  NJA 2002 s 173 
 
Detta fall rörde frågan om rätt till uteslutning av bolagsman i ett handelsbolag. Tingsrät-

ten hänsköt på parternas begäran frågan om rätten att utesluta C som bolagsman med 

anledning av att handelsbolagsavtalet sagts upp. Parterna var oense om huruvida avtalet 

hade slutits på bestämd eller obestämd tid.  

HD meddelade prövningstillstånd och framförde att rätten att säga upp ett bolagsav-

tal var beroende av om det hade slutits på bestämd eller obestämd tid. HD ansåg att av-

talet hade slutits på bestämd tid då ett avtal generellt kunde anses slutet på bestämd tid, 

även om den verkliga avtalstidens slut var obestämd, så länge uppsägning inte skedde. 

Härefter gick HD vidare och sa att rätten att säga upp ett bolagsavtal som slutits på be-

stämd tid kunde vara helt oreglerad, varvid avtalet skulle upphöra vid utgången av den i 

avtalet angivna tiden. Den kunde också vara reglerad på visst sätt, t.ex. som i det aktu-

ella fallet så att uppsägning skulle ske viss tid före periodens utgång och att avtalet an-

nars skulle förlängas med ytterligare en period. En uppsägning som skett i enlighet med 

en reglering av sist nämnt slag kunde inte ge övriga bolagsmän rätt att utesluta den bo-

lagsman som sagt upp avtalet.  Till följd av härav kom majoriteten i HD (det fanns en 

skiljaktig) fram till att det inte hade funnits någon rätt att utesluta C som bolagsman 

med anledning av uppsägningen. 

Sedan HD lämnat besked i frågan förlikades parterna och målet avskrevs.104 
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4.13  NJA 2003 s 683 
 
Nästa mål som tog hissen till HD avsåg ett ärende om offentlig upphandling. Bakgrun-

den i målet var att man skulle göra en ombyggnation på en färja, alternativt köpa en ny 

färja, för en färjeled som Högmarsö samfällighetsförening genom bland annat statliga 

bidrag ombesörjde. Föreningen uppmanade därför om anbud avseende ombyggnaden av 

den befintliga färjan alternativt inköp av en ny färja. Högmarsö varv AB inkom med 

anbud avseende ombyggnaden på 1 700 000 kr samt beträffande den nya färjan med 

olika alternativa belopp. Föreningen antog ett anbud avseende ombyggnaden på 1 941 

000 kr från en annan leverantör. Högmarsö varv AB väckte därför talan mot föreningen 

då de ansåg att föreningen, genom att inte anta bolagets anbud, hade handlat i strid med 

huvudregeln om affärsmässighet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).105 Sam-

fällighetsföreningen bestred käromålet och åberopade bland annat att föreningen inte 

var en upphandlande enhet, varför bestämmelserna i LOU inte var tillämpliga. 

Tingsrätten beslutade, med parternas samtycke, att hänskjuta frågan om Högmarsö 

samfällighetsförening vid målets fortsatta handläggning skulle anses ha varit en sådan 

upphandlande enhet som avses i LOU. 

HD meddelade prövningstillstånd och framförde att den avgörande frågan i HD var 

hur det i LOU använda uttrycket ”som har inrättats i syfte att täcka behov i det allmän-

nas intresse” skulle tolkas. Här använde HD EU-domstolens praxis för att ta ställning i 

frågan och kom fram till att frågan skulle bedömas objektivt. Därefter konstaterade HD 

att de behov som statsbidragen var avsedda att täcka var sådana som normalt tillgodo-

sågs av det allmänna, antingen genom att staten svarade för anläggning och väghållning 

av allmänna vägar eller genom att statsbidrag lämnades till enskild väghållare. Behoven 

skulle därför anses vara av sådan karaktär att de var att betrakta som behov i det all-

männas intresse i den mening som avses i LOU. HD:s slutsats blev således att förening-

en vid den fortsatta handläggningen av målet skulle betraktas som en upphandlande 

enhet i LOU:s mening. 

Efter HD:s besked förlikades parterna och förlikningen stadfästes sedan av tingsrät-

ten genom dom.106 

 

																																																								
105	1	kap.	4	§	lagen	(1992:1528)	om	offentlig	upphandling.	
106	T	443-01.	
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4.14  NJA 2004 s 542 
 
Nästa fall som kom med hissen till HD skiljde sig särskilt från de tidigare målen. Detta 

fall gick nämligen in på området familjerätt, närmare bestämt om bodelning i ett sambo-

förhållande. Problemet hade uppstått då A och B hade ett samboförhållande och A in-

nan förhållandet inleddes hade förvärvat en fastighet, bebyggd med ett fritidshus. Under 

samboförhållandets varaktighet uppfördes en tillbyggnad på fritidshuset som ansågs 

avsett för gemensamt ändamål. Denna tillbyggnad bekostades av A. Frågan blev därmed 

om tillbyggnaden, hela byggnaden eller fastigheten skulle ingå i bodelning efter sambo-

förhållandets upphörande. 

Tingsrätten hänsköt med parternas samtycke frågan till prövning av HD. HD med-

delade prövningstillstånd och konstaterade att eftersom en utav samborna var ägare till 

fastigheten innan samboförhållandet inleddes hade denna inte förvärvats för gemensamt 

begagnande. Det förhållandet att tillbyggnaden hade tillförts fastigheten under sambo-

förhållandet för att användas som gemensam bostad medförde inte att lagens bodel-

ningsregler blev tillämpliga. Mot bakgrund av detta kom HD till slutsatsen att inte nå-

gon del av den ifrågavarande egendomen skulle ingå i bodelningen. 

Sedan HD lämnat beslut i frågan förliktes parterna och käromålet återkallades.107  

 

4.15  NJA 2005 s 438 
 
Nästa mål handlade om preskription av bolagsmans ansvar vid utträde ur handelsbolag. 

Frågan i målet uppstod då ett aktiebolag (V) gått i konkurs och vid denna tidpunkt hade 

en fordran på ett handelsbolag (W) som även det hade gått i konkurs. V yrkade därför 

att de tre bolagsmännen i W skulle förpliktas att solidariskt utge ett belopp motsvarande 

fordran till V. De tre svarandena bestred talan och åberopade bland annat att fordran 

preskriberats.  

Tingsrätten beslutade att hänskjuta den i målet föreliggande frågan om preskription, 

dvs. huruvida den fordran som V gjorde gällande mot svarandena i deras egenskap av 

tidigare bolagsmän i W blev föremål för särskild preskription efter deras utträde ur han-

delsbolaget, till prövning i HD. 

HD meddelade prövningstillstånd och angav följande. Det ansvar som V åberopade 

i målet var bolagsmäns s.k. medansvar för ett handelsbolags förpliktelser. Bolagsmäns 
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medansvar hade i litteraturen ansetts vara föremål för accessorisk preskription. Det in-

nebar att ett preskriptionsavbrott mot bolaget medförde att preskriptionen avbröts även 

mot bolagsmännen. Det betydde också att, om ett krav preskriberats i förhållande till 

bolaget, detta förhållande kunde åberopas av bolagsmännen som grund för preskription 

av deras ansvar för kravet. Däremot ansågs bolagsmännens ansvar för bolagets förplik-

telse inte kunna preskriberas särskilt. I målet gjordes gällande att dessa regler om pre-

skription inte skulle tillämpas på det ansvar för handelsbolagets förpliktelser som åvila-

de en bolagsman efter det att han har avgått ur handelsbolaget. HD ansåg här att det inte 

förelåg något rättsligt stöd för att hävda att en preskriptionsregel med den angivna inne-

börden skulle vara gällande rätt. Om en sådan regel skulle införas borde det ske genom 

lagstiftning. Slutsatsen blev därmed att V:s fordran mot bolagsmännen inte blev föremål 

för särskild preskription efter deras utträde ur W. 

Efter HD:s besked stadfäste tingsrätten genom dom den förlikning som parterna 

träffat.108 

 

4.16  NJA 2005 s 510 
 
Nästa mål som kom med hissen till HD var ännu ett konkursärende, denna gång avse-

ende upphovsintrång. M.A. som var tecknare och upphovsman hade träffat ett förlags-

avtal med Officina genom vilket rätten att mångfaldiga och försälja vissa av M.A:s als-

ter uppläts. Enligt avtalet skulle M.A. erhålla en royalty på produkternas försäljnings-

pris. Efter Officina försattes i konkurs överlät konkursboet bland annat i lager liggande 

produkter som var dekorerade med M.A:s alster. M.A. väckte därför talan mot Officinas 

konkursbo och yrkade att konkursboet skulle utge vederlag för utnyttjandet av upphovs-

rättsligt skyddade verk samt skadestånd på grund av upphovsrättsintrång.  

Tingsrätten beslöt att hänskjuta en frågelista om fem frågor, vilka främst handlande 

om huruvida massansvar på olika sätt kunde anses uppkommit.  

HD meddelade prövningstillstånd och svarade på samtliga frågor. Vad som först 

konstaterades var att så länge förlagsavtalet var gällande hade konkursboets överlåtelse 

av exemplaren inte inneburit något upphovsrättsintrång och kunde därmed inte medföra 

massaansvar för konkursboet. En massafordring kunde heller inte anses ha uppkommit 

vid förfogandet av alstren då en fordran på royalty ansågs ha uppkommit genom för-
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lagsavtalet och således före konkursutbrottet. Detta innebar att en massafordran inte 

kunde ha uppkommit redan på den grunden att konkursboet efter konkursutbrottet hade 

utnyttjat den upplåtna spridningsrätten vid överlåtelsen av exemplar av M.A:s verk. 

Konkursboet kunde heller inte anses konkludent ha inträtt i upplåtelseavtalet enbart ge-

nom exemplarförsäljningen då försäljningen kunde jämställas med en normal avveckl-

ing av ett konkursbos varulager. Angående konkursboets rätt att sprida exemplar fram-

förde HD att det inte förelåg något generellt hinder mot konkursboets utövande av den 

upplåtna utgivningsrätten så länge avtalet var gällande och det aktuella avtalet inte in-

nehöll något sådant hinder. Den sista frågan rörde betydelsen av en hävning av förlags-

avtalet före spridningsåtgärden. Här hänvisade HD till svaret på den första frågan och sa 

att konkursboets försäljning inte inneburit något upphovsrättsintrång om förlagsavtalet 

alltjämt var gällande mellan parterna vid överlåtelsen av exemplar av M.A:s verk. Om 

förlagsavtalet däremot hade hävts före exemplaröverlåtelsen saknade konkursboet 

spridningsrätt till lagret och konkursboets försäljning av exemplaren utan M.A:s sam-

tycke innebar i så fall ett upphovsrättsintrång. Om detta var fallet hade därmed boet 

ådragit sig massaansvar för ersättningen. 

Efter beslut från HD skickades svaret tillbaka till tingsrätten för fortsatt handlägg-

ning. Tingsrätten återupptog målet och kom fram till att då hävningsförklaringen från 

M.A. hade skett i rätt tid ansågs konkursboet vid ingåendet av försäljningsavtalet 

alltjämt haft spridningsrätt till lagret.109 

 
	
4.17  NJA 2006 s. 420 
 
Detta mål rörde en konkursförvaltares skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada. 

Frågan som tingsrätten hänsköt på begäran av parterna för prövning av HD var om en 

konkursförvaltare som väckte talan om s.k. bristtäckning enligt ABL vid skadeståndsan-

svar var skyldig att tillse att svaranden i det målet vid ett ogillande av talan kunde få 

ersättning för sina av domstol utdömda rättegångskostnader. Frågan uppstod då boet vid 

förlust inte hade möjlighet att betala motpartens kostnader.  

HD meddelade prövningstillstånd och majoriteten (det fanns två skiljaktiga som 

dock kom fram till samma beslut) kom efter en lång genomgång av gällande rätt fram 

till att det fick anses stå klart att en konkursförvaltare som väckt talan vid domstol end-
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ast i speciella fall kunde bli skyldig att se till att motparten kunde få ersättning för sina 

rättegångskostnader om boet tappade talan. Slutsatsen blev alltså att en konkursförval-

tare inte hade någon sådan generell skyldighet som angavs i frågan.  

Sedan HD lämnat besked återkallades målet och avskrevs således i tingsrätten.110 

 

4.18  NJA 2006 s 732 
 
Nästa mål som kom med hissen till HD rörde ännu ett ersättningsanspråk, denna gång 

på grund av en ledningsskada i en bostadsrätt. Bakgrunden i målet var att en bostads-

rättsförening hade utfört reparation av en vattenskada i bostadsrättshavarnas lägenhet. 

Skadeorsaken var läckage från en ledning för värme, närmare bestämt från en läckande 

luftningsnippel på en radiator. Till följd av denna reparation yrkade bostadsrättsförening 

ersättning från bostadsrättshavarna, detta då den ansåg att bostadsrättshavarna inte hade 

utövat tillräcklig tillsyn över sin lägenhet eftersom de inte hade uppmärksammat läcka-

get. Därtill uppgav föreningen att bostadsrättshavarna även utan eget vållande skulle 

svara för skadan eftersom det föll under bostadsrättshavarnas allmänna underhålls- och  

reparationsansvar enligt bostadsrättslagen111. Bostadsrättshavarna ansåg istället att ska-

dan var en vattenledningsskada i den mening som anges i 7 kap. 12 § tredje stycket bo-

stadsrättslagen, och att deras underhållsansvar därmed begränsades. Bostadsföreningen 

ansåg att denna paragraf inte var tillämplig eftersom den ifrågavarande skadan inte var 

en vattenledningsskada i nämnda stadgandes mening utan en värmeledningsskada. 

Parterna hemställde att tingsrätten skulle hänskjuta frågan huruvida begreppet vat-

tenledningsskada i 7 kap. 12 § tredje stycket omfattade skador till följd av läckage av 

vatten från ledningar och anordningar för värme till HD för prövning.  

HD meddelade prövningstillstånd och förklarade att bostadsrättshavare enligt 7 

kap. bostadsrättslagen hade huvudansvaret för lägenhetens skick vilket innebar att de 

hade att svara för reparationer av skador helt oberoende av hur dessa uppkommit. Be-

stämmelsen om bostadsrättshavarens begränsade ansvar för vattenledningsskador i 12 § 

tredje stycket var alltså en undantagsbestämmelse. Eftersom det i 12 § andra stycket 

gjordes en skillnad mellan ledningar för värme och vatten medan det i tredje stycket 

endast talades om vattenledningsskada, kom HD fram till den slutsatsen att tredje styck-

et därmed inte kunde anses omfatta skada till följd av läckage av vatten från ledningar 

																																																								
110	T	4515-04.	
111	Bostadsrättslag	(1991:614).	
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och anordningar för värme. 

Till följd av HD:s beslut i frågan träffade parterna förlikning i form av att bostads-

rättshavarna medgav föreningens talan och var och en stod för sina rättegångskostna-

der.112 

 

4.19  NJA 2007 s 295 
 
Nästa mål som kom med hissen till HD skiljde sig även det särskilt från de tidigare. 

Detta handlade nämligen om statens skadeståndsansvar enligt den europeiska konvent-

ionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR), till följd av en för lång häktningstid. B.H.S. hade hållits häktad med fulla  

restriktioner under en lång tid innan han fått sin sak prövad i domstol vilket han menade 

hade förorsakat allvarliga psykiska men. Han påstod att staten i och med den långa 

häktningstiden hade brutit mot artikel 5.3 i EKMR, och att skadestånd därför skulle utgå 

enligt artikel 5.5 EKMR.  Parterna förde långa diskussioner i tingsrätten och domstolen 

beslutade tillslut, med parternas samtycke, att hänskjuta fråga till prövning av HD.  

Genom den hänskjutna frågan ville tingsrätten få veta om svensk rätt innebar att staten 

kunde åläggas att betala skadestånd till B.H.S. fullt ut enligt EKMR:s principer, i den 

mån så inte kunde ske med tillämpning av svensk lag.113 

HD meddelade prövningstillstånd och konstaterade att B.H.S:s rätt till skadestånd 

på grund av brott mot artikel 5 i EKMR i första hand skulle prövas enligt svensk lag. I 

den mån Sveriges förpliktelser enligt artikel 5.5 inte kunde uppfyllas vid en sådan till-

lämpning, fick det ske genom att domstolen dömde ut skadestånd utan särskilt lagstöd. 

Slutsatsen blev att tingsrätten kunde ålägga staten att betala skadestånd till B.H.S. då 

Sverige hade en skyldighet att uppfylla sina förpliktelser enligt artikel 5.5 EKMR.  

Efter HD:s beslut träffade parterna en förlikning och målets avskrevs.114 

 
 
 
 
 

																																																								
112	T	635-05.	
113	I	detta	fall	skadeståndslagen	(1972:207)	och	lag	(1998:714)	om	ersättning	vid	frihetsberövanden	och	
andra	tvångsåtgärder.	
114	T	11806-00.	
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4.20  NJA 2007 s 747 
 
Även nästkommande mål rörde fråga om skadeståndsskyldighet med tillämpning av 

EKMR. Här rörde det dock frågan om en enskild kunde åläggas att betala skadestånd till 

en annan enskild med direkt tillämpning av artiklarna 8 och 13 EKMR. Bakgrunden till 

tvisten var att C.D. hade anmält till Trygg-Hansa att hon drabbats av en whiplashskada 

vid en trafikolycka år 1999. I syfte att kontrollera riktigheten av hennes uppgifter om 

besvären till följd av olyckan spanade Trygg-Hansa på henne, vilket dokumenterades 

genom videoupptagningar. C.D. väckte därför talan om skadestånd enligt artikel 13 

EKMR mot Trygg-Hansa då det i hemlighet bedrivit spaning mot henne vilket hon an-

såg utgjorde en kränkning av hennes rätt till privatliv enligt artikel 8 EKMR. 

Tingsrätten hänsköt frågan och ville få reda på om svensk rätt innebar att Trygg-

Hansa av svensk domstol kunde åläggas att betala skadestånd till C.D. med direkt till-

lämpning av artiklarna 8 och 13 EKMR. 

HD meddelade prövningstillstånd och konstaterade att den rättspraxis som hade  

utvecklats i liknade fall hade rört skadeståndsansvar för staten. HD kom fram till att då 

förutsebarhet hade ett centralt rättsstatligt värde, kunde övervägande skäl anses tala mot 

att en enskild skulle kunna åläggas att betala skadestånd på grund av en handling eller 

underlåtenhet som innebar överträdelse av artikel 8 EKMR i fall där skadeståndsskyl-

dighet på grund av handlingen inte följde av gällande svensk skadeståndsrätt. 

Till följd av HD:s beslut återupptogs målet i tingsrätten och käromålet ogillades.115 

 

4.21  NJA 2008 s 100 
 
Nästa mål som kom upp till HD gällde frågan om statens regressrätt i ett skadestånds-

mål. Problem uppkom till följd av att Lantmännen hade sålt foder till gårdar som visade 

sig vara salmonellasmittat. Efter det att smittan upptäckts vidtog Jordbruksverket åtgär-

der enligt zoonoslagen116, bland annat i form av slaktning av ett stort antal grisar. Som 

en följd härav betalade staten genom Jordbruksverket ut sammanlagt cirka 82,5 milj. kr 

i ersättning till lantbrukare som drabbats av kostnader eller förluster på grund av Jord-

bruksverkets åtgärder.117 Staten yrkade därefter att Lantmännen skulle förpliktas att 

ersätta staten för dessa miljoner.  
																																																								
115	T	13022-05.	
116		5	§	zoonoslagen	(1999:658).	
117	Med	tillämpning	av	5	§	zoonosförordningen	(1999:660).	
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Tingsrätten beslöt på parternas hemställan att hänskjuta frågan om statens regress-

rätt gentemot Lantmännen för den ersättning som Jordbruksverket hade betalat till 

prövning av HD. HD meddelade prövningstillstånd och konstaterade att både reglerna 

om bekämpningen av salmonella och zoonoslagen saknade bestämmelser om rätt för 

staten att återkräva ersättning av den som är skyldig att utge skadestånd till den som 

erhållit ersättning av staten. HD ansåg inte heller att det fanns några särskilda skäl för 

att staten skulle ha rätt till regress, detta bland annat eftersom det varit staten som ensi-

digt bestämt den ekonomiska skadans storlek. Slutsatsen blev därmed att staten inte 

kunde anses ha regressrätt gentemot Lantmännen för den ersättning som Jordbruksver-

ket hade betalat.  

Sedan beslut lämnats av HD avskrevs målet efter en återkallelse av parterna.118  

 

4.22  NJA 2008 s 878 
 
Nästkommande mål handlade om kvittning av fordringar och på vilket sätt det påver-

kade en borgensman ansvar. Målet hade något komplicerade omständigheter men bak-

grunden var kort följande. Borgenären (SA AB) hade ingått två driftsavtal med huvud-

gäldenären (HH AB).  För fullgörande av bolagets förpliktelser avseende ett av dessa 

avtal tecknade F.H. borgen såsom för egen skuld intill ett begränsat belopp om 200 000 

kr. HH AB försattes efter en tid i konkurs och till följd härav yrkade SA AB att F.H. 

skulle förpliktigas att till SA AB utge det belopp som HH AB var skyldigt SA AB.  

Frågan som hänsköts från tingsrätten var huruvida SA AB, genom att fritt kvitta 

sina förekommande skulder till HH AB mot sina fordringar gentemot densamme, kunde 

göra F.H. ansvarig till ett högre belopp än om kvittning hade skett i sådan ordning att 

avräkning först hade skett mellan huvudfordringar och motfordringar hänförliga till det 

avtal för vilket borgensmannen ingått borgen.  

HD meddelade prövningstillstånd och framförde att F.H. i förevarande fall hade 

gått i borgen för HH AB:s avtalsförpliktelser enligt avtal (1). Oavsett om SA AB och 

HH AB tidigare hade avräknat sistnämnda bolags fordringar enligt avtal (1) mot skulder 

enligt avtal (2) och om SA AB hade haft rätt att i konkursen i förhållande till HH AB 

kvitta bort sin fordran enligt avtal (2) mot sin skuld till bolaget enligt avtal (1), hade 

F.H. således som utgångspunkt haft rätt att från sitt borgensansvar räkna av alla poster 

bolaget hade tillgodo enligt avtal (1). Slutsatsen efter denna något krångliga genomgång 
																																																								
118	T	11892-06.	
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blev därmed att SA AB inte kunde göra F.H. ansvarig till ett högre belopp än om kvitt-

ning eller avräkning hade skett i sådan ordning att avräkning först hade skett mellan 

huvudfordringar och motfordringar hänförliga till det avtal för vilket F.H. ingått borgen 

(avtal 1).  

Sedan HD lämnat besked medgav SA AB käromålet med en liten inskränkning gäl-

lande storleken på fordran som käranden även erkände.119 

 

4.23  NJA 2008 s 1158  
 
Nästa mål som tog hissen till HD handlade om huruvida köpare av en fastighet hade 

reklamerat fel i fastigheten inom skälig tid efter det att de märkt eller borde ha märkt 

felet. 

HD tog upp målet och framförde att det enligt förarbetena kunde variera beroende 

bland annat på vem som var köpare avseende inom vilken tid meddelande om ett fel 

borde lämnats efter det att det framträtt. Som regel skulle bedömningen vara strängare 

om köparen var en näringsidkare än om köparen var en privatperson. Vilket mått av 

sakkunskap som köparen hade var också en omständighet som skulle beaktas. Därefter 

konstaterade HD att köparna i det aktuella fallet hade förvärvat fastigheten såsom pri-

vatpersoner utan särskilda sakkunskaper i byggnadstekniska frågor. Även om de genom 

en undersökning fått vetskap om felen och vari dessa huvudsakligen bestod ansåg HD 

att det fick godtas att de innan de reklamerade anlitade ytterligare tekniskt biträde för att 

bedöma felen. Såvitt framgick ansågs köparna ha vidtagit dessa åtgärder utan oskäligt 

dröjsmål. HD kom därför till den slutsatsen att reklamationen, som skedde cirka 4,5 

månader efter att reklamationsfristen börjat löpa, kunde anses ha skett inom skälig tid.  

Efter HD:s beslut återupptogs målet i tingsrätten och slutsatsen där blev att trots att 

reklamationen inte kunde anses ha gjorts försent hade köparna ändå inte fullgjort sin 

undersökningsplikt vilket innebar att de inte kunde åberopa felen på denna grund.120  

 

 

 

																																																								
119	T	723-06.	
120	T	1958-05.	
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4.24  NJA 2008 s 1177  
 
Detta mål handlade om beräkning av skadestånd till följd av inkomstförlust efter trafik-

skada. Bakgrunden var att J.F. hade skadats vid en trafikolycka i Belgien. Vid tiden för 

olyckan arbetade J.F. vid dåvarande EFTA i Bryssel. Hon övergick en kort tid efter 

olyckan till en tjänst vid EU-kommissionen i Bryssel och var anställd där i lite drygt 2 

år, där hon slutligen, till följd av olyckan, helt tvingades att sluta arbeta. Sedan dess 

bedömdes hon vara helt arbetsoförmögen och hon bosatte sig då i Sverige. Trygg-Hansa 

som skulle betala ut ersättningen ansåg sig inte behöva ta hänsyn till J.F:s mer skatte-

mässigt fördelaktiga ställning. 

Frågan som tingsrätten hänsköt för prövning i HD var därför om man vid beräkning 

av inkomstförlust enligt skadeståndslagen121 skulle ta hänsyn till att den skadelidande 

som anställd vid EU- kommissionen, utan skadan, hade haft en skattemässigt mer för-

delaktig ställning än hon fick som skadad? 

HD meddelade prövningstillstånd och konstaterade att i fråga om ersättning för in-

komstförlust i förfluten tid var huvudregeln att ersättningen skulle fastställas på  

grundval av den faktiska förlust som visat sig vid skadeståndets bestämmande.122 HD 

framförde även att man vid beräkning av inkomstförlust skulle utgå från bruttoinkoms-

ten och att principen skulle gälla även när den skadelidande före skadetillfället arbetade 

utomlands med lägre skatt än i Sverige, eftersom det i allmänhet var möjligt för honom 

eller henne att även efter skadefallet behålla anknytningen till det utländska skattesy-

stemet. HD kom därför till den slutsatsen att man vid beräkning av J.F:s inkomstförlust 

skulle ta hänsyn till att hon, som anställd vid EU-kommissionen, utan skadan hade haft 

en skattemässigt mer fördelaktig ställning än hon fick som skadad.  

Efter HD besvarat frågan stadfäste tingsrätten den förlikning parterna träffat.123 

 

4.25  NJA 2009 s 104 
 
Precis som fallet innan handlade nästkommande fall om beräkning av ersättning av in-

komstförlust till följd av trafikskada. Detta fall rörde även pensionsförlust. Bakgrunden 

här var att M.-L.D. varit med om en trafikolycka som föranledde att hon blev arbetso-

förmögen och sjukskriven. Folksam reglerade skadan genom att betala ut trafikskadeer-
																																																								
121	Skadeståndslag	(1972:207).	
122	Prop.	1975:12	s	99	f.	och	103	f.	
123	T	28037-06.	
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sättning för bland annat inkomstförlust. Ungefär 8 år senare drabbades M.-L.D. plötsligt 

av ett hjärtstillestånd, vilket medförde nya personskador. Folksam upphörde därför med 

regleringen då bolaget menade att M.-L.D. från denna dag skulle ha varit arbetsoför-

mögen även utan trafikskadan och det därför inte längre fanns någon trafikskadebe-

tingad inkomstförlust.  

Tingsrätten valde med parternas samtycke att hänskjuta frågan om vilken inverkan 

hjärtstilleståndet hade på Folksams skyldighet att, på grund av trafikolyckan utge trafik-

skadeersättning för inkomstförlust och pensionsförlust - när de båda händelserna sak-

nade samband med varandra och var för sig utgjorde en tillräcklig betingelse för total 

arbetsoförmåga. 

HD meddelade prövningstillstånd och anförde att det faktum att den skadelidande 

på grund av sjukdom utan egen förskyllan skulle förlora sin rätt till trafikskadeersätt-

ning trots att arbetsoförmågan inte har ändrats skulle vara orimligt. Det innebar att 

hjärtstilleståndet och dess följder inte skulle påverka Folksams skyldighet att utge tra-

fikskadeersättning för inkomstförlust och pensionsförlust till M.-L.D. på grund av de 

skador hon drabbats av till följd av trafikolyckan. 

Efter HD:s avgörande biföll tingsrätten M.-L-D:s yrkande.124 

 

4.26  NJA 2011 s 932 
 
Nästa fall som tog hissen till HD handlade om inlösen av minoritetsaktier och särregeln. 

Bakgrunden var att Old Mutual plc hade utfärdat ett prospekt med ett offentligt erbju-

dande enligt vilket aktieägarna i Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) gavs tillfälle att 

överlåta sina aktier till Old Mutual mot vederlag i dels kontanter och dels aktier i Old 

Mutual. Enligt prospektet erbjöds ”samtliga Skandiaaktieägare” att överlåta sina aktier. 

I prospektet fanns dock en viss begränsning av jurisdiktion avseende erbjudandet. Vid 

anmälningstidens slut hade Old Mutual förvärvat 98,25 % av samtliga aktier i Skandia 

(inklusive den begränsade jurisdiktionen). 

Fråga uppkom om lösenbeloppet för aktierna skulle, som Old Mutual menade, be-

stämmas enligt den s.k. särregeln vilket skulle innebära att lösenbeloppet normalt skulle 

motsvara vederlaget i ett offentligt erbjudande att förvärva ”samtliga aktier” som budgi-

varen inte redan innehade, om erbjudandet hade antagits ”av ägare till mer än nio tion-
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delar av de aktier som erbjudandet avsåg”.125 Med parternas medgivande hänsköt tings-

rätten frågan om tolkningen av särregeln för prövning av HD. HD meddelade pröv-

ningstillstånd. 

Majoriteten i HD (det fanns skiljaktiga) förklarade i sin bedömning att även om 

vissa jurisdiktioner undantogs från ett uppköpserbjudande hade aktieägare som befann 

sig där möjlighet att låta sina aktier omfattas av erbjudandet exempelvis genom att de 

lämnade dem till försäljning så att de kunde överlåtas till budgivaren i en jurisdiktion 

som inte var undantagen från erbjudandet. Budgivaren kunde inte vägra att lösa in såd-

ana aktier. Såtillvida ansåg därför HD att ”samtliga aktier” omfattades av erbjudandet.  

Efter HD:s besked medgav svarandena bifall i käromålet.126 

 

4.27  NJA 2012 s 328 

Nästkommande mål handlade om en fullmakts räckvidd vid ett företags likvidation. 

Bakgrunden var att B AB hade träffat ett avtal med Swedbank om internetbank för  

bolagets konto. För att kunna utnyttja tjänsterna på̊ internetbanken krävde banken att 

bolaget skulle ge fullmakt åt en fysisk person att vara företagsanvändare. Bolaget läm-

nade genom sin ende styrelseledamot D.A. sådan fullmakt åt D.A. Bolagsverket beslu-

tade cirka ett år efter detta att bolaget skulle träda i likvidation. Dagen innan bolaget 

försattes i konkurs verkställde D.A. via internetbanken en utbetalning om 40 000 kr från 

bolagets konto till Swedbank. Bolagets konkursbo yrkade därefter att Swedbank skulle 

förpliktigas att betala tillbaka utbetalningen till konkursboet då det ansåg att fullmakten 

hade upphört att gälla när bolaget trätt i likvidation.   

Tingsrätten hänsköt till följd av tvisten frågan om en av ett aktiebolags styrelse ut-

färdad fullmakt automatiskt upphör att gälla när bolaget träder i likvidation och likvida-

tor är utsedd.  

HD meddelade prövningstillstånd och gjorde följande bedömning. För genomfö-

randet av sitt uppdrag trädde likvidatorn i både styrelsens och verkställande direktörens 

ställe, med rätt för likvidatorn att företräda bolaget.127 Mot denna bakgrund fick de 

fullmakter som styrelsen eller verkställande direktören utfärdat för andra att företräda 

bolaget antas upphöra att gälla genom att likvidatorn tillträdde sitt uppdrag. Om så inte 

																																																								
125	14	a	kap.	2	§	st	4	försäkringsrörelselagen	(1982:713).	
126	T	20892-09.	
127	25	kap.	30	§	aktiebolagslagen	(2005:551)	(ABL).	
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vore fallet skulle likvidatorns arbete med att avveckla bolaget många gånger försvåras. 

HD:s slutsats blev därmed att då likvidatorn ensam bar ansvaret för förvaltningen skulle 

han också ha ensam rådighet över bolagets samtliga ekonomiska förehavanden.  

Efter HD:s beslut förlikades parterna och målet avskrevs i tingsrätten.128 

 

4.28  NJA 2013 s 117 
 
Nästa mål som tog hissen till HD rörde frågan om en bostadsrättsförenings styrelsele-

damöters skadeståndsskyldighet i förhållande till föreningen.  En bostadsrättsförening 

yrkade i målet skadestånd mot föreningens tidigare styrelseledamöter då den ansåg att 

ledamöterna uppsåtligen eller av oaktsamhet hade skadat föreningen genom att gå med 

på en ändring i gällande entreprenadavtal i fråga om uppförande av garage utan att på-

kalla någon justering av priset för entreprenaden. Ledamöterna bestred föreningens ta-

lan och åberopade bland annat att alla dåvarande medlemmar i föreningen hade sam-

tyckt till det kritiserade beslutet. 

Tingsrätten beslöt efter hörande av parterna att hänskjuta frågan om bostadsrätts-

föreningens anspråk på skadestånd av styrelseledamöterna kunde göras gällande trots att 

samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen samtyckt till det beslut som fattats avse-

ende ändrat parkeringshus. 

HD meddelade prövningstillstånd och anförde i sin bedömning att det kunde upp-

fattas som osäkert för den enskilde styrelseledamoten att, när samtliga medlemmar var 

överens om en viss åtgärd, bedöma om han eller hon, därför att åtgärden av senare med-

lemmar skulle kunna ses som ogynnsam, ändå borde motsätta sig denna för att undgå 

skadeståndsansvar i förhållande till föreningen. Majoriteten (fanns en skiljaktig) kom 

därmed till den slutsatsen att ett beslut som inom en bostadsrättsförening hade fattats 

med samtycke från alla som var medlemmar i föreningen när beslutet fattades inte 

kunde föranleda skadeståndsskyldighet för styrelseledamöterna, oavsett om det skulle 

vara ett för föreningen ogynnsamt beslut som hade fattats.  

Sedan HD:s avgörande återkallade bostadsrättsföreningen sin talan och målet av-

skrevs.129  

 

																																																								
128	T	2525-09.	
129	T	2159-10.	
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4.29  NJA 2013 s 233  
 
Detta mål handlande återigen om ett försäkringsärende. Denna gång rörde frågan ett 

försäkringsbolags rätt att inträda i den skadelidandes rätt att rikta krav direkt mot skade-

vållarens ansvarsförsäkringsgivare. Bakgrunden var en brand som uppstått när J., då 14 

år gammal, tillsammans med en kamrat tände eld på ett buskage intill skolan. Branden 

orsakade omfattande skador på skolbyggnaden. Med anledning av brandskadan lämnade 

Länsförsäkringar försäkringsersättning till skolans ägare. J. omfattades genom hennes 

familjs hemförsäkring av en ansvarsförsäkring hos Trygg-Hansa. Bolaget avböjde dock 

att utge ersättning. Motiveringen till det ställningstagandet var att ansvarsförsäkringen 

inte omfattade skada orsakad genom uppsåtlig handling. 

Tingsrätten hänsköt följande fråga till HD. Äger Länsförsäkringar, som ersatt ska-

dan, rätt till direkttalan130 mot skadevållarens ansvarsförsäkringsgivare Trygg-Hansa? 

HD meddelade prövningstillstånd och anförde att reglerna om direktkrav grundade 

sig på tanken att skadelidandes rätt till ersättning skulle tillgodoses på ett rimligt sätt i 

de fall då det fanns en ansvarsförsäkring. Denna tanke hade i försäkringsavtalslagen 

tillgodosetts genom att skadelidande hade getts rätt att framställa direktkrav i vissa  

situationer. Emellertid var direktkravsrätten inte begränsad till att viss skadelidande, 

t.ex. en privatperson, framställde kravet. Rätten omfattade i stället alla skadelidande.131 

Vid bedömningen av Länsförsäkringars möjlighet att framställa direktkrav ansåg HD 

därför att den som betalat ersättning för en skada skulle inträda i samma rättsliga posit-

ion som den ursprungliga innehavaren av fordringen. Slutsatsen blev därmed att ett för-

säkringsbolag genom att betala ersättning för skada skulle inträda i den skadelidandes 

rätt att rikta krav direkt mot skadevållarens ansvarsförsäkringsgivare. 

Efter det att frågan besvarats av HD förliktes parterna och målet återkallades.132  

 

4.30  NJA 2013 s 438  

Nästkommande mål gällde liksom ett flertal tidigare hissmål bestämmandet av trafik-

skadeersättning för inkomstförlust. Denna gång rörde det dock avräkning av ålderspens-

ion som på grund av den inträffade skadan tagits ut i förtid.  

																																																								
130	Enligt	4	kap.	9	§	st	2	och	9	kap.	7	§	st	2	försäkringsavtalslagen	(2005:104).	
131	Se	prop.	2003/04:150	s	229	f.		
132	T	1985-10.	
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Bakgrunden var att S.J. hade varit med om en trafikolycka som gjort honom ar-

betsoförmögen. Knappt två år efter olyckan fyllde S.J. 65 år och han började då ta ut sin 

ålderspension. Om inte olyckan hade inträffat skulle han ha fortsatt att arbeta heltid som 

grävmaskinist till 67 års ålder och först därefter ha tagit ut sin ålderspension. Med an-

ledning av olyckan fick S.J. trafikskadeersättning från Trygg-Hansa. Efter S.J. fyllt 65 

år avräknade dock Trygg-Hansa, vid bestämmandet av ersättningen, den ålderspension 

som S.J. hade erhållit. 

Parterna begärde gemensamt att tingsrätten skulle till HD hänskjuta frågan om, vid 

beräkning av inkomstförlust enligt skadeståndslagen, förtida uttag av ålderspension 

skulle samordnas i enlighet med 5 kap. 3 § skadeståndslagen. 

HD meddelade prövningstillstånd och anförde att det var ostridigt att det fanns ett 

samband mellan S.J:s uttag av ålderspension och den inträffade olyckan på så sätt att 

uttaget skulle ha skett senare om olyckan inte hade inträffat. Syftet med ålderspensionen 

var dock inte att ersätta honom för den inkomstförlust han lidit genom olyckan. Något 

sådant samband mellan ålderspensionen och förlusten som krävdes för att samordning 

skulle ske med stöd av 5 kap. 3 § skadeståndslagen fanns således inte. Eftersom S.J:s 

förtida uttag av ålderspension medförde att hans pension blev lägre än vad den skulle ha 

blivit om han hade börjat ta ut den först vid 67 års ålder, kunde det heller inte anses att 

han skulle överkompenseras genom att ålderspensionen inte samordnades med trafik-

skadeersättningen. HD slutsats blev därför att ett förtida uttag av ålderspension inte 

skulle samordnas vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust.  

Sedan HD lämnat besked medgav Trygg-Hansa käromålet och tingsrätten biföll 

därmed yrkandena.133  

 

4.31  NJA 2013 s 725  

Nästa mål som tog hissen till HD rörde frågan om medansvar för styrelseledamot då 

denne underlåtit att låta upprätta en kontrollbalansräkning. Bakgrunden var att bolaget 

Kosmiska genom ett hyresavtal förhyrde en lokal i en fastighet som ägdes av Centrum-

huset. Enligt avtalet löpte hyrestiden cirka sex år framåt och hyra skulle erläggas kvar-

talsvis i förskott. Även avtal om arbete på lokalen hade ingåtts mellan bolagen. Kos-

miska försattes i konkurs cirka 3 år efter hyresavtalets ingående och vid konkursutbrot-

																																																								
133	T	8123-12.	
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tet var hyror avseende cirka 1,5 år och ersättningen för arbetet obetalda. Enligt konkurs-

förvaltaren hade det redan cirka 1 år efter hyresavtalets ingående funnits en sådan brist i 

Kosmiskas kapital, att en skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning förelegat.134 

Någon kontrollbalansräkning hade dock inte upprättats. Centrumhuset ansåg nu att 

T.A., som var styrelseledamot i bolaget, har ett medansvar för de obetalda hyrorna samt 

fodringarna på arbete i lokalen, då det ålegat på honom att se till att en kontrollbalans-

räkning hade upprättats.  

Tingsrätten beslutade att hänskjuta frågan vid vilken tidpunkt som de olika fodring-

arna skulle anses uppkomna vid tillämpning av medansvarsbestämmelsen135 för pröv-

ning av HD. 

HD meddelade prövningstillstånd och angav i fråga om hyresfordringarna att en hy-

resfordran som avsåg tid efter inträdet av en medansvarsperiod var ett utflöde av den 

risk som uppkom för hyresvärden redan vid ingåendet av hyresavtalet, nämligen att hy-

resbetalningar skulle kunna utebli. En förpliktelse att betala hyra som grundades på ett 

hyresavtal som ingåtts före medansvarsperiodens inträde skulle således i allmänhet an-

ses ha uppkommit redan genom avtalet. När det kom till fordran avseende beställt och 

utfört arbete på hyresobjektet angav HD istället att ersättning för arbeten på ett  

hyresobjekt som beställts före medansvarsperiodens inträde utgjorde en förpliktelse för 

hyresgästen av annan karaktär. Utgångspunkten skulle här vara att om hyresgästen un-

der medansvarsperioden inte hade haft en avtalsenlig rätt att avbeställa arbetena utan 

ersättningsskyldighet, så hade betalningsförpliktelsen uppkommit redan vid beställning-

en. Om hyresgästen däremot har haft en sådan avbeställningsrätt men inte utnyttjat den 

fick förpliktelsen anses ha uppkommit under medansvarsperioden. Slutsatsen blev där-

med att hyresavtalet skulle anses ha uppkommit vid avtalets ingående och ersättningen 

för arbetena före medansvarsperiodens inträde. 

Efter det att HD avgjort frågan träffade parterna en överenskommelse och målet 

återkallades.136 

 

																																																								
134	Enligt	25	kap.	13	§	ABL.	
135	25	kap.	18	§	ABL.	
136	T	6651-08.	
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4.32  NJA 2013 s 945 

Nästa ärende handlade om skadeståndsanspråk i ett yttrandefrihetsmål. Bakgrunden var 

att Dagens Nyheter (DN) hade publicerat en artikel på sin databas med rubriken ”Grun-

daren till F-bolaget inblandad i tre konkurser”. I artikeln namngavs A.G. som grundare 

till F-bolaget och även vissa andra uppgifter lämnades om honom. Såvitt upplysts fanns 

artikeln fortfarande kvar i databasen och var tillgänglig för allmänheten. På grund härav 

yrkade A.G. att DN och G.H., som nu var ansvarig utgivare, solidariskt skulle utge ska-

destånd till honom för förtal. G.H. menade dock att hon inte kunde åläggas ansvar för 

uppgifter som lämnats i artikeln då hon inte var utgivare vid tiden då det påstådda för-

talsbrottet begicks. 

På grund av att målet i tingsrätten i grunden var dispositivt och frågan då var om 

det förhållandet att det var ett yttrandefrihetsmål hindrade en tillämpning av bestämmel-

sen om hänskjutande till HD anförde tingsrätten en lång motivering och kom fram till 

att det i detta fall kunde ske ett hänskjutande. Frågan som ställdes blev därför om G.H., 

i egenskap av ansvarig utgivare för databasen, var straff- och skadeståndsrättsligt ansva-

rig för uppgifter som tillhandahållits i databasen under den tid som hon varit ansvarig 

utgivare för denna trots att uppgifterna införts i databasen före den tiden. 

HD meddelade prövningstillstånd och började med att förklara att rättegångsbalken 

skulle tillämpas i fråga om rättegången i yttrandefrihetsmål om inte något annat följde 

av yttrandefrihetsgrundlagen eller 1991 års lag.137 I detta fall rörde det sig om en fråga 

som rätten skulle utreda under den förberedande behandlingen av målet. Det gjorde att 

HD ansåg att reglerna om hänskjutande inte kunde anses komma i konflikt med den 

yttrandefrihetsrättsliga regleringen. 

Härefter gick HD in på själva bedömningen av frågan. HD kom fram till att, då en 

utgivare hade rätt att ta bort information, även sådan som hade lagts in innan utgivaren 

utsågs, hade G.H. haft befogenhet att ta bort information i databasen. Slutsatsen blev 

därmed att utgivaren av en databas ansvarade för yttrandefrihetsbrott i databasen när det 

gällde information som tillhandahållits allmänheten under den tid som denne varit utgi-

vare, och att det gällde även information som hade lagts in i databasen innan utgivaren 

utsågs.  

																																																								
137	Yttrandefrihetsgrundlag	(1991:1469)	och	1	kap.	3	§	lagen	(1991:1559)	med	föreskrifter	på	tryckfri-
hetsförordningens	och	yttrandefrihetsgrundlagens	områden.	
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Sedan HD lämnat beslut inlämnade parterna en gemensam återkallelseskrift och 

målet avskrevs.138 

 

4.33  NJA 2014 s 948 

Nästa mål som tog hissen till HD handlade, precis som fallet några år tidigare, om med-

ansvaret för styrelseledamot vid underlåtenhet upprätta kontrollbalansräkning. Bak-

grunden var att ett bolag bedrivit rörelse trots att bolagets eget kapital understeg hälften 

av det registrerade aktiekapitalet. Precis som i fallet innan hade styrelsen underlåtit att i 

enlighet med 25 kap. 13 § ABL upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollba-

lansräkning. G.L.N. var styrelseledamot i bolaget.  Bolaget gick tillslut i konkurs och på 

grund härav yrkade Ekonomigruppen ersättning för redovisningstjänster som utförts åt 

bolaget. Den stora skillnaden i detta fall från fallet tidigare var dock att Ekonomigrup-

pen här hade vitsordat vetskap om styrelsens underlåtenhet att vidta föreskrivna åtgärder 

med anledning av kapitalbristen. 

Tingsrätten beslöt till följd av tvisten att hänskjuta frågan om en styreledamot 

kunde bli solidariskt ansvarig med bolaget för förpliktelse som uppkommit för bolaget 

även om den mot vilken förpliktelsen gällde hade haft kännedom om underlåtenheten 

när förpliktelsen uppkom. 

HD meddelade prövningstillstånd och angav följande. En borgenär som hade vet-

skap om att ett bolag befann sig i en prekär ekonomisk situation och att en ansvarspe-

riod löpte, och som trots detta valde att ingå en förbindelse med bolaget i tyst förlitan på 

styrelseledamöternas medansvar, kunde inte anses vara påtagligt skyddsvärd. På grund 

härav ansåg majoriteten (två ledamöter var skiljaktiga) att en styrelseledamot som un-

derlåtit att upprätta kontrollbalansräkning inte var solidariskt ansvarig med bolaget för 

förpliktelser som uppkommit för bolaget under ansvarsperioden, när borgenären hade 

haft vetskap om underlåtenheten och inte hade förbehållit sig rätten att göra det solida-

riska ansvaret gällande, tex genom avtal.  

Till följd av HD:s avgörande återkallade Ekonomigruppen käromålet och målet av-

skrevs.139 

 

																																																								
138	T	1639-12.	
139	T	17299-12.	
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4.34  NJA 2015 s 359 
	
Detta mål handlade om bristtäckningsansvar för VD:n och styrelseledamöterna i ett dot-

terbolag. Bakgrunden var att moderbolaget genom en inkråmsöverlåtelse hade överlåtit 

en del av sin verksamhet till dotterbolaget. Överlåtelsen skedde genom att dotterbolaget 

övertog samtliga tillgångar och skulder i rörelsen. Vid tidpunkten för förvärvet översteg 

skulderna tillgångarna med ett visst belopp. Moderbolaget utställde därför ett skulde-

brev till dotterbolaget på det beloppet. Vid bolagsstämma i dotterbolaget drygt ett år 

senare fastställdes årsredovisningen, som innehöll bland annat ett koncernbidrag till 

moderbolaget. Koncernbidraget lämnades genom kvittning mot den tidigare fordringen 

enligt skuldebrevet. Härefter försattes både dotterbolaget och moderbolaget i konkurs. 

Dotterbolagets konkursbo yrkade därför att de tidigare styrelseledamöterna och den 

tidigare VD:n i dotterbolaget skulle förpliktigas att till boet solidariskt betala samma 

belopp som koncernbidraget innefattat då det utgjorde en utdelning i aktiebolagsrättslig 

mening och därmed var underkastat de begränsningar som följer av ABL:s regler om 

värdeöverföringar. 

Tingsrätten hänsköt på parternas begäran två frågor till HD. Dessa handlade dels 

om bristtäckningsansvar och dels om rättsföljden av koncernbidraget då inget yttrande 

upprättats.140 

HD meddelade prövningstillstånd och kom fram till att något bristtäckningsansvar 

inte kunde aktualiseras då koncernbidraget lämnats till moderbolaget genom kvittning 

mot dotterbolagets fordran på skuldebrevet vilket innebar att moderbolaget inte mottagit 

något som skulle återbäras.141 Gällande betydelsen av ett yttrande angav HD att kon-

cernbidraget var att anse som en värdeöverföring enligt ABL. Värdeöverföringen kunde 

dock inte ses som en vinstutdelning då den gjordes uteslutande till aktieägaren, redovi-

sades öppet och var av betydelse för dotterbolagets vinst. Detta innebar att det saknade 

betydelse om något yttrande hade lämnats eller inte med hänsyn till bristtäckningsans-

varet.  

Efter det att HD lämnat besked återupptogs målet i tingsrätten där det fortfarande 

pågår.142 

																																																								
140	Se	17	kap.	7	§	ABL	och	18	kap.	4	§	ABL.	
141	Ifall	det	rörde	sig	om	en	olaglig	värdeöverföring	blev	konsekvensen	att	moderbolaget	enligt	allmänna	
obligationsrättsliga	principer	inte	skulle	kunna	göra	gällande	rättshandlingen.	Dotterbolagets	fordran	på	
moderbolaget	 skulle	 i	 så	 fall	 gälla	 till	 sitt	 tidigare	 belopp.	 Något	 bristtäckningsansvar	 för	 svarandena	
kunde	då	inte	heller	aktualiseras.	
142	T	19265-12.	
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4.35  NJA 2015 s 1072 
 
Nästa mål handlade om condictio indebiti, eller misstagsbetalningar som det även kal-

las. Bakgrunden var följande. Två förlag, nedan kallade Förlagen, köpte under åren 

2005-2007 tjänster av Mediarummet avseende tryckning av böcker. Parterna avtalade 

ett visst pris för tryckeritjänsterna. Priset var exklusive gällande skatter. Mediarummet 

hade enligt avtalen rätt att fakturera Förlagen för den moms på 25 procent som de av 

Mediarummet levererade tjänsterna var förknippade med. Momsen betalades sedan in 

till Skatteverket. Under 2010 kom EU-domstolen med ett avgörande143 som gjorde att 

skatteverket reviderade sin uppfattning och istället angav att tryckeritjänster skulle bes-

kattas med en skattesats om 6 procent.144 Mediarummet begärde som en följd härav 

återbetalning från Skatteverket med ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan de 

båda skattesatserna. Skatteverket betalade ut beloppet. Senare beslutade Skatteverket 

om efterbeskattning av Förlagen. Besluten innebar att Förlagen skulle betala ett belopp 

motsvarande det belopp som Skatteverket återbetalade till Mediarummet, alltså skillna-

den mellan de båda skattesatserna. Besluten om efterbeskattning har vunnit laga kraft. 

Förlagen (nu endast Norstedt då det andra överlät sin fordran) ansåg att Media-

rummet hade en avtalad skyldighet att till Förlagen återbetala det som Förlagen felaktigt 

betalat till Mediarummet enligt läran om condictio indebiti alternativt obehörig vinst, 

mm. 

Tingsrätten hänsköt frågan om Mediarummet på någon av de i målet åberopade 

grunderna kunde anses ha en skyldighet att till förlagen betala ett belopp som motsva-

rade Skatteverkets beräkning av skillnaden mellan det som Förlagen hade betalat till 

Mediarummet i moms och den moms som Förlagen hade en skyldighet att betala till 

Mediarummet.  

HD meddelade prövningstillstånd och började i sin bedömning med att konstatera 

att betalningen hade skett utan rättsgrund och därför skulle gå åter, ifall inte läran om 

condictio indebiti föranledde annat. HD konstaterade därefter att den tillämpade skatte-

satsen vid tiden varit allmänt godtagen vilket innebar att det för condictio indebiti gäl-

lande godtroskravet därmed var uppfyllt. Problemet blev istället inrättandekravet då det 

inte fanns några förhållanden som kunde anses ge stöd för slutsatsen att Mediarummet 

med fog skulle ha inrättat sig efter en förmögenhetsförbättring grundad på att den utgå-

																																																								
143	Mål	C-88/09	Graphic	Procédé.	
144	Skatteverkets	ställningstagande	den	9	juli	2010,	nr	131	355983-10/111.	
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ende momsen för tjänsterna skulle vara lägre än vad Mediarummet hade uppburit från 

Förlagen. HD ansåg därför att det för condictio indebiti gällande inrättandekravet inte 

var uppfyllt vilket gjorde att Mediarummet var skyldigt att till Norstedts betala tillbaka 

skillnaden mellan den fakturerade momsen och den moms som Förlagen hade skyldig-

het att betala till Mediarummet. 

Som en följd av HD:s beslut medgav Mediarummet bifall av Norstedts talan.145  

 

4.36  NJA 2016 s 112 
 
Nästkommande mål handlade om upphovsrättsintrång och upphovsmannens ensamrätt. 

Konflikt uppstod mellan BUS, en upphovsrättsorganisation som företrädde svenska och 

utländska konstnärer, och Wikimedia, en ideell förening som verkade för att göra kun-

skap tillgänglig för så många som möjligt. Tvisten uppstod då Wikimedia tagit fram och 

drivit den fritt tillgängliga webbplatsen www.offentligkonst.se. Syftet med den var att 

skapa en öppen databas med bilder av offentlig konst placerad på allmän plats. På 

webbplatsen fanns bland annat fotografier av konstverk. I det aktuella fallet hade Wiki-

media publicerat fotografier av konstverk på internet. BUS hade därför väckt talan mot 

Wikimedia angående upphovsrättsintrång gällande tre skulpturer som stadigvarande var 

placerade på allmän plats utomhus.  

Tingsrätten beslutade på parternas begäran att hänskjuta frågorna om 24 § upp-

hovsrättslagen146, med avseende på begreppet ”avbilda”, skulle förstås så att konstverk 

som stadigvarande placerats på eller vid allmän plats utomhus fritt fick överföras till 

allmänheten via internet, utan krav på att tillstånd inhämtats från eller ersättning erlagts 

till upphovsmannen till konstverket, och om det spelade någon roll om överföringen till 

allmänheten skedde i kommersiellt syfte eller om överföringen till allmänheten skedde 

utan sådant syfte?  

HD meddelade prövningstillstånd och konstaterade att verken i förevarande fall 

blivit allmänt tillgängliga i en öppen databas och att en sådan användning av konstverk 

typiskt sett hade ett icke obetydligt kommersiellt värde. Huruvida den som håller i data-

basen i och för sig hade ett kommersiellt syfte saknade därmed betydelse. Angående 

bestämmelsen i 24 § första stycket 1, där inskränkningen i upphovsmannens ensamrätt 

var begränsad till avbildningar, angav HD att en databas av det aktuella slaget öppnade 

																																																								
145	T	2930-14.	
146	Lag	(1960:729)	om	upphovsrätt	till	litterära	och	konstnärliga	verk.	
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för en stor användning av upphovsrättsligt skyddade verk, utan att någon ersättning be-

talades till upphovsmännen. Det blev därmed fråga om en betydligt större inskränkning 

i deras ensamrätt än vad bestämmelsen syftar till. Wikimedia hade därmed inte rätt att 

från sin databas överföra verken via internet till allmänheten.  

Efter det att HD lämnat besked återupptogs målet i tingsrätten där det fortfarande 

pågår.147 

 

4.37  NJA 2016 s 661 

Det sista hissfallet som jag i skrivande stund har hittat handlade om pantsättning av 

fordran och bättre rätt. Bakgrunden var att T.A., som bedrev lantbruk, ansökte hos läns-

styrelsen om två former av EU-stöd till jordbruket. I samband härmed lånade han 

pengar till verksamheten av Landshypotek. Som säkerhet för lånet pantsatte han sin 

fordran på Jordbruksverket avseende EU-stödet. Jordbruksverket underrättades om 

pantsättningen. Länsstyrelsen beviljade T.A. EU-stöd men innan beslut om utbetalning 

fattats försattes T.A. i konkurs vilket medförde i att medlen nedsattes hos länsstyrelsen.  

Tvist uppstod mellan Landshypotek och konkursboet om bättre rätt till de nedsatta 

medlen och tingsrätten beslöt på begäran av parterna att till HD hänskjuta följande 

fråga. Har Landshypotek, i första hand genom pantsättningen och underrättelsen eller i 

andra hand genom pantsättningen, underrättelsen och länsstyrelsens beslut att bevilja 

jordbruksstöd, erhållit en sakrättsligt verksam och intjänad rätt till den på staten förvär-

vade fordringen på jordbruksstöd? 

HD meddelade prövningstillstånd och angav att det av allmänna grundsatser följde 

att verkan av pantsättningen med giltighet mot tredje man inträdde först när den pant-

satta fordringen kunde anses som tillräckligt bestämd. Därefter konstaterades att en 

fordran av detta slag i sakrättsligt hänseende normalt fick anses som tillräckligt bestämd 

redan vid en ansökan om stödet, dvs. innan länsstyrelsen hade beviljat det. Slutsatsen 

blev därmed att Landshypotek hade fått sakrättsligt skydd för fordringen på det aktuella 

jordbruksstödet genom ansökningen om stöd, pantsättningen och underrättelsen. 

Sedan HD avgjort frågan medgav konkursboet talan och tingsrätten dömde i likhet 

härmed.148 

																																																								
147	T	8448-14.	
148	T	5427-14.	
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5 Analys 
	
	
5.1  Samband mellan hissmålen 

	
Efter en genomgång av fallen har jag kommit fram till att institutet är förhållandevis 

spretigt, dvs. det är svårt att se något klart och tydligt samband mellan de olika tings-

rättsmålen. Anledningen till detta är förmodligen att möjligheten till hissen inte är av-

gränsad till en specifik typ av fråga eller ett speciellt rättsområde utan att det faktiskt är 

öppet för alla typer, under förutsättning att det rör sig om ett dispositivt mål och att sva-

ret på frågan är vägledande för rättstillämpningen. Precis som med de mål som kommit 

upp till HD den vanliga vägen, dvs. följt instansordningens princip, och fått prövnings-

tillstånd i HD är det svårt att peka på ett tydligt samband förutom att det handlar om just 

en prejudikatfråga. 

Trots att hissmålen omfattat väldigt spridda områden så som exempelvis skatt, upp-

hovsrättsintrång, yttrandefrihetsmål, offentlig upphandling, EKMR och bodelning i 

samboförhållande, anser jag ändå att man kan se ett återkommande mönster när det 

kommer till en del av fallen. Flera av målen avser nämligen tvister som uppstått i olika 

typer av skadestånds- och konkursärenden. Cirka 35 procent av målen kan hänföras till 

tvister som i något avseende berör frågor om skadestånd eller försäkringsersättningsan-

språk, och i ungefär 21 procent av målen är en av parterna ett konkursbo. Detta trots att 

konkursärenden inte alltid uppfyller kraven för tillämpandet av hissen.149 Återkom-

mande är även att cirka 16 procent av fallen handlar om tvister mellan konsument och 

näringsidkare. Varför det är just dessa typer av mål som, i större utsträckning än andra, 

har varit föremål för hissen finns det ingen tydlig förklaring till. Eftersom HD inte ger 

en motivering är det svårt att veta på vilken grund och varför den meddelar prövnings-

tillstånd i just dessa fall.  

Trots att HD inte motiverar sitt beslut och det därmed inte finns ett klart och tydligt 

svar har min avsikt ändå varit att försöka utröna en förklaring till varför just de ovan 

nämnda områdena har fått så pass mycket utrymme bland hissmålen.  Det jag har kom-

mit fram till är att orsaken kan vara att prejudikat har saknats inom dessa områden till 

följd av att dessa frågor tidigare har besvarats på andra håll, exempelvis av nämnder. I 

förarbetena till reglerna om hänskjutande från tingsrätten framgår att många tvister mel-
																																																								
149	Se	NJA	2001	s	870	där	hissen	i	ett	konkursärende	inte	ansågs	tillämplig	då	det	inte	rörde	sig	om	en	
fråga	som	parterna	disponerade	över.		 
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lan näringsidkare och konsument ofta klaras ut av allmänna reklamationsnämnden. Det 

framgår även att många försäkringsfall ofta uppklaras av en rådgivande nämnd. 150  Ef-

tersom parter haft en möjlighet att få svar och hjälp på ett kostnadsfritt och många 

gånger snabbare sätt har de förmodligen inte sett det som ett alternativ att ta frågan till 

domstol. Detta trots att nämndernas yttrande inte är bindande. Följden har därmed blivit 

att sådana mål inte kommit under domstols prövning vilket i sin tur innebär en avsaknad 

av prejudikat. Till följd av institutet kring hänskjutande av prejudikatfråga har man nu 

lyckats få upp fler av dessa mål som tidigare inte hamnade i domstol. Även om det inte 

är någon banbrytande summa av fall som det handlar om har det trots allt genererat ett 

antal prejudikat inom dessa områden. Kanske kan man därför, i alla fall inom dessa om-

råden, anse att syftet med institutets tillkomst faktiskt här har uppnåtts.  

 

5.2  Följden av hissen och uppfyllandet av bestämmelsernas syfte  
	

Om man bortser från det ovan beskrivna och de specifika områdena anser jag inte att 

institutet har fått den genomslagskraft som förmodligen förväntades. Syftet med be-

stämmelsernas tillkomst var som sagt att stärka HD:s prejudikatbildande roll genom att 

skapa fler prejudikat och råda bot på den prejudikattorka som rådde, framförallt på för-

mögenhetsrättens område. Under de första tio åren efter det att reglerna började gälla 

tillämpades de endast ett fåtal gånger vilket man trodde berodde på den begränsning 

som bestod i att parterna skulle ha avtalat att inte överklaga tingsrättens dom.151 Även 

om hänskjutande efter de tio första åren har förekommit oftare har institutet, trots av-

skaffandet av kravet, inte avkastat särskilt många mål. Bara det faktum att endast 37 fall 

på nästan 28 år har tagit hissen till HD tyder enligt min mening på att syftet med be-

stämmelserna inte har uppnåtts.  

Jag anser dock att institutet har möjlighet att få en större genomslagskraft då förde-

larna verkar vara många. Som vi kan se efter genomgången av fallen har beslutet från 

HD i 31 fall av de 35 som avslutats, alltså i nästan 89 procent, inneburit att parterna 

antingen har förlikats och målet avskrivits eller att en utav parterna har medgett talan 

och tingsrätten dömt i likhet därmed.152 

																																																								
150	Prop.	1988/89:78	s	61.		
151	Prop.	1998/99:37	s	36.	
152	Se	NJA	2005	s	510	och	NJA	2008	s	1158	där	tingsrätten	efter	HD:s	beslut	avgjorde	frågan	efter	egen	
bedömning.	I	dessa	fallen	utgjorde	HD:s	beslut	endast	en	del	av	problematiken	och	beskedet	var	bero-
ende	av	omständigheterna	i	det	enskilda	fallet,	vilket	gjorde	att	tingsrätten	behövde	göra	en	egen	be-
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Det verkar även som att förutsättningarna att komma upp till HD, när en prejudikat-

fråga väl har identifierats, är betydligt bättre i hissmål än i vanliga mål. Utifrån min ut-

redning har HD i endast tre fall, dvs. cirka 8 procent, nekat prövningstillstånd i ett 

hissmål.153 I dessa fall verkar det ha handlat om att parterna antingen inte lyckats identi-

fiera sakomständigheterna eller att förutsättningarna för hissen inte varit uppfyllda. Om 

man jämför det med alla dispensmål som överklagas till HD där HD i cirka 97 procent 

nekar prövningstillstånd anser jag att detta är ännu en anledning till att institutet kring 

hänskjutande av prejudikatfrågor borde vara mer populärt.154 

 

5.3  Orsaken till den begränsade användningen och möjliga förslag till 
förbättring 

	
De omständigheter som ofta gör att personer väljer skiljeförfaranden istället för allmän 

domstol är dels att avgörandena inte blir offentliga vilket gör att man på så sätt kan 

skydda sig själv och i många fall sitt företag från att blotta sig i en process, och dels att 

man kan få ett snabbt avgörande. I domstol drar processen i de flesta fall ut så pass 

mycket på tiden att det för många innebär år av väntan, vilket resulterar i stora kostna-

der och känslomässiga påfrestningar. Även om också skiljeförfaranden kan vara extremt 

kostsamma väljer många på grund av snabbheten, och då det är konfidentiellt, detta för-

farande framför domstol. 

Om man istället har möjlighet att, både på ett snabbt, billigare och rättssäkert sätt, 

dock fortfarande offentligt, tillsammans med de ovan under 5.2 framförda fördelarna, få 

ett avgörande från domstol förvånar det mig att fler inte försöker tillämpa hissen. Även 

om jag inte har något entydigt svar på anledningen till det detta har jag kommit fram till 

vissa möjliga orsaker. En förklaring kan vara att problemet ligger i att båda parter måste 

samtycka till att målet skickas med hissen till HD. I många fall kan det vara så att en av 

parterna är mer ekonomiskt stark och därför utnyttjar den svagare parten genom att ta 

																																																																																																																																																																		
dömning	för	att	kunna	tillämpa	HD:s	avgörande.	Se	även	NJA	2009	s	104	där	tingsrätten	endast	fast-
ställde	HD:s	beslut	och	NJA	2007	s	747	där	tingsrätten	fastslog	HD:s	beslut	efter	den	konstaterat	att	
utrymmet	för	en	annan	bedömning	var	ytterst	begränsad.		
153	Lastbilsmålet	som	beskrivs	i	Knutsson	s	243	f.,	NJA	2001	s	870	och	NJA	2002	C	10.	OBS	dock	att	det	
kan	finnas	fler,	men	HD	för	ingen	sådan	statistik	och	kunde	heller	inte	besvara	om	det	fanns	fler	fall	där	
prövningstillstånd	nekats	i	hissärenden.	
154	På	HD:s	hemsida	framgår	det	att	domstolen	får	in	cirka	5	100	ansökningar	om	prövningstillstånd	per	
år	och	att	endast	cirka	140	av	den	får	prövningstillstånd,		
http://www.hogstadomstolen.se/Overklagande-och-provningstillstand/	.		
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tvisten till domstol för att på så sätt i ett senare skede kunna tvinga in motparten i en 

förlikning som annars inte hade träffats.  

Det faktum att det inte sker någon huvudförhandling i HD kan också vara något 

som avskräcker både parter och dess ombud från att tillämpa hissen. Detta var förmod-

ligen ett större problem när begränsningen om att inte överklaga tingsrättens dom fanns, 

eftersom HD:s avgörande då innebar målets slutliga utgång, men jag tror ändå att det 

fortfarande kan innebära ett hinder för många. Detta bland annat då muntlighetsprinci-

pen som känt annars är huvudregeln och ombuden därmed är vana vid att huvudsakligen 

argumentera muntligt  

En sista, och den i mina ögon största, orsak till att institutet inte fått det genomslag 

man hoppats på tror jag beror på att möjligheten för de flesta är för okänd och att  

tingsrätterna i för liten omfattning själva aktivt föreslår möjligheten till hissen. I nästan 

hälften av fallen framgår det att det har varit på parternas begäran som tingsrätten hän-

skjutit frågan. Kanske kan det faktum att det många gånger är parterna som, med hjälp 

av ombuden, själva måste föreslå hänskjutande och därmed vara väl medvetna om att 

möjligheten finns vara ett problem. Denna hypotes, alltså att frågan om hänskjutande 

sällan aktualiseras av tingsrätterna, trots att möjligheten finns, stärktes även efter ett 

samtal med en domare i tingsrätten. Jag hade heller inte själv hört talas om institutet 

innan uppsatsperiodens början, och när jag hörde mig för bland andra som både studerar 

och arbetar inom juridiken var det oftast endast de mer erfarna advokaterna som kände 

till möjligheten att använda sig av hissen. Trots detta hade dock inte ens dessa någon 

större kunskap om vad som krävs eller vad institutet faktiskt innebär. På grund av denna 

kunskapsbrist inom området kan det vara viktigt att dels uppmärksamma nuvarande och 

framtida utövare på att möjligheten finns och dels även göra tingsrätterna mer benägna 

att kasta ljus på och föreslå hissen.  

För att uppnå syftet med institutet kan det även finnas, förutom de ovan anförda 

förslagen till att få hänskjutande i just tingsrätten att användas mer frekvent, andra vägar 

att gå för att förbättra HD:s prejudikatbildande roll och få bukt på den prejudikattorka 

som än idag råder. En möjlighet skulle kunna vara att, likt förslaget 1989, tillåta att även 

skiljenämnder ges möjlighet att hissa upp frågor till HD. Precis som före detta ordfö-

rande för HD anser jag att det absolut finns anledning att fortsätta i dessa tankebanor 

eftersom det fortfarande finns ett stort behov av vägledande avgöranden inom förmö-
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genhetsrätten.155 En samverkan vad gäller prejudikatbildningen inom förmögenhetsrät-

ten mellan privata tvistlösningsorgan och den statliga prejudikatbildningen skulle kunna 

vara en bra väg att gå. Lagbestämmelsen om hänskjutande skulle kunna utvidgas ytter-

ligare med en rätt för en skiljenämnd och andra fasta nämnder att hänskjuta en prejudi-

katfråga till prövning av HD. Denna möjlighet skulle kunna leda till färre övertolkning-

ar och feltolkningar av de få prejudikat som finns, till en snabbare anpassning av de 

förmögenhetsrättsliga regelverken till den tekniska och samhälleliga utvecklingen, till 

lägre transaktionskostnader i näringslivet genom att klarare regler kan ligga till grund 

vid ingående av avtal och genom färre tvister. En sådan prejudikatbildning skulle också 

gagna konsumenter.156 

Trots många fördelar innebär en samverkan mellan skiljenämnder och allmän dom-

stol samtidigt en genomgripande förändring som bland annat kan komma att bli betung-

ande för HD och inverka menligt på hanteringen av de vanliga målen.  På grund härav 

kan det finnas anledning att vänta och försöka råda bot på reglerna som de ser ut idag. 

Förslagsvis genom att alltså starkare belysa möjligheten till hissen hos både parter, nu-

varande och framtida ombud och tingsrätterna. Gemensamt med detta hade ett alternativ 

också varit att låta tingsrätterna, utan krav på parternas samtycke, få hänskjuta en identi-

fierad prejudikatfråga till HD för prövning.  

En annan anledning att avvakta med den ovan beskrivna samverkan är att man först 

borde undersöka hur arbetssituationen i HD kommer att förändras i och med den nya 

möjligheten för hovrätterna att hänskjuta frågor till HD. Annars skulle institutet kunna 

få motsatt effekt och istället för att stärka HD:s prejudikatbildande roll, stjälpa den ge-

nom att arbetsbelastningen i HD blir alldeles för hög. Möjligheten för även hovrätten att 

hänskjuta prejudikatfrågor ser jag dock som något positivt. Det är min förhoppning att 

institutet kommer att få en betydligt större genomslagskraft nu när hovrätten även har 

möjlighet att hänskjuta frågor till HD. Detta eftersom jag bara kan se fördelar med ett 

alternativ där parter kan få ett snabbt, billigt men fortfarande rättssäkert beslut av HD.   

Ännu en ny reform där det föreslås att det ska vara möjligt att hänskjuta frågor även 

i brottmål har framförts.157 Om förslaget införs kommer förmodligen även det att på-

																																																								
155	Marianne	Lundius,	Prejudikattorka	inom	förmögenhetsrätten	–	vad	sägs	om	samverkan	mellan	skilje-
nämnd	och	HD,	Advokaten	2014-04-11,		https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2016/nr-5-2016-
argang-82/marianne-lundius-lamnar-ordforandeskapet-i-hogsta-domstolen-en-lang-resa-till-dagens-
moderna-hd/		
156	A	st.	
157	SOU	2017:7.		
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verka arbetet i HD vilket gör att man borde vänta med ytterligare förändringar innan 

man undersökt följderna av de tidigare. 

 

5.4  Intresset av HD:s avgörande 
 

Som ett sista avsnitt av analysen skulle jag vilja göra en jämförelse mellan hissen och 

den vanliga instansordningen. Detta eftersom intresset av HD:s prejudikat enligt mig 

skiljer sig åt dem emellan. Även om kravet på prejudikatdispens gäller för både den 

vanliga instansordningen och för hissen finns det enligt mig skilda utgångspunkter gäl-

lande var intresset ligger beroende på vilken väg man tar till HD. Som framfördes ovan 

under avsnitt 2.3 är ett av kännetecknen för prejudikatdispensen att den tillgodoser ett 

vidare intresse än det som de enskilda parterna har av utgången i målet då man kan säga 

att prejudikat skapas i samhällets intresse. Det påståendet anser jag stämma mer överens 

ifråga om den vanliga vägen genom instanserna. I vanliga fall har parterna inget större 

intresse av själva prejudikatfrågan utan deras intresse ligger endast i att vinna målet. 

Vid hissen är det dock enligt mig annorlunda. I dessa fall har parterna ett intresse av vad 

prejudikatet blir eftersom det, som vi har sett i nästan alla fall, har avgjort utgången i 

tingsrätten, antingen genom förlikning, medgivande eller att domstolen dömer i enlighet 

med prejudikatet. Detta anser jag är en betydlig skillnad och något som förmodligen gör 

att parterna är mer benägna att vara mer involverade i processen, vilket i sin tur kan 

påverka parternas inställning och förlikningsvilja. I linje härmed anser jag att en ytterli-

gare skillnad mellan dessa förfaranden är det faktum att både parterna och tingsrätten 

vid hissmål har ett betydligt större inflytande över prejudikatfrågan som alltså påverkar 

samhället. Även om det både vid hissen och den vanliga instansordningen är HD som 

har sista ordet krävs det både mer engagemang och kompetens hos framförallt domarna 

i tingsrätten. Tingsrättens roll i rättskipningen har genom institutet på så sätt förstärkts. 

Tingsrättens uppgift blir inte bara att tillsammans med parterna utforma prejudikatfrå-

gan, utan det största arbetet handlar förmodligen om att hitta prejudikatfrågan som är av 

intresse för både parterna, rättstillämpningen och samhället i stort. Detta kräver både 

kompetens och vilja. Det är därför enligt mig viktigt att tingsrätten tar sitt förtroende-

fyllda uppdrag på allvar och faktiskt försöker hjälpa till i utvecklingen till att skapa fler 

prejudikat, både för de enskilda parternas och samhällets bästa. Enligt mig skulle det 

faktum att domare och ombud i större utsträckning tränas till att se och föra fram preju-

dikatfrågor vara kvalitéfrämjande för samhället i stort. 
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6 Sammanfattning 
	

Avslutningsvis tänkte jag kort sammanfatta vad jag kommit fram till under skrivandet 

av denna uppsats. 

Även om det till en början var svårt att få tag i alla fallen och deras målnummer i 

tingsrätten lyckades jag till slut skapa en sammanställning. Därefter blev nästa utmaning 

att försöka se ett klart och tydligt samband dem emellan. Det var dock lättare sagt än 

gjort eftersom många av målen skiljer sig mycket från varandra ifråga om vilka rättsom-

råden de rör. Trots den spridda karaktären av hissmålen anser jag att jag kunnat utröna 

någon typ av röd tråd. Många av målen handlar om skadestånd/ersättning och olika  

typer av konkurstvister. Anledningen tror jag är att dessa frågor i stor utsträckning tidi-

gare har besvarats av olika typer av nämnder vilket innebär att det saknats prejudikat 

inom dessa områden.  

Förutom sambandet hade jag även att undersöka utgången i tingsrättens mål till 

följd av HD:s avgöranden. Här såg jag ett desto tydligare samband då nästan 89 procent 

av målen lett till antingen förlikning eller medgivande av käromålet. Det borde enligt 

mig, då stora kostnader i både tid och pengar kan sparas, innebära enorma fördelar för 

parter i tvist. Trots detta används institutet väldigt sällan och har förmodligen inte fått 

den genomslagskraft man hoppades på vid tillkomsten. Vad det beror på är inte klart, 

men i mina ögon kan det handla om att möjligheten till hissen dels är alldeles för okänd 

för parter och dess ombud och dels att tingsrätterna i allt för liten utsträckning föreslår 

användandet. Jag tror därför att det är viktigt att kasta ljus på institutet och uppmana 

tingsrätterna till en mer frekvent användning av bestämmelserna. Tingsrätterna har fått 

en allt starkare roll i rättskipningen och det är enligt mig dags att de börjar utnyttja den i 

större omfattning för att gynna samhället i stort.  Även möjligheten för hovrätterna att 

hänskjuta frågor anser jag kan innebära stora fördelar och kanske kan denna möjlighet 

lyfta upp och kasta ljus på institutet i dess helhet. Skulle detta inte vara fallet anser jag 

att man borde se över den möjligheten som framfördes redan 1989, nämligen att även 

skiljenämnder ska inkluderas i bestämmelsen och därmed få möjligheten att också hän-

skjuta uppkomna prejudikatfrågor direkt för prövning till HD. Förslaget kan dock för-

modligen med fördel vänta till dess att man undersökt hur hovrättens hissmöjlighet på-

verkar institutet och arbetsbördan i HD. 
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