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Livsmedelsverket (i Sverige) meddelade i april 2002 att bl.a. stekta, bakade och friterade
potatis- och spannmålsprodukter kan innehålla höga halter av ämnet akrylamid som kan
orsaka cancer. Detta ledde till att försäljningen av chips kraftigt minskade. Akrylami-
dens hälsovådlighet debatterades flitigt, nya undersökningar gjordes och långt senare i
januari 2003 konstateras att akrylamid inte ökar cancerrisken och att den påträffas
t.o.m. i bröstmjölk. Hade myndigheterna givit felaktig information och borde chipsbola-
gen få ersättning för den skada nämnda information förorsakat?

Den enorma spridning information i allmänhet får i dagens informationssamhälle
och den förmögenhetsskada felaktig myndighetsinformation kan förorsaka en näringsid-
kare väckte undertecknandenas intresse för det offentligas ansvar och den skadelidandes
möjligheter att erhålla ersättning för den skada denne lidit. 

Undertecknande anser att tillämpningen av skadeståndsreglerna i vissa fall kan le-
da till ett otillräckligt och otidsenligt utfall för den skadelidande.

Mikael Aspelin, född 1954, juris kandidat, vicehäradshövding, chefsjurist, f.d. advo-
kat 22 år verksam på advokatbyrå Castrén & Snellman i Helsingfors och sedan augusti
2001 verksam som jurist inom tryckfärgsindustrin numera på den multinationella tryck-
färgskoncernen Xsys Print Solutions. 

Suvianna Hakalehto-Wainio, född 1966, juris licentiat, doktorand, assistent i offent-
lig rätt, Helsingfors universitet.

1. Inledning

1.1 Teser

a) Skadeståndsreglerna och -praxis borde erbjuda ett rättsskydd, som i da-
gens samhälle av en skadelidande näringsidkare och/eller individ skulle
uppfattas som verkligt och effektivt.

b) Myndigheterna borde p.g.a. av alla de särdrag som karaktäriserar rätts-
förhållandet mellan myndigheten och den enskilde påläggas en accen-
tuerad omsorgsplikt.

1.2 Avgränsning av ämnet

Det offentligas/myndigheternas ansvar för felaktig information är ett intressant
och mångsidigt ämne både ur förvaltnings- och skadeståndsrättslig synvinkel. I



det här referatet koncentrerar vi oss främst på att presentera och analysera de
regler, som gäller i allmänhet då myndigheterna lämnar information i dess olika
former samt granskar vad som gäller om en person lidit förmögenhetsskada
p.g.a. felaktig myndighetsinformation.

Vi granskar inte de situationer där myndigheten helt underlåtit informera
och ge råd, en fråga som aktualiserats bl.a. i samband med Asienkatastrofen.

Granskningen utgår från finsk och svensk rätt, där skadeståndslagstiftning-
en är likartad då det gäller myndighetens ansvar, dock med den skillnaden att i
Finland har frågan huruvida förmögenhetsskadan vållats vid myndighetsutöv-
ning eller inte en avgörande betydelse. Dessutom finns den s.k. standardregeln
ännu kvar i den finska skadeståndslagen 3 kap. 2:2 §: 

“Ovan i 1 mom. avsett ansvar föreligger för samfundet dock endast om de
krav blivit åsidosatta som med hänsyn till verksamhetens art och ändamål
skäligen kan ställas på fullgörandet av åtgärden eller uppgiften.”

I Norge och Danmark bedöms dylika ansvarsfrågor utgående från ett principal-
ansvar, vilket inte analyseras i detta referat.

Vi begränsar oss i huvudsak till att analysera en situation som motsvarar
den som uppkom då Livsmedelsverket i Sverige gav ett pressmeddelande, i vil-
ket verket offentliggjorde undersökningar som påstod att förekomsten av akry-
lamid är särskilt påtaglig i bl.a. potatischips och att akrylamid har konstaterats
förorsaka cancer. Informationen visade sig senare vara felaktig eller åtminstone
presenterades informationen på ett missvisande sätt. Följden var i alla fall att
konsumenterna kraftigt minskade sin chipskonsumtion med påföljd att chipstill-
verkarnas intäkter minskade betydligt. Vilka möjligheter skulle de skadelidande
potatischipstillverkarna ha att få den skada de lidit p.g.a. myndighets agerande
ersatt?

I första avsnittet ser vi närmare på myndigheternas ersättningsansvar för
den information den ger enskilda medborgare och allmänheten. Sedan granskar
vi myndighetens roll som informationsdistributör ur förvaltningsrättsligt per-
spektiv, det speciella rättsförhållandet mellan myndigheten och den enskilde
och slutligen de skadeståndsrättsliga aspekterna och bristerna i rättsskyddet
med hänsyn till den skadelidande.

1.3 Myndighetens ersättningsansvar: skadeståndsrätt i 
den förvaltningsrättsliga verksamhetsmiljön

Myndighetens ersättningsansvar är ett mångbottnat juridiskt fenomen, som för-
utom att vara en del av skadeståndsrätten placerar sig som en del av det förvalt-
ningsrättsliga rättsskyddssystemet. Vid användningen av skadeståndsrättsliga
verktyg i den förvaltningsrättsliga miljön stöter man på många utmaningar. Den
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offentliga förvaltningens ersättningsansvar har karakteriserats som ett olösligt
problem1. Vad är det som gör myndighetens ersättningsansvar till en komplice-
rad skadeståndsrättslig fråga? Svaret finner man i den offentliga förvaltningens
karaktär och målsättningar samt särdragen i rättsförhållandet mellan den enskil-
da och förvaltningen.

Syftet med myndighetens verksamhet är att förverkliga de mål som ställts
för myndigheten ifråga. På ett allmännare plan kallas det att förverkliga allmän
fördel. I den moderna förvaltningsrätten likställs ofta allmän fördel med de ef-
fektivitets- och lönsamhetskrav som ställs på myndigheternas verksamhet. All-
män fördel innefattar också elementet rättvisa i förvaltningsverksamheten. Då
man diskuterar det offentligas ersättningsansvar poängteras vanligtvis för all-
mänheten att förverkligandet av allmän fördel starkt kan äventyras om myndig-
heterna ständigt måste agera med risk för skadestånd. Karaktären av myndig-
hetsutövningen anses därför kräva att skadeståndsansvaret begränsas samt att
allmän fördel vägs mot den enskilda skadelidandes rättigheter. 

Rättsförhållandet mellan förvaltningsmyndigheten och förvaltningskunden
är speciellt. Typiskt för det förvaltningsrättsliga förhållandet är myndigheternas
auktoritära ställning. Med auktoritet menas å ena sidan att myndigheten är sak-
kunnig på ett visst område och å andra sidan att medborgarna är beredda att föl-
ja myndighetens anvisningar. Då utgångspunkten är att den enskilde inte skall
behöva ifrågasätta myndighetens sakkunskap har myndighetens auktoritetsställ-
ning en avgörande betydelse i förtroendet mellan parterna. I förhållandet mellan
parterna är det alltid i någon mån fråga om maktutövning. Till en av grundpe-
larna i förvaltningsrätten hör därför att skydda den enskilde mot myndighetens
maktutövning. När detta mål sammanjämkas med skadeståndsrättens centrala
mål att få uppkomna skador ersatta, ter sig en särskild begränsning av den of-
fentliga förvaltningens skadeståndsansvar problematisk.

Skadestånd är en del av det repressiva rättsskyddet i den offentliga förvalt-
ningen. För att utgöra ett verkligt rättsskyddsmedel i förvaltningsrätten måste
en skadeståndstalan utgöra ett effektivt medel för att skydda den enskildes rätts-
liga ställning. Av huvudmålsättningen med skadeståndsrätten följer att den ska-
delidande skall få den skada denne åsamkats ersatt ifall de skadeståndsrättsliga
förutsättningarna uppfylls. Detta bör också gälla då skadan förorsakats av en
myndighet. Skadeståndsansvaret kan också ha en speciell preventiv funktion i
förvaltningsrätten då en försummelse av myndigheten att följa gällande lag kan
leda till skadestånd.2

Det offentligas ansvar för felaktig information 85

1 Se Carol Harlow, State Liability: Problem Without Solution. 6 National Journal of Constitutional
Law 1996 s. 67.

2 Se Prop. 1997/1998:105. Det allmännas skadeståndsansvar s. 35 ff, där regeringen trodde att en
utvidgning av ansvaret skulle ha en positiv inverkan genom förbättrade rutiner, höjd kvalitet och
större varsamhet vid uppgiftslämnandet.



1.4 Felaktig information och skadeståndsansvar

Vi talar om och lever i ett typiskt informationssamhälle. Medborgarna och före-
tagen fattar sina beslut med stöd av den digra information som ständigt flödar in
och är beroende av denna. Ofta förutsätter skötseln av diverse ärenden special-
kunskap och kännedom om lagstiftningen. Information kan idag jämföras med
en produkt som måste uppfylla vissa kvalitetskrav för att kunna godkännas av
mottagaren.3

I privaträtten har traditionellt aktörernas frivilliga val poängterats. För att
kunna träffa sitt val måste tillräcklig information om alternativen finnas till-
gänglig. I avtalsrätten eftersträvas en utjämning av den eventuella kunskaps-
mässiga ojämlikheten mellan parterna med hänsyn till skälighet och det avtals-
rättsliga samarbetet. I avtalsrätten avses med upplysningsplikt den starkare av-
talspartens skyldighet att vid avtalsslutet och under avtalets gång lämna den
svagare parten information gällande avtalet. Det är med andra ord fråga om att
skydda den svagare parten. 

I förvaltningsrätten är ett av de grundläggande värdena att den svagare skall
åtnjuta ett särskilt skydd för att denne skall få ett tillräckligt rättskydd. Förhål-
landet mellan förvaltningsmyndigheten och den enskilde har samma drag som
rättsförhållandet mellan näringsidkare och konsument. Klarast kommer detta
fram i samband med de offentliga tjänster en myndighet erbjuder, vilka ofta in-
nefattar råd och information. I förvaltningsrätten talar man om ett slags konsu-
mentskydd (“administrative consumerism”4) Rätten att kräva skadestånd av
myndigheten är en del av detta rättsskydd.

En starkare princip än informationsplikten i avtalsrätten är lojalitetsplikten.
På grundval av lojalitetsplikten måste avtalsparten beakta motpartens skäliga
förväntningar. Ifall part då avtalet förbereds lämnar felaktiga upplysningar be-
träffande sin avtalsprestation är det fråga om en upplysningsförsummelse. Upp-
lysningsförsummelsen kan på detta sätt leda till skadeståndsskyldighet.

I rättsförhållandet mellan myndigheten och den enskilde finns också ele-
ment som talar för att den enskildes tillit skyddas. En allmän förvaltningsrättslig
princip är att förtroendet för myndigheterna och tjänstemännen åtnjuter skydd.
Tillitsskyddet har redan länge haft en central plats i den europeiska förvalt-
ningsrätten och räknas till en av de allmänna rättsprinciperna i den europeiska
gemenskapen. Det är fråga om en grundprincip då det gäller den enskildes rätts-
skydd: myndighetens åtgärder skall på grundval av rättssystemet skydda den
enskildes rättmätiga förväntningar. Principen innefattar också att den enskilde
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skall kunna lita på att de förvaltningsrättsliga besluten är riktiga och bestående
samt konsekvent följer myndighetens praxis. Tillitsskyddet tillsammans med
proportionalitetsprincipen har i förvaltningsrätten betytt en lika stor innovation
som jämkningsrätten i civilrätten.5 Ett beaktande av tillitsskyddet betyder i
praktiken att man i beslutsfattandet skall beakta de motiverade och skyddsvärda
förväntningarna. 

I avtalsrätten har de uppgifter parterna lämnar avsevärd betydelse, och fel-
aktiga eller bristfälliga uppgifter kan leda till skadeståndsskyldighet för den
skada som förorsakas av detta. När det gäller ansvar för felaktig information i
utomkontraktuella förhållanden har man i allmänhet förhållit sig restriktivt. In-
formation har inte hört till de intressen som traditionellt skyddats i skadestånds-
rätten. Tanken att ett vårdslöst distribuerande av information (“negligent
words”) vore en form av vållande har känts främmande med tanke på ett delik-
tansvar. Skadestånd som påföljd av felaktig information i utomkontraktuellt för-
hållande är tillsvidare en relativt outvecklad del av skadeståndsrätten6. Då infor-
mationen allt oftare har en betydelse för verksamhet utanför avtalsförhållanden,
är det motiverat att i vissa rättsförhållanden även skydda mottagaren av infor-
mationen utanför ett avtalsförhållande. I rättsförhållandet mellan enskilda och
myndigheterna ingår drag som motiverar ett skydd av förtroendet. 

Fastän det inte existerar ett avtalsförhållande mellan parterna och parterna
inte tidigare har haft med varandra att göra är ansvaret mera än ett rent deliktan-
svar. Det traditionella ensidiga förhållande som är typiskt för förvaltningsrättsli-
ga förhållanden kan försvagas och närma sig de kännetecken som man finner i
ett avtalsförhållande. Myndighetens roll innefattar förutom att beakta allmän
fördel även att beakta den enskildes intressen. Även i det här hänseendet skiljer
sig förvaltningsrätten från ett typiskt förhållande där deliktansvar kan uppstå.
Den enskilde kan på basen av lagstiftning och förvaltningspraxis ställa förvänt-
ningar gällande sin förmögenhetsställning. Förhållandet mellan myndigheten
och den enskilde kan klassificeras som ett rättsligt relevant specialförhållande,
som kan tänkas utvidga myndighetens omsorgsplikt7. 
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2. Utgångspunkter för myndigheternas skyldighet 
att lämna information

Den allt mer komplicerade förvaltningslagstiftningen gör det svårt för enskilda
att veta sina rättigheter och skyldigheter. Ändå måste den enskilde som kund in-
om den offentliga förvaltningen göra val som kan innebära en risktagning. Den
enskildes rättsskydd förutsätter tillräcklig information om de detaljer och risker
som hänför sig till de olika alternativen. 

Rådgivning och lämnande av information sker i olika former och för olika
behov. Med att lämna information avses spridandet av information till en speci-
fikt definierad grupp eller till allmänheten. En myndighet informerar t.ex. om
ett projekt som anhängiggjorts eller om innehållet i ny lagstiftning. När infor-
mation ges i ett enskilt fall är det frågan om att lämna upplysningar. Detta sker
t.ex. då en enskild ber om uppgifter ur en offentlig myndighetshandling. Råd-
givning får man ofta i samband med något konkret förvaltningsärende, och då
ges mer detaljerad information gällande ärendet i fråga.

Enligt den finska lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(OffL) 20§ skall en myndighet informera om sin verksamhet och sina tjänster
samt om de rättigheter och skyldigheter enskilda människor och sammanslut-
ningar har i ärenden som anknyter till dess verksamhetsområde. Myndigheten
skall främja öppenhet i sin verksamhet och i detta syfte vid behov sammanställa
t.ex. handböcker, statistik och andra publikationer samt datamaterial gällande
sina tjänster, beslutspraxis samt om samhällsförhållandena och samhällsutveck-
lingen inom sitt verksamhetsområde. 

Vid sin informations- och rådgivningsverksamhet måste myndigheterna ta i
betraktande att upplysningarna eller råden inte innehåller någon felaktig eller
vilseledande information. Basen för informations- och rådgivningsverksamhe-
ten är att de uppgifter som ges är korrekta. De allmänna förvaltningsrättsliga
principerna ställer krav på kommunikationen inom den offentliga förvaltningen.
Den information den offentliga förvaltningen lämnar kan ha en central betydel-
se för näringsverksamhet. I OffL har därför även betonats likställd tillgång till
information då det gäller upplysningar som påverkar marknaden: sådan infor-
mation måste vara tillgänglig för alla vid samma tidpunkt. Principen om att tillit
skyddas har samband med kravet på att upplysningarna skall vara korrekta.
Kravet på objektivitet inom förvaltningsrätten innebär att olika synpunkter mås-
te tas i beaktande, både allmänt och i enskilda fall. Ändamålsbundenhetens för-
verkligande inom kommunikation betyder att information inte får spridas på ett
sätt som kan anses otillbörligt med beaktande av myndighetens uppgifter. Kom-
munikationen får inte användas i utpressningssyfte eller i något annat syfte som
är främmande för myndighetens uppgift.
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Avgörandet HD 1995:111 gällde ett meddelande som konsumentklago-
nämnden publicerat, i vilket namnet på en näringsidkare som låtit bli att
följa dess rekommendation till avgörande nämndes. Högsta domstolen kon-
staterade att konsumentklagonämnden med publicerandet av meddelandet
avsett att förbättra konsumenternas rättsskydd genom att ge information
som anses viktig för dessa. Då nämndens beslut ändå inte är verkställbara
har nämnden (som i egenskap av myndighet de facto utövar påtryckning på
näringsidkarna för att de skall följa dess rekommendationer) främjat måls-
ättningar som inte är godtagbara enligt lagen och förordningen om konsu-
mentklagonämnden. Särskilt då man tar i beaktande att nämnden använt sig
av medel vilka inte tillhör dess befogenheter, kan det anses att nämnden då
den beslöt om publicerandet av näringsidkarens namn åsidosatt de krav
som skäligen kan ställas på nämndens verksamhet med hänsyn till dess art
och ändamål.

Serviceprincipen inom förvaltningsrätten innebär en skyldighet att ge råd till
den som vänder sig till förvaltningen. Enligt den finska Förvaltningslagens 8 §
skall myndigheterna inom ramen för sin behörighet och enligt behov avgiftsfritt
ge sina kunder råd i anslutning till skötseln av ett förvaltningsärende samt svara
på frågor och förfrågningar som gäller uträttandet av ärenden. 

I Sveriges förvaltningslag (4 §) stadgas: “Varje myndighet skall lämna upp-
lysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myn-
dighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är
lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndig-
hetens verksamhet.”

3. Rådgivnings- och informationsverksamhetens natur

Tillhandahållandet av tjänster är nuförtiden en central del av den offentliga för-
valtningens uppgifter. Myndigheternas rådgivning och informationstjänster kan
ofta jämställas med produktion av tjänster. Verksamheten kan t.o.m. påminna
om privat verksamhet till sin struktur och genom sin planmässighet. Rådgiv-
nings- och informationsverksamheten kan å andra sidan ha ett fast samband
med myndighetens beslutsfattande. Det kan också vara fråga om verksamhet,
som inte faller inom den klassiska kategorin av myndighetsutövning. Är läm-
nandet av upplysningar myndighetsutövning eller är det egentlig förvaltnings-
verksamhet? 

Inom finsk skadeståndsrätt påverkar svaret på den frågan både förutsättningarna
för myndigheternas skadeståndsansvar och skadeståndsansvarets omfattning.
Då det är frågan om myndighetsutövning, är tröskeln högre för ansvar p.g.a.
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culpa. Förutsättningen är att de krav som skäligen kunde ställas med tanke på
verksamhetens art och ändamål har åsidosatts. Enligt skadeståndslagens förar-
beten innebär denna standardregel att skadeståndsskyldighet inte föds p.g.a. vil-
ket fel som helst som anses vara ett avvikande från det fullständigt klanderfria
förfarande som krävs av myndigheterna.8

Som ett förvaltningsrättsligt begrepp är myndighetsutövning ett formellt be-
grepp som innebär ingripande i den enskildes skyddade rättsställning. Myndig-
hetsutövning är förvaltningsverksamhet som berör beviljandet av rättigheter, in-
stiftandet av rättigheter och skyldigheter samt tvångsåtgärder.9 Största delen av
myndighetsutövningen är förvaltningsbeslutsfattande. Trots att utnyttjandet av
makt är indirekt, bereder det möjlighet att ingripa ensidigt i den enskildes rätts-
skydd t.ex. genom instiftandet av skyldigheter eller begränsningar. Informering
och rådgivning faller inte problemfritt under begreppet myndighetsutövning.
Samtidigt kan ändå konstateras att då förvaltningens verksamhetsmiljö samt re-
gleringsobjekt genomgår förändringar, måste även begreppet myndighetsutöv-
ning bedömas ur nya synvinklar. Myndighetsutövning tar många olika former
och sker på olika nivåer, och något enhetligt område för myndighetsutövning är
svårt att utpeka. Inom skadeståndsrätten har myndighetsutövning fått ett något
mer omfattande innehåll än inom förvaltningsrätten. I rättspraxis har även sådan
förvaltningsverksamhet som inte direkt innebär beslutsfattande om enskildas
fördel, rättigheter och skyldigheter ansetts vara myndighetsutövning.10

I sitt avgörande HD 1989:50 ansåg HD att myndighetens rådgivningsverk-
samhet var användning av offentlig makt. I fallet var det frågan om perso-
ner bosatta i Kanada, som ställt frågor om återflyttandet till Finland av en
arbetskonsulent i statens tjänst. De upplysningar konsulenten givit var del-
vis felaktiga. Upplysningar hade givits skriftligt per brev och genom en sär-
skild guidebok om bl.a. arbetstillstånd, barnens skolgång samt anskaffning
av bostad. Upplysningarna gällde innehållet av tvingande stadganden och
bestämmelser som tillämpas vid återflyttning och var således viktiga för kä-
randena. Upplysningarna hade påverkat kärandenas beslut att flytta tillbaka
till Finland. HD ansåg upplysningarna vara bindande instruktioner om åter-
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flyttning. Med hänsyn till upplysningarnas art och ändamål ansåg HD att
konsulenten hade lämnat upplysningarna vid myndighetsutövning. Rådgiv-
ningen hade inte uppfyllt de krav som med tanke på upplysningarnas art
och ändamål skäligen kan krävas.

HD fäste i fallet uppmärksamhet vid att lämnandet av upplysningar hade utgjort
en väsentlig del av arbetskraftkonsulentens tjänsteåligganden. Den allmänna
rådgivningsskyldigheten gäller dock nuförtiden all förvaltningsverksamhet, så
det skulle innebära en omotiverad inskränkning av individens rättsskydd att be-
gränsa det ansvar som följer av lämnandet av upplysningar till situationer då
lämnandet av upplysningar utgjort en väsentlig del av den ifrågavarande myn-
dighetens tjänsteåligganden. HD ansåg även som centralt att rådgivningen haft
samband med legalnormer. Gällande detta kriterium kan påpekas att en kund
kan t.ex. uppfatta rådgivning i hälsofrågor som i hög grad bindande instruktio-
ner. Den tredje omständigheten HD uppmärksammade var den enskildes (kun-
dens) eventuella beroendeförhållande till den rådgivande myndigheten i fråga. 

Som kriterium för myndighetsutövning kan också användas kundens egna
uppfattning – uppfattade kunden de upplysningar han erhållit som bindande in-
struktioner?11 Om den enskilde uppfattat informationen som bindande har det
varit frågan om myndighetsutövning. Det är myndigheternas auktoritet som är
av betydelse här. På basis av detta kriterium ansåg HD att den del av konsu-
mentklagonämndens verksamhet som består av rekommendationer och publice-
randet av dem är myndighetsutövning. 

I det ovannämnda fallet HD 1995:111 konstaterade HD att konsumentklago-
nämnden inte är en domstol och att dess avgöranden är icke-verkställbara.
Däremot är nämnden ett organ vars uppgift är att lösa enskilda tvister ge-
nom att ge rekommendationer, vilka p.g.a. nämndens myndighetsställning
och auktoritet i hög grad uppfattas som bindande. På basis av detta ansåg
HD att det är frågan om myndighetsutövning då nämnden ger och publice-
rar rekommendationer. 

Att definiera rådgivning och lämnande av information som myndighetsutövning
kan ofta verka artificiellt. I Sverige är den offentliga förvaltningens ansvar för
felaktig information inte längre bunden till verksamhetens natur. Bedömningen
fokuseras i stället på huruvida sådana särskilda skäl föreligger som skulle tala
för ett skadeståndsansvar. Målet för så väl den svenska som den finska lagstift-
ningen är en strävan till att begränsa myndighetens ansvar för felaktig informa-
tion. 
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4. Försumlighet vid lämnande av information

4.1 Myndighetens fel eller försummelse vid utlämnande av information 

Myndigheten kan försumma sin skyldighet att lämna behörig information på
många olika sätt. Myndigheten kan ge den enskilde felaktig information dvs.
presentera osanna och oriktiga uppgifter beträffande t.ex. lagens innehåll eller
den enskildes handlingsalternativ. Den information och de råd myndigheten de-
lar ut kan även vara bristfällig eller missvisande.

Situationen kan vara den att myndigheten försummar att informera i ett lä-
ge där den enskilde är berättigad att få råd eller uppgifter. Den rådgivande myn-
digheten kan t.ex. ha försummat att upplysa om de risker som är förknippade
med ärendet. Senare har en oväntad skada i ärendet uppstått. För att kunna ga-
rantera en behörig service inom förvaltningen förutsätts att myndigheten bero-
ende på omständigheterna och kunden på eget initiativ lämnar information.

I fallet HD 2004:65 gällde det en fiskare som inte kunde utnyttja hela sin
laxfiskekvot eftersom jord –och skogsbruksministeriet hade avbrutit laxfis-
ket då den laxfiskekvot som EU beviljat Finland fyllts innan årets slut. Fis-
karen var inte medveten om att fisket kunde avbrytas innan årsskiftet. Där-
för kom det för honom som en överraskning att han inte fick fiska till årets
slut. Högsta domstolen måste ta ställning till i vilken utsträckning det of-
fentliga samfundet har en informationsskyldighet att klargöra det rättsliga
läget. HD:s majoritet ansåg att den enskilde är berättigad att kunna förlita
sig på att ett förvaltningsbeslut som inverkar på en individs rättsläge inte
innehåller sådana betydande villkor eller begränsningar, som inte framgår
ur beslutet eller den information som ges i samband med detsamma. Staten
blev dock inte skadeståndsskyldig eftersom högsta domstolen ansåg att fis-
karen redan fått ersättning för den skada denne förorsakats.

4.2 Culpabedömning 

Vållande kan allmänt beskrivas som underlåtelse att iaktta den aktsamhet som
allmänt iakttas.12 Någon försummar sin handlingsskyldighet och förorsakar ge-
nom detta en annan person skada. Omsorgskraven varierar från fall till fall be-
roende av omständigheterna och det aktuella rättsförhållandet. I culpabedöm-
ningen är jämförelseobjektet en nivå av handlande som motsvarar de aktsam-
hetskrav som ställs av lagstiftning, rättspraxis och den sedvänja som befästs in-
om verksamhetsområdet ifråga.
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Med en normavvägd culpabedömning avses att den skadevållandes hand-
lande jämförs med de handlingskrav normerna ställer. Förvaltningens verksam-
het är vanligen reglerad i lag och underordnade regler och instruktioner från vil-
ka man måste söka de kvalitetskrav som ställs på det aktuella handlandet. Myn-
dighetens verksamhet innehåller ofta möjligheten och skyldigheten att nyttja sin
prövningsrätt. Huruvida myndigheten har agerat sakligt inom ramen för sitt
verksamhetsfält kan sålunda bli föremål för en prövning. Vid denna bedömning
är man tvungen att beakta att de regler myndigheten tillämpar innehåller en om-
fattande prövningsrätt. Reglerna gällande myndighetens informations- och råd-
givningsverksamhet är relativt allmänna. Myndigheten har t.ex. prövningsrätt
ifråga om när det är nödvändigt att lämna råd och upplysningar, i vilken omfatt-
ning dessa lämnas och vad de skall innehålla. Förvaltningens allmänna princi-
per styr och begränsar prövningsrätten.

Tjänstemannens skyldighet att sköta sitt uppdrag på ett behörigt sätt utfor-
mar den offentliga förvaltningens krav på omsorg. Kraven på god förvaltning
lyfter också fram de kvalitetskrav som ingår i myndighetens verksamhetsroll.
Någon slags “idealomsorg” måste bli utgångspunkten i omsorgsbedömningen.
En aning tillspetsat kan man konstatera att de normer som reglerar den offentli-
ga förvaltningen ger anledning att förvänta sig en omsorg, som i praktiken kan
vara nästan omöjlig att uppnå. Vid beaktande av de krav som särdragen i ett för-
valtningsförhållande ställer, kan man inte vid bedömningen av myndighetens
omsorg ge t.ex. myndigheternas resursbrist alltför stor tyngd. En tjänstemans
bristande sakkunskap inom sitt eget verksamhetsområde eller bristfälligheter i
förvaltningsorganisationen får inte sänka de omsorgskrav som ställs på verk-
samheten. Utgångspunkten är att orsaken till försummelsen inte har betydelse
för bedömningen av ersättningsskyldigheten. 

Ifall det inte finns rättsregler som styr verksamheten eller dessa inte ger till-
räckligt stöd för att kunna bedöma om informations- och rådgivningsverksam-
heten varit behörig måste man beakta den praxis som utformats hos myndighe-
ten ifråga. Vid bedömningen av den offentliga förvaltningens verksamhet måste
utgångspunkten vara att endast sådana vedertagna förfaranden som står i sam-
klang med de förvaltningsrättsliga principerna kan utgöra en grund vid bedöm-
ningen av verksamhetens behörighet. 

Ifall culpabedömningen inte är möjlig att göra med stöd av normer, talar
man om en riskanalytisk culpabedömning. Då ställer man omsorgsnivån med att
fästa uppmärksamheten vid typen av skada och skadans omfång, den skaderisk
som är knuten till verksamheten, parternas möjlighet att förhindra skadan samt
den skadevållandes möjlighet att förutse skadans uppkomst. Man väger de olika
omständigheterna mot varandra och avgör om dessa krävde ett annat handlande
än det som förekommit.13
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Risken för personskada ökar de krav som ställs på verksamheten. Fastän de
skador som förorsakas av felaktig information normalt är förmögenhetsskador
kan det även förekomma fall då myndighetens vållande förorsakar personska-
dor. T.ex. kan ett felaktigt råd eller information från en hälsovårdsmyndighet
gällande brandsäkerhet leda till personskador. Ifall risken finns att den skada
som kan uppkomma vid verksamheten är stor, kan aktsamhetskravet göras strik-
tare. Den skada som kan uppkomma till följd av myndighetens handlande kan
vara omfattande och ha en betydande inverkan på den skadelidandes förmögen-
hetsställning. 

Den skaderisk som hänför sig till en verksamhet får nuförtiden en allt större
betydelse i skadeståndsrätten. Ju större sannolikheten är att en skada uppkom-
mer i samband med en viss verksamhet desto högre aktsamhetskrav är det skäl
att ställa på den som idkar verksamheten. Även i den offentliga förvaltningen
måste de risker som förenas med verksamheten kartläggas. Myndigheten skall
ordna sin verksamhet så att skaderisken är möjligast låg. Då det gäller rådgiv-
ning är skaderisken t.ex. högre ju mer oskolad personalen är. Ifall rådgivnings-
och informationsverksamheten gäller komplicerade och tolkningsbara ärenden
är skaderisken större än vid rutinmässig information. Skaderisken är också stör-
re ju vidare man sprider den felaktiga informationen. Skaderisken kan också va-
riera beroende på målgruppen för information.

Skaderisken vid lämnande av information har förutom ett nära samband till
omsorgskravet också ett nära samband till myndighetens sakkunskap. Myndig-
hetens auktoritet leder till kravet på en hög sakkunskap. Då myndighetens ställ-
ning baserar sig på rättsordningen kan det förväntas att myndigheten känner till
lagens innehåll och agerar med sakkunskap inom sitt eget verksamhetsområde.
Det här gör omsorgskravet hos myndigheten striktare vid lämnade av informa-
tion och råd. Myndigheten kan inte undgå ansvar för att denne saknat känne-
dom om lagens innehåll. En tjänsteman skall undvika uttalanden vars riktighet
och tillförlitlighet han är osäker på. Å andra sidan är en tjänsteman skyldig att
besvara förfrågningar och kan inte vägra yttra sig med motiveringen att han
saknar den nödvändiga sakkunskapen. 

Till riskhanteringen hör även att förutse en skada. Ifall myndigheten har
kunnat förutse den skada felaktig information kan vålla, är tröskeln för ersätt-
ningsansvar lägre än då det är fråga om en oförutsedd skada. Vidare bör det prö-
vas om myndigheten hade en möjlighet förhindra skadan och vilka kostnaderna
i så fall hade varit. Ju förmånligare skadan hade kunnat förhindras desto mer
motiverat är ersättningsansvaret. Vid rådgivning kan man t.ex. försöka avvärja
en skada genom att förvissa sig om att mottagaren av rådet förstått detsamma.
Användningen av ett klart och enkelt språk förhindrar missförstånd. Genom att i
efterskott rätta den felaktiga informationen kan skaderisken också minskas. 
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4.3 De tillämpliga skadeståndsrättsliga reglerna 

4.3.1 De finska reglerna

Huvudregeln gällande statens och kommunens ansvar för förmögenhetsskada
har varit att ansvar kan åläggas endast ifall skadan vållas genom brottslig hand-
ling eller om skadan vållas genom myndighetsutövning eller i det fall då syn-
nerligen vägande skäl föreligger i enlighet med bestämmelsen i den finska ska-
deståndslagen 5 kap. 1 §. Den bestämmelse som i den finska skadeståndslagen i
främsta rum äger tillämpning på det hypotetiska rättsfall som varit utgångs-
punkt för det här referatet är det senare nämnda alternativet dvs. skadeståndsla-
gen 3 kap. 2 § som lyder: 

“Offentligt samfund är skyldigt att ersätta skada, som förorsakats genom fel
eller försummelse vid myndighetsutövning. Samma skadeståndsskyldighet
åligger annat samfund, som på grund av lag, förordning eller bemyndigan-
de i lag handhar offentlig uppgift.

Ovan i 1 mom. avsett ansvar föreligger för samfundet dock endast om de
krav blivit åsidosatta som med hänsyn till verksamhetens art och ändamål
skäligen kan ställas på fullgörandet av åtgärden eller uppgiften.”

Med fel och försummelse avses vållande i samma mening som uttrycket i övrigt
används i skadeståndslagen. Dock påverkas bedömningen av att det är fråga om
myndighetsutövning och att alla de regler och den praxis som gäller inom för-
valtningen bör beaktas. Culpabedömningen skall göras objektivt och ansvaret
omfattar både kumulerade (flere tjänstemän har begått mindre fel som tillsam-
mans utmynnar i konstaterad försumlighet hos myndigheten) och anonyma fel
(det går inte att avgöra vem hos myndigheten som varit oaktsam).

I finsk rättspraxis har man inte behövt ta ställning till en situation som mot-
svarar det hypotetiska fall vi presenterat där information getts till en större
grupp på myndighetens eget initiativ. De fall som hänvisats till i rättspraxis har i
allmänhet gällt information och råd till enskilda. Speciell genomslagskraft har
den information som myndigheten ger till allmänheten på eget initiativ och i
rollen som sakkunnig inom ett visst verksamhetsområde. Myndigheten borde
vara speciellt aktsam då den avser lämna information som riktas till allmänhe-
ten i gemen och speciellt om informationen innehåller varningar för vissa livs-
medel eller andra produkter som anses förorsaka sjukdom eller skada. Om myn-
digheten dessutom kallat till presskonferens eller allmänt informationstillfälle,
dit nyhetsmedierna inbjudits, är det givet att informationen får stor och omedel-
bar vid spridning. Är den lämnade informationen felaktig eller så svårtolkad el-
ler missvisande att nyhetsmedierna ytterligare förvanskar den, är risken att ska-
da vållas uppenbar. Nyhetsmedierna ställer sig ofta okritiska till den informa-
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tion de mottar och kan när det gäller myndighetsinformation anse sig kunna lita
på att myndigheten med sin auktoritet och sakkunskap presenterat vederhäftig
information. 

Det enda rättsfall av betydelse där den skadelidande varit en större grupp
och de skadelidande lidit en förmögenhetsskada var i det såkallade Wärtsilä
Marine fallen HD 1999:32 och HD 1999:33 varav det ena refereras nedan:

“Sedan ett varvsbolag råkat i betalningssvårigheter hade bolagets ägare, fi-
nansiärer och staten avtalat om bolagets finansiering för att trygga byggan-
det av de beställda fartygen. Handels- och industriministeriet lämnade till
offentligheten ut ett meddelande angående tillkomsten av ett finansierings-
avtal. Dessutom anordnades i statsrådets lokaliteter ett informationstillfälle
varvid handels- och industriministern och ministeriets kanslichef uttalade
sig. I meddelandet och uttalandena meddelades att finansieringen av varvs-
bolagets fartygsbeställningar och byggen var tryggad. Förlitande sig på det-
ta hade varvets underleverantörer återupptagit sina leveranser. På grund av
varvsbolagets konkurs blev leveranserna delvis obetalda. Staten ansågs
gentemot underleverantörerna svara för den skada de lidit.”

Högsta domstolen ansåg att de utlåtanden som givits i offentligheten med fog
kunde uppfattas som ett meddelande om att finansieringen av Wärtsilä Marines
fortsatta verksamhet var tryggad. Då meddelandet gavs eller på goda grunder
kunde ha uppfattats ha givits inom ramen för tjänsteutövning eller för utförandet
av annat offentligt uppdrag, ansåg högsta domstolen viktigt att skydda tilltron till
myndigheten, fastän det inte var fråga om myndighetsutövning. I de båda såkal-
lade Wärtsilä Marine skadeståndsfallen ansågs finska staten skadeståndskyldig.

Skadeståndsansvaret grundade sig på att mottagarna av informationen var
berättigade att kunna förlita sig på informationen från statsmakten, som dom-
stolen karaktäriserade som ett offentligt löfte. Informationstillfället arrangera-
des dessutom på ett högtidligt sätt med stor spridning i medierna och riktade sig
inte bara till allmänheten utan man ville speciellt nå Wärtsilä Marines samar-
betspartners både i hemlandet och i utlandet. 

Vid bedömningen av fallet beaktades även följande fakta och omständighe-
ter: ingen hierarkiskt höge instans eller myndighet hade kunnat uttala sig i ären-
det, finansieringsavtalet var hemligt och sålunda kunde inte de skadelidande
kontrollera informationens riktighet. Dessutom svarade statsmakten för infor-
mationens formulering och hade kunnat formulera sig klarare gällande sitt an-
svarstagande för Wärtsilä Marines skulder. Ministern och kanslichefen som ut-
talade sig gjorde inga förbehåll gällande förverkligandet av finansieringsavtalet.
Det blev också klart att underleverantörerna genom att återuppta leveranserna
uppfattat att Wärtsilä Marines finansiering var tryggad av staten, vilken miss-
uppfattning staten hade kunnat rätta till. 
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4.3.2 De svenska skadeståndsreglerna 

De svenska skadeståndsreglerna innehåller ett motsvarande lagrum, som den
finska men med annan formulering “Staten eller en kommun skall ersätta bl.a.
ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndig-
hetsutövning” (Skadeståndslagen 1972:207 3 kap. 2 §). Standardregeln som
hållits kvart i de finska bestämmelserna hade slopats i den svenska skadestånds-
lagen från början av 1990.14

Tolkningen av 3 kap. 2 § i den svenska skadeståndslagen (“Skl”) var diffus
beträffande frågan huruvida en felaktig upplysning lämnats vid myndighetsut-
övning eller inte. Speciellt upprördes näringslivet av fallet NJA 1987 s. 535: 

“Konsumentverket lämnade, efter en egen undersökning ut missvisande
uppgifter i ett pressmeddelande om egenskapen av vissa lackskyddsmedel
för bilar. Pressmeddelandet medförde bland annat att ett företag fick en
markant minskad försäljning av sina produkter. Pressmeddelandet ansågs ej
uppfylla rekvisitet vid myndighetsutövning och företagets talan om skade-
stånd ogillades.” 

HD i Sverige ansåg med andra ord att information i broschyrer och pressmedde-
landen inte skall anses vara lämnad vid myndighetsutövning och hade ytterliga-
re i ett annat fall (NJA 1999 s. 291) uttalat att “vid myndighetsutövning” skall
tolkas snävt. För att få ändring infördes i SkL en ny bestämmelse som trädde i
kraft den 1 januari 1999. I den nya 3 kap. 3 § i SkL stadgas: “Staten eller en
kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet
genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det
med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl.” 

På det här sättet ville man införa ett ansvar för oaktsam myndighetsinfor-
mation vad ren förmögenhetsskada gäller även utanför myndighetsutövning. I
lagen hade man dock infört bestämmelsen att skadestånd inte utgår ifall inte
“särskilda skäl” föreligger och i motiveringarna till lagen manades tillämparen
av bestämmelsen till återhållsam tolkning av nämnda lagrum. Vid tolkningen
skall särskilt beaktas upplysningarnas eller rådens art, deras samband med myn-
dighetens verksamhetsområde och omständigheterna när de lämnades. Ändå är
det inte fråga om att utvidga myndighetens informationsansvar utan ett försök
att begränsa ansvaret för felaktig information. Bengtsson anser att “Den allmän-
na inställningen bakom reformen tycks vara att skadestånd vid oaktsam infor-
mation skall utgå bara när det skulle anses närmast stötande om det allmänna
gick fritt från ansvar”15. Det offentligas skadeståndsansvar gäller endast i det
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fall ifall det varit fråga om felaktig information. Missvisande information är inte
skadegrundande. 

För att särskilda skäl skall föreligga skall det normalt finnas någon konkret
omständighet som gör att det i det enskilda fallet finns särskild anledning att
förlita sig på informations riktighet. När bedömningen av särskilda skäl görs
skall hänsyn tas till samtliga relevanta omständigheter i fallet. Större anledning
till skadeståndsansvar skall föreligga då konkret och preciserad information om
innehåll i föreskrifter eller andra bestämmelser lämnas av myndighet än om in-
formationen utgörs av mera allmänt hållna upplysningar.16 En särskild anledning
till skadeståndsansvar föreligger ifall den felaktiga informationen har stor ge-
nomslagskraft och är uttryck för makt- eller auktoritetsutövning. Informationen
skall vara begränsad i den mening att den inte finns lättillgänglig annanstans.
Ifall informationen är lätt att verifiera från andra källor, minskar risken för ska-
deståndsansvar. En skriftlig upplysning eller ett råd har en mer förtroendegivan-
de effekt än en dito muntlig. Ett råd eller upplysning i brevform har för motta-
garen mer karaktären av ett auktoritärt beslut. 

Informationsverksamhetens anknytning till myndighetens verksamhetsom-
råde har också avgörande betydelse. Då informationen lämnas inom myndighe-
tens eget verksamhetsområde bör aktsamhetskravet ställas högre än då myndig-
heten uttalar sig i frågor utanför sitt område. Myndighetens auktoritetsställning
och tillitsskyddet har dock betydelse vid bedömningen, och det kan inte heller
krävas att den enskilde skall kunna känna till myndighetens behörighets- och
kompetensområde. Vem hos myndigheten som lämnar informationen har också
en betydelse. Ifall det är den ansvarige handläggaren av ärendet som ger infor-
mationen har den skadelidande större orsak att förlita sig på sig på informatio-
nens riktighet än ifall den ges av en person till vars ansvarsområde ärendet inte
hör. 

Karaktären av informationen har också betydelse då man bedömer ansvars-
frågan: Ansvar uppstår lättare ju mer konkret rådgivning eller information det är
fråga om. Högre krav kan ställas då råd ges i ett enskilt fall till den som frågat
efter det än då myndigheten informerar på ett mer allmänt plan en vidare krets
eller lämnar information i t.ex. utbildningssyfte. Det kan också vara av betydel-
se hur viktigt rådet är å ena sidan ur den enskildes perspektiv och å andra sidan
på ett mer allmänt plan. Ifall den agerande myndigheten varit medveten om be-
tydelsen av det givna rådet för den enskilde accentueras aktsamhetskravet för
myndigheten. Om informationen gäller t.ex. ändringar i lagstiftningen uppfylls
rekvisitet för skadeståndsansvar lättare fastän informationen lämnats på ett all-
mänt plan och inte specifikt till en enskild förvaltningskund. Ifall den enskilde
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är beroende av informationen eller rådet ifråga och detta har avgörande betydel-
se för den enskildes handlande är det skäl att ställa ansvarströskeln lägre. 

En omständighet att beakta kan också vara de uppgifter den enskilde tidiga-
re gett myndigheten. Om dessa är bristfälliga eller oriktiga kan man inte förut-
sätta att den information eller råd myndigheten lämnar är lika bra som då de un-
derliggande uppgifterna varit riktiga.17

Syftet med bestämmelsen i 3 kap. 3 § Skl var att utöka det allmännas ska-
deståndsansvar för felaktig myndighetsinformation till att gälla även i situatio-
ner då handlingen inte har samband med myndighetsutövning.

Det offentligas skadeståndsansvar gäller endast i det fall det varit fråga om
felaktig information.

Några rättsfall från Högsta Domstolen som gäller tillämpningen av 3 kap. 3
§ i Skl finns inte till dags dato, endast rättsfall där 3 kap. 2 § gällande skade-
ståndsansvar vid myndighetsutövning har tillämpats. I Sverige har justitiekans-
lern viss beslutanderätt gällande skadeståndsanspråk mot staten. Justitiekanslern
har sålunda inom ramen för statens såkallade frivilliga skadereglering haft möj-
lighet att tillämpa den nya bestämmelsen i Skl. 

Livsmedelsverkets handlande och eventuella skadeståndsansvar har varit
föremål för Justitiekanslerns prövning i fall som har likheter med det hypotetis-
ka fall som gett upphov till det här referatet. Liknande karaktäristika till trots
finns det en väsentlig skillnad, dvs. i nedannämnda fall var en namngiven och
identifierad näringsidkare föremål för Livsmedelsverkets beslut och agerande,
medan de skadelidande i akrylamidfallet inte var identifierade, varken som
grupp eller enskilda. 

I Justitiekanslerns beslut 2000-03-23 (Dnr. 1135-00-40) gällande Livsme-
delsverkets handläggning av ärende och information angående kontroll av
förekomst av cesium vid renslakt hävdade den skadelidande W Eliassons
Partiaffär AB att då Livsmedelsverket efter sitt beslut hade inhämtat nya re-
sultat från provtagning av finska renar för slakt borde ha omprövat sitt be-
slut och aktivt informerat partiaffären om de förändrade omständigheterna.
Justitiekanslern fann att omprövningsskyldigheten endast gäller i sådana
fall då det är lätt för myndigheten att konstatera att beslutet är oriktigt. Nor-
malt anses myndigheten inte ha en skyldighet att göra någon mer ingående
granskning av ett redan avgjort ärende. Fastän JK inte direkt uttalade sig i
sin bedömning huruvida det varit fråga om myndighetsutövning eller inte
visar texten i JKs redovisning att fallet endast prövades enligt Skl 3 kap. 2 §.

Det offentligas ansvar för felaktig information 99

17 Se Prop. 1997/98:105 s. 38, 62–63 och Bengtsson 1999 s. 48–49.



I Justitiekanslerns beslut 2002-03-26 (Dnr. 2956-01-40) gällde det Livsme-
delsverkets handläggande av ett skadeståndsanspråk p.g.a. felaktigt beslut
att kassera lammkött. I det aktuella fallet gjordes kassationsbeslutet, som
sedermera konstaterades felaktigt, av länsveterinären som statens/Livsme-
delsverkets representant. Detta fall är veterligen det enda där Justitiekans-
lern godtagit ett skadeståndsanspråk mot Livsmedelsverket. Det bör dock
konstateras att det i det här fallet rörde sig om en enskild skadelidande och
att Justitiekanslern bedömde att det var fråga om ren förmögenhetsskada
vållad genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning varvid skade-
ståndet utgick med stöd av Skl 3kap. 2 §. 

5. Hur skadeståndsrätten och det allmännas ansvar borde utvecklas

De ovan relaterade fallen visar att tröskeln för att erhålla skadestånd i fall av
felaktig myndighetsinformation är hög. Ingen av de beskrivna fallen ger stöd
för slutsatsen att den (de) skadelidande i vårt hypotetiska fall framgångsrikt
skulle kunna driva en skadeståndsprocess mot Livsmedelsverket.

Ansvaret för felaktig myndighetsinformation skall också omfatta de särskilt
stora skador som kan uppkomma när informationen från en myndighet ges stor
spridning via massmedia. I fall då myndigheten sammankallar till en presskon-
ferens uppfattas informationen speciellt intressant och angelägen. Då myndig-
heten i en sådan situation måste vara medveten om att felaktig information kan
få omfattande följder bör aktsamhetskravet för myndigheten vara mycket strikt.
Det är givetvis klart att myndigheten inte skall bli ansvarig för information som
massmedierna förvanskat. I många fall blir säkert frågorna om massmediernas
roll och ansvar samt huruvida informationen varit felaktig eller missvisande de
främsta föremålen i skadeståndsprocesser av detta slag. 

Fastän man försökt begränsa ersättningsskyldigheten har culpaansvaret in-
om vissa verksamhetsformer gått mot en allt strängare omsorgsplikt. I Finland
använder man termen accentuerad omsorgsplikt. En större omsorg än normalt
har i rättspraxis krävts av den som hållit i skick allmänna farleder och utrym-
men för allmänheten samt då man har yrkesmässigt erbjudit experttjänster till
allmänheten. I dylika fall har omsorgsnivån ställts så högt att den i culpabedöm-
ningen överstiger den grad av aktsamhet som normalt krävs av verksamheten
ifråga. Det är fråga om situationer där den skadelidande har haft skälig grund att
förlita sig på att verksamheten är riskfri. Skadorna har varit en normal och sed-
vanlig följd av ifrågavarande samhällsnyttiga verksamhet.18
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Den rådgivnings- och informationsverksamhet myndigheterna idkar kan
delvis jämställas med sakkunnigtjänster. Dessutom kan strängare krav ställas
gällande informationens riktlighet p.g.a. det speciella rättsförhållande som råder
mellan myndigheten och den enskilde. Lojalitetsskyddet i förvaltningen, myn-
dighetens auktoritet, den enskildes beroendeförhållande och behovet att den
svagare parten skyddas är omständigheter som förutsätter en hög grad av om-
sorgsfullhet då myndigheten utdelar information.19

Den offentliga förvaltningens ansvar för felaktig information kan samman-
fattas i frågan vilken nivå av omsorg borde myndigheten iaktta i sin informa-
tions- och rådgivningsverksamhet och vilken nivå av omsorg har mottagaren av
informationen skäl att förvänta sig. De speciella drag som råder mellan myndig-
heten och den enskilde framhäver de kvalitetskrav som ställs på den offentliga
verksamheten. Den allmänna omsorgsplikt som hänför sig till tjänsteåtgärder,
de normer som reglerar förvaltningen, kravet på myndighetens sakkunskap in-
om sitt verksamhetsområde och principen att skydda förvaltningskundens tillit
bör beaktas då myndighetens informationsverksamhet bedöms.

Skyddet av den svagare och principen om lojalitetsskydd tillsammans med
kompensationssträvan i skadeståndsrätten poängterar den enskildes rätt till
kompensation då myndighetens felaktiga information har förorsakat skada. Det
gäller i sista hand då man avgör ansvarsfrågan om huruvida tyngdpunkten skall
ligga vid den enskildes rätt till ersättning eller det “allmännas intressen” vilka
främst kan identifieras med den offentliga förvaltningens ekonomiska resurser.
Valet kan sammanknippas med frågan om i förvaltningskulturen skall råda en
myndighetscentrerad eller medborgarcentrerad rättsskyddsuppfattning. Det är
också fråga om den tillit som medborgarna känner för myndigheternas verk-
samhet och den uppfattning om rättvisa som råder i samhället.

Det allmännas ansvar för felaktig information borde utvidgas. Allmänheten
förlitar sig på att den information en myndighet, med sin auktoritet och sakkun-
skap inom sitt verksamhetsområde, är riktig. De här gäller i högsta grad när en
enskild söker råd eller får information från en myndighet. Det här ansvaret bor-
de utvidgas att även gälla då en myndighet på eget initiativ informerar allmän-
heten fastän den potentiella skadelidande i ett sådant fall vid informationstillfäl-
let ännu är anonymt.

En invändning mot ett större ansvar för det allmänna som anförts är att ett
utvidgat ansvar kunde leda till att alla möjliga ogrundade anspråk riktas mot det
allmänna och att det är svårt att i förvaltningsproceduren med säkerhet utröna
vad som skett. Dylika argument är svåra att godkänna. Vad som förekommit,

Det offentligas ansvar för felaktig information 101

19 Se Bertil Bengtsson, Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen. Nordstedts Juridik 1996 s. 67.
Se också Prop. 1997/98:105 s. 35.



kausalitetsfrågor och andra detaljer i ett skadeståndsärende är processuella och
bör inte sammanblandas med grundförutsättningarna för att ett skadeståndsan-
språk för felaktig information skall kunna väckas mot en myndighet. 

Också det s.k. “floodgates”-argumentet har framförts som ett argument mot
en allt för stor utvidgning av myndigheternas ansvar. Ett utvidgat skadestånds-
ansvar skulle hindra myndigheten från att verka effektivt då skadeståndsansva-
ret ständigt skulle måsta beaktas. Skadeståndskraven mot myndigheterna skulle
kunna växa lavinartat i antal. Det här argumentet har inte fått något stöd av erfa-
renheterna i praktiken. Resultatet av att man utvidgade myndigheternas ansvar i
Sverige har inte lett till nämnvärd ökning av skador det allmänna varit tvungen
att ersätta, vilket tydligt visar att ansvaret inte utvidgats tillräckligt.

I samband med beredningen av den nya bestämmelsen i den svenska skade-
ståndslagen framfördes farhågor att den föreslagna bestämmelsen kommer att
leda till en restriktiv inställning hos myndigheterna att lämna råd och upplys-
ningar. Förvånande nog gav de åsikter som framfördes i remissvaren inget stöd
för sådana farhågor. Snarare ansågs, att ett något utvidgat ansvar för felaktig in-
formation kan få positiv inverkan genom förbättrade rutiner och höjd kvalitet.20

Ur finsk rättspraxis skulle man endast kunna stöda sig på Wärtsilä Marine
fallet som ovan redovisats för. I fallet Wärtsilä Marine liksom i vårt hypotetiska
fall var det inte fråga om myndighetsutövning då det inte var fråga om ett beslut
eller åtgärd som har rättsverkningar för den enskilde. Livsmedelsverket, som i
sin roll som högsta myndighet med uppgift att ha tillsyn över livsmedelshante-
ringen hade gett publicitet åt forskarrön från Stockholms Universitet, som se-
dermera kunde hävdas vara felaktiga. Livsmedelsverket hade inte genom att
ordna en presskonferens beslutat i ett enskilt ärende, ej heller uttalat sig på ett
sätt som kunde anses bryta mot det allmänna tillitsskydd mottagarna av infor-
mationen borde få åtnjuta. Vårt exempelärende innehöll ej heller några andra
starka skäl med stöd av vilka enligt finsk lag och rättspraxis skadestånd hade
kunnat utdömas. 

Vi har ej heller något liknande fall i svensk rättspraxis där 3 kap. 3 § skulle
ha tillämpats. Det är också sannolikt att Livsmedelsverket med framgång kun-
nat hävda att informationen endast var missvisande inte felaktig. Ingen klar
praxis har heller utvecklats gällande bedömningen vad som avses med särskilda
skäl. Man kunde sannolikt från försvarets sida ha hävdat att Livsmedelsverket
agerat med målsättningen att förhindra att medlemmarna i samhället utsätts i
onödan för hälsorisker. 

Det är säkert viktigt att värna om medborgarnas hälsa och försöka förhindra
at dessa inte utsätts för produkter som kan vara farliga för deras hälsa, men då
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lämnande av information i hälso- och kostfrågor genast får stor uppmärksamhet
och risken för omfattande skador hos producenten av livsmedlet som är föremå-
let för information är uppenbar, bör nivån på aktsamheten hos myndigheten va-
ra mycket hög. Om myndigheten som i vårt exempelfall på eget initiativ sam-
mankallar till en presskonferens och medverkar till publiceringen av ett press-
meddelande så måste den information som ges ut var absolut riktig och till den
grad klar att den närvarande journalistkåren inte ens i misstag drar felaktiga
slutsatser på basis av den lämnade informationen.

En näringsidkare kan inte i förvaltningsrätten till alla delar jämställas med
en privatperson, men när det gäller omfattande ren förmögenhetsskada är den
skadelidande i regel en näringsidkare. När det gäller riskfördelningen mellan
det allmänna och en näringsidkare har den sistnämnda klart mindre resurser att
bära skadan. Det torde dessutom vara nästan omöjligt att genom försäkring till
en skälig kostnad skydda sig mot en dylik skada. Näringsidkaren är den svagare
parten som borde skyddas. Myndighetens ekonomiska och kunskapsresurser är
större och myndigheten har också en bättre möjlighet att förutse de skador som
kan förorsakas i verksamheten och gardera sig mot dessa. Det är naturligare att
lägga risken för skada som kan åsamkas i myndighetens verksamhet som en bi-
effekt av den allmänna verksamheten än att den enskilde skulle tvingas bära ris-
ken.

Rättsskyddet för en näringsidkare som blivit offer för myndigheternas fel-
aktiga information borde stärkas i Norden. Detta kunde ske genom att ändra
lagstiftning och rättspraxis så att kravet på sambandet med myndighetsutövning
bortfaller, avstå från kravet på “särskilda skäl” och sudda ut den skarpa gränsen
mellan felaktig och missvisande information. 
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