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Abstract 

Swedish authorities may, given certain circumstances, change their own previous incorrect 

decision. This is a diversely regulated matter since general legal principles as expressed in 

established legal practice alongside with the subsidiary law, förvaltningslagen (1986:223) (FL) 

and in some cases also specialized law each give a different set of rules on the matter. 

The aim of this essay is to examine which legal obligations and/or possibilities 

the Swedish social insurance agency has to change their own previous, incorrect decision when 

the rule on the matter as expressed in the specialized law socialförsäkringsbalken (2010:110) 

(SFB) is applicable. It is investigated which of the principles and legislations are applicable in 

this case and the effects regarding the applicability of such a diversely regulated matter in 

relation to the rule of law and the efficiency of the administrative procedure is problematized. 

The mainly applied method is the legal doctrinal method through which the 

correct interpretation of the established law is sought. In addition the legal practice of the 

administrative court of appeal have also been examined. 

A major conclusion of this essay is that when the regulation on the matter in the 

specialized law SFB is applicable it is exclusively so and thus exhaustingly states when a 

previous incorrect decision may or shall be altered by the agency itself. This interpretation 

limits the cases in which the Swedish social insurance agency can alter a previous incorrect 

decision but offers a clear and coherent regulation regarding the matter. It is argued that this 

interpretation makes the established law easier to apply and therefore benefits the rule of law 

and the efficiency of the administrative process. 
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1. Inledning 

1.1. Ämne 

Försäkringskassan fattar årligen runt 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar. År 2015 

var de totala utgifterna för de försäkringar och bidrag som administreras av Försäkringskassan 

225 miljarder kronor, eller motsvarande 5, 4 % av Sveriges BNP.1 Socialförsäkringen fyller en 

viktig funktion i samhället och bidrar till ekonomisk trygghet och välfärd för enskilda samhälls-

medlemmar. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att enskilda kan lita på ett beslut från För-

säkringskassan eftersom det många gånger rör sig om en ersättning som den enskilde är i behov 

av för sin försörjning. Detta talar emot en möjlighet för myndigheten att ändra ett meddelat 

beslut.2 För en sådan möjlighet talar det allmännas intresse av att olämpliga eller olagliga beslut 

inte får stå sig och fortsätta utöva sina verkningar.3 Dessa motstående intressen har vägts mot 

varandra under framväxten av regelverket om ändring av förvaltningsbeslut. I dag är rättsmedlet 

reglerat dels genom de i praxis utformade allmänna förvaltningsrättsliga principerna om rätts-

kraft (de allmänna principerna om rättskraft), dels i den allmänna och subsidiära förvaltnings-

lagen (1986:223) (FL) och för Försäkringskassans del även i speciallagen socialförsäkrings-

balken (2010:110) (SFB). 

Denna ordning ger ett svåröverskådligt regelverk som ger upphov till en hel del 

tillämpningsproblem. Till exempel kan det vara svårt att bedöma hur reglerna förhåller sig till 

varandra, är de samtidigt tillämpliga eller tar någon reglering över de andra? Särskilt intressant 

blir denna fråga eftersom det i dessa skiftande rättskällor ges stöd för olika möjligheter och 

skyldigheter för myndigheten att ändra sitt tidigare beslut och även olika stöd för att ändra till 

fördel respektive nackdel för den enskilde. Praxis från högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har 

tidigare varit spretig på området men på senare tid har en intressant utveckling skett. Denna 

utveckling ska här undersökas tillsammans med syftena bakom specialregleringen om ändring 

i 113 kap. 3 § SFB för att utröna hur paragrafen är tänkt att fungera tillsammans med de all-

männa principerna om rättskraft samt förvaltningslagens regler om rättelse och omprövning. I 

analysen och diskussionen behandlas effekterna för effektiviteten och rättssäkerheten i Försäk-

ringskassans förvaltningsförfarande avseende när ett beslut mot enskild kan ändras till fördel 

respektive nackdel för den enskilde.  

                                                 

1 Socialförsäkringen i siffror 2016, Försäkringskassan, 2016, s 26. 

2 Se till exempel: SOU 1964:27 s. 478. 

3 Ragnemalm, Hans Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014 s. 129. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Rättsmedlet som avhandlas i uppsatsen är reglerat på olika sätt och på olika ställen eftersom 

utvecklingen på detta område har skett parallellt i praxis och olika lagstiftningar.  

Ett beslut kan ändras med stöd av: 

1. de allmänna principerna om rättskraft, 

2. regler i FL eller förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL), 

3. regler i speciallag.  

I den här framställningen är inte FPL relevant eftersom ändringsregeln i 32 § FPL avser fallet 

att en domstol ändrar en oriktig dom. Istället är det relationen mellan speciallagen SFB, FL 

samt de allmänna principerna om rättskraft som behandlas. I 113 kap. SFB regleras ändring, 

omprövning och överklagande av beslut om förmån enligt samma lag. Om 113 kap. SFB gäller 

för ett beslut väcks frågan om ändringsregeln i 113 kap. 3 § SFB helt tar över och uttömmande 

anger när beslutet kan ändras. I så fall kan beslutet endast ändras med stöd av den regeln. Al-

ternativet är att reglerna om ändring i SFB, FL samt de allmänna principerna om rättskraft är 

avsedda att vara kompletterande i relation till varandra och tillämpas parallellt och då kan stöd 

för ändring av ett beslut hämtas ur alla tre regleringarna.4 Wiweka Warnling-Nerep har påpekat 

att en lösning med reglering i både allmänna rättsprinciper, allmän lag och speciallag ger ett 

svåröverskådligt och svårtillämpat regelverk.5  Om 113 kap. SFB anses vara uttömmande för 

sitt tillämpningsområde torde det ge en gällande rätt som är lättare att tillämpa eftersom det ger 

ett regelverk som är lättare att överblicka. 

Framställningen syftar till att klarlägga relationen mellan de olika regelverken av-

seende ändring av Försäkringskassans beslut och utröna med stöd av vilken eller vilka regler 

ett beslut som omfattas av 113 kap. SFB kan, får eller ska ändras av Försäkringskassan. Vidare 

ska vissa konkreta frågor om tillämpningen av rekvisiten i ändringsregeln i 113 kap. 3 § SFB 

samt vissa frågor om tillämpningen av rekvisiten i 113 kap. 6 § SFB undersökas för att möjlig-

göra en analys av olika möjliga lösningars ändamålsenlighet utifrån intresset av rättssäkerhet 

och effektivitet i Försäkringskassans förvaltning. 

Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för en enhetlig och rättssäker 

rättstillämpning hos myndigheten avseende ändring av beslut som omfattas av 113 kap. SFB. 

                                                 

4Wennergren, Bertil och von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. en kommentar, 

https://zeteo.wolterskluwer.se, 2 § FPL, jfr Warnling-Nerep, Wiweka, FT 2008, s. 203. 

5 Warnling Nerep, Wiweka, FT 2008 s. 398. 

https://zeteo.wolterskluwer.se/
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Uppsatsen är i detta avseende tänkt att kunna utgöra ett användbart stöd för Försäkringskassan 

i dess rättstillämpande verksamhet. 

För att uppnå detta syfte behandlas följande frågeställningar i uppsatsen. 

 Är 113 kap. 3 § SFB avsedd att för sitt tillämpningsområde uttömmande reglera 

ändringsmöjligheterna för Försäkringskassans del eller är reglerna om rättelse och 

omprövning i SFB, FL samt de allmänna principerna om rättskraft som utformats i 

praxis avsedda att tillämpas parallellt? 

 Hur har rekvisiten uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag och uppenbart 

felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak i 113 kap. 3 § 2 – 3 p. SFB 

tillämpats i HFD, FÖD, samt hos kammarrätterna och Försäkringskassan? Är til-

lämpningen av rekvisiten restriktiv eller extensiv och vilka konsekvenser får det i så 

fall för rättssäkerheten för enskilda och för effektiviteten i Försäkringskassans för-

valtning? 

 Hur har undantagen i den så kallade tvåårsregeln i 113 kap. 6 § 1- 2 p. SFB tillämpats 

avseende rekvisiten om det först därefter kommit fram att beslutet har fattats på 

uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag respektive om det finns andra syn-

nerliga skäl. Tillämpningen analyseras utifrån intresset av rättssäkerhet och effekti-

vitet i Försäkringskassans förvaltning. 

 Vilka blir konsekvenserna för effektiviteten i Försäkringskassans förvaltning och 

effekterna för rättssäkerheten avseende när ett beslut mot enskild kan rättas till för-

del respektive nackdel för den enskilde. Kommer den enskilde i ett bättre eller sämre 

läge beroende på om 113 kap 3 § SFB är uttömmande jämfört med om 27 § FL och 

de allmänna principerna om rättskraft tillämpas parallellt? 

1.3. Metod och material 

1.3.1 Rättsdogmatisk metod 

I uppsatsen tillämpas den rättsdogmatiska metoden. Nils Jareborg skriver i artikeln ”Rättsdog-

matik som vetenskap” att ”[l]agstiftaren stiftar lagar, domaren dömer och rättsdogmatikern kon-

struerar ett normativt system som ger mening åt lagarna och domarna”.6 Det var den rättsveten-

skapliga inriktning som fick namnet Historiska skolan och dess främste företrädare Friedrich 

                                                 
6 Jareborg, Nils, SvJT, 2004, s. 4. 
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Carl von Savigny som på 1800-talet i läran om rättsinstitutet konstruerade det system som Ja-

reborg syftar på.7 Denna rättsteori ligger till grund för det vi idag kallar rättsdogmatisk metod 

och fick sitt största inflytande i svensk rättsvetenskap genom den så kallade Uppsalaskolan och 

professor Axel Hägerström.8 

Rättsdogmatiken markerar och bestämmer först sitt objekt, rätten, genom att be-

stämma vilka källor som har status som rättskällor. Utifrån förutsättningen att vissa källor är 

just rättskällor och alltså utsäger något om rätten konstruerar rättsdogmatiken vidare ett system 

utifrån dessa rättskällor. Systematiseringen möjliggör i sin tur en bearbetning av rättskällorna 

utifrån ett antal av teorin erkända hanterings- och tolkningsprinciper. Rättsvetenskapen kan 

härmed dra slutsatser om gällande rätt och förutse rättens utveckling eller möjliga utveckling åt 

något håll. Dessutom tillåter detta att rättsvetenskapen kan söka, erbjuda och förespråka olika 

lösningar och därvid hävda att argumenten är rättsliga, alltså har rättslig kvalitet och därmed i 

någon mån kan göra anspråk på att vara bindande. Savigny argumenterade i sin stridsskrift för 

att detta synsätt på rätten skulle öka rättssäkerheten genom att skapa förutsättningarna för en 

förutsägbar, likformig och effektiv rättstillämpning. 9 Jareborg håller med Savigny och skriver 

att rättsdogmatiken på detta sätt bidrar till ”…rimlig förutsebarhet, dvs. rättssäkerhet för en-

skilda, och för en effektiv kontroll av myndigheters (inklusive regeringens och riksdagens) be-

slutsfattande, dvs. rättstrygghet”.10  

Rättsdogmatiken brottas med en del svagheter och det är inte möjligt att här be-

handla dessa utförligt men jag ska mycket kort nämna några aspekter som Jareborg tar upp i sin 

artikel.11 Det kan ifrågasättas om det verkligen är fråga om en vetenskaplig metod, och här 

svarar Jareborg nej, åtminstone inte om jämförelsen görs med en naturvetenskaplig metod som 

kol 14- metoden eller liknande. Det blir snarare fråga om att forska i vetenskapligt syfte, utifrån 

en allmän vetenskaplig inställning som består i att fortsätta fråga varför till dess att ”…man för 

tillfället är nöjd eller inte har tid att hålla på längre”. 

Det kan också ifrågasättas om rätten finns, på riktigt? Objektet är ju rättssystemet 

som vi lärt oss är en konstruktion, kan det gå att vetenskapa om en fiktion? Ja det måste gå 

                                                 
7 Wilhelm, Walter, Den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet, 1991. 

8 Lyles, Max, A Call for Scientific Purity –Axel Hägerström´s critique of legal science, 2006. 

9 Von Savigny, Friedrich Carl, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 1814. 

10 Jareborg, Nils, SvJT, 2004, s. 5. 

11 Jareborg, Nils, SvJT, 2004, s 1-10. 
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eftersom det måste gå, blir svaret, eftersom det är mest praktiskt, eftersom erkännandet av ab-

straktioner som verkliga har varit en förutsättning för vår intellektuella utveckling och för en 

meningsfull kommunikation mellan människor överhuvudtaget.  

Den tredje svagheten handlar om värden och värderingar, en viss misstänksamhet 

riktar sig mot rättsdogmatiken som vetenskaplig disciplin på grund av dess koppling till politik 

och moral. Rättsdogmatiken kan inte mer än någon annan disciplin helt frigöra sig från värde-

ringar, varje begreppsbildning och varje beskrivning kan hävdas vara ett uttryck för någon vär-

dering. Det rättsdogmatiken kan erbjuda är ett sätt att med sina perspektiv och hanteringsregler 

åtminstone teoretiskt avskilja just rättslig argumentation från politisk och moralisk sådan ge-

nom att bestämma när och på vilket sätt en moralisk eller politisk värdering kan bli ett rättsligt 

argument; genom att komma till uttryck i en erkänd rättskälla.  

Historiska skolan erkänner rättskällorna utifrån deras olika auktoritet. Lag, förar-

beten och praxis binder rättstillämparen (såsom domstolar och myndigheter) genom deras yttre 

auktoritet.12 Dessa rättskällors bindande kraft och legitimitet hämtas via riksdagen ytterst ur 

makten genom folkmandatet i vårt svenska demokratiska statsskick. 

När det gäller doktrin så produceras den av rättsvetenskapsmännen vilka inte är 

folkvalda och därför kan inte doktrinens legitimitet och auktoritet härledas ur makt/folkmanda-

tet. Rättskällan doktrin binder istället genom sin inre auktoritet vilken den erhåller genom att 

den har maximalt stöd i de övriga rättskällorna och dessutom besitter vetenskaplig kvalitet. Den 

vetenskapliga kvaliteten utgörs av förmågan att analysera och systematisera rätten som den ut-

trycks i de yttre auktoritativa källorna i enlighet med de av teoribildningen erkända principerna 

om hantering av rättskällorna. Doktrinens status som rättskälla och vilken tyngd denna rätts-

källa tillmäts är alltså beroende på hur god själva argumentationen är. I rättsvetenskapens upp-

gift ingår det att dra slutsatser om gällande rätt, de lege lata, men det som är rättsvetenskapens 

självständiga bidrag är att analysera rätten samt problematisera kring olika rättsliga lösningar 

och resonera om hur rätten borde vara, de lege ferenda.13  

                                                 

12 Historiska skolan talade om lagen, idag har vi ett statsskick där riksdag och regering producerar flera rättskällor, 

lag, förarbeten och förordningar och de har alla status som rättskällor och är bindande i kraft av sin yttre auktoritet. 

För utförlig beskrivning av historiska skolan och läran om rättsinstitutet se Wilhelm, Walter, 

Den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet, utgiven på svenska 1991. 
13 Detta har även beskrivits av Jan Kleineman i: Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, 2013 s. 21 

ff, 29 f och 35 f. 
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1.3.2. Rättsdogmatisk undersökning  

I den här uppsatsen kommer den rättsdogmatiska metoden tillämpas i meningen att rättskällorna 

lag, förarbeten, rättsfall och doktrin kommer undersökas, granskas och analyseras. En svaghet 

med den valda metoden är att den eftersom den bygger på en teoretisk konstruktion av begrep-

pet gällande rätt fångar själva normerna men inte hur de tillämpas i underrätter och av myndig-

heter.14 Styrkan är att metoden tillhandahåller en rätt som låter sig betraktas och beskrivas, om 

än som en konstruktion, vilket ger förutsättningar för förutsebarhet i rättstillämpningen. Därför 

är den också den gängse använda metoden vid rättstillämpning i Sverige och eftersom ett av 

syftena med uppsatsen är att vara ett användbart stöd för Försäkringskassan i dess rättstilläm-

pande verksamhet anser jag metoden vara ändamålsenlig här.  

Utöver lagtexten kommer förarbetena vara den huvudsakliga källan eftersom det 

endast finns ett fåtal avgöranden i praxis. Svagheten hos förarbetena som rättskälla ligger i att 

de skrevs innan lagen och att alla upptänkliga och möjliga omständigheter och frågeställningar 

inte har kunnat förutses och diskuterats. Den första speciella ändringsregeln på 

socialförsäkringens område skrevs in i 20 kap 10 § lagen (1962:381) om allmän försäkring 

(AFL). Motsvarande reglering återfinns i dagens 113 kap. 3, 5-6 § SFB. Ändringsregeln har 

endast med mindre ändringar successivt förts över från den äldre till den nu gällande 

lagstiftningen. Således har de syften som angavs i de äldre förarbetena bäring på den nu 

gällande lagstiftningen. De äldre förarbetena ger en mer utförlig förklaring av syftena bakom 

regleringen samt hur den är tänkt att fungera och förarbetena till den nu gällande lagen hänvisar 

i stor utsträckning tillbaka dit. Därför tar undersökningen sin utgångspunkt i förarbetena till den 

första ändringsregeln i AFL och följer resonemangen i förarbetena fram till dagens reglering i 

SFB. Utvecklingen av specialregleringen på socialförsäkringens område har också skett 

parallellt både med utvecklingen i praxis av de allmänna principerna om rättskraft och med 

utvecklingen från den äldre förvaltningslagen (1971:290) (ÄFL) till nuvarande FL. Syftet med 

att undersöka den parallella rättsutvecklingen i de två lagstiftningarna och praxis är att det ska 

bidra till att besvara frågan om reglerna om ändring i SFB är tänkta att vara uttömmande i 

relation till de allmänna principerna om rättskraft och reglerna om rättelse och omprövning i 

FL. 

I samma syfte undersöks och analyseras praxis i form av domar från HFD. Utöver 

domar från HFD undersöks också tillämpningen av 113 kap. 3 och 6 § SFB i domar från för-

                                                 
14 Jan Kleineman i: Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, 2013 s. 24. 
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säkringsöverdomstolen (FÖD) när sådana finns att tillgå. FÖD var högsta instans i socialför-

säkringsmål fram till den 1 juli 1995 och dess domar var vägledande på området och hade i den 

meningen samma status som rättskälla som HFD:s domar. De domar som används har jag sökt 

fram på respektive lagrum i tillgänglig databank vilket i detta fall var Zeteo.15 Svagheten här 

ligger i att det bara finns ett fåtal avgöranden från högsta instans.  

Doktrin kommer vara en viktig källa av samma anledning som förarbetena. Svag-

heten ligger i att doktrinen är en teoretisk bearbetning, resonemangen har inte prövats i domstol 

så gällande rätt är inte fastställd i alla frågor. 

Utöver dessa källor undersöks och analyseras även relevanta resonemang i JO-

beslut. JO:s beslut tillmäts samma status som och hanteras på samma sätt som doktrin. Avgö-

rande för vilken vikt som tillmäts JO:s uttalande är alltså kvaliteten på eller tyngden i den sak-

liga argumentationen.16  

1.3.3. Undersökning av praxis i underrätt och på myndigheten 

I uppsatsen granskas kammarrätternas tillämpning av rekvisiten uppenbart felaktigt eller ofull-

ständigt underlag i 113 kap. 3 § 2 p. SFB och uppenbart felaktig rättstillämpning eller annan 

liknande orsak i 113 kap. 3 § 3 p. SFB. Fyra domar undersöks för respektive 2 och 3 p. i para-

grafen. Det knappa underlaget beror på att det inte gick att finna fler relevanta avgöranden vid 

en sökning på lagrummet i tillgänglig databank vilken i detta fall var Zeteo. 17 Av forskningse-

tiska skäl benämns i uppsatsen rättsfallen från kammarrätten som mål A, B, C och så vidare. I 

en separat lista anges rättsfallen med målnummer och vilket målnummer som motsvarar vilken 

bokstav i uppsatsen.  

Kammarrätternas domar har inte status som rättskällor och syftet med den här 

undersökningen är alltså inte att fastställa gällande rätt. I stället är syftet att utröna hur paragra-

fens rekvisit tolkas och tillämpas konkret i kammarrätterna och försöka besvara frågan om til-

lämpningen av rekvisiten kan anses vara restriktiv eller extensiv. Detta är intressant eftersom 

det saknas avgöranden från högsta instans. Om kammarrätterna tydligt tolkar reglerna enhetligt 

och så att säga ”går på samma linje” i flera domar kan deras domar ändå få en viss påverkan på 

hur myndigheten i sin tur tolkar och tillämpar rätten. Håller kammarrätternas domskäl god kva-

litet ökar incitamentet för myndigheten att följa denna praxis. De beslut från Försäkringskassan 

                                                 
15 https://zeteo.wolterskluwer.se 

16 Se för stöd för detta synsätt Alexius-Borgström, Katarina, FT, 2001 s.42 

17 https://zeteo.wolterskluwer.se. 

https://zeteo.wolterskluwer.se/
https://zeteo.wolterskluwer.se/
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som låg till grund för prövningen i kammarrätt analyseras också för att se om Försäkringskas-

sans tillämpning tenderar att vara mer extensiv eller restriktiv jämfört med domstolarnas. Dis-

kussionen kommer behandla för- och nackdelar med de lösningar som förekommer och reso-

nera om vad som kan utgöra ändamålsenlig tillämpning i vissa konkreta situationer.  

1.4. Terminologi   

Språkbruket på området som undersöks i uppsatsen är inte enhetligt vilket gör att ämnet är svårt 

att beskriva enkelt och lättfattligt. Wiweka Warnling Nerep konstaterar i en artikel i Förvalt-

ningsrättslig tidsskrift (FT) att den skiftande terminologi som används är ägnad att skapa för-

virring. Självrättelse, rättelse, ändring och omprövning är alla ord som förekommer och de av-

ser ibland olika saker men går lika ofta in i varandra.18  Jag försökte lösa problemet genom att 

definiera vad jag menar och sedan följa språkbruket i respektive lag (ändring heter det i 113 

kap. 3 § SFB, i 26 § FL står det rättelse och i 27 § samma lag omprövning). Det löste inte 

problemet eftersom vi ska se att ändringsregeln i 113 kap 3 § SFB som speciallag tar över både 

26 och 27 § FL. Något förenklat kan man säga att lagstiftaren har skrivit in motsvarande hela 

26 § och halva 27 § FL i 113 kap. 3 § SFB och där kallat det ändring och sedan reglerat den 

”andra halvan” av 27 § FL i 113 kap. 7 § SFB där det i likhet med 27 § FL heter omprövning. 

På grund av dessa förutsättningar kommer språkbruket inte att vara helt konsekvent i uppsatsen 

men jag har försökt att vara så tydlig som det går. Eftersom det heter ändring i 113 kap. 3 § 

SFB och denna paragraf är huvudfokus i uppsatsen kommer termen ändring användas i mesta 

möjliga mån men det kommer ibland även vara nödvändigt att använda termerna omprövning 

och rättelse. 

Med termen ändring menas i uppsatsen det förhållandet att en beslutsmyndighet tillika 

förvaltningsmyndighet (Försäkringskassan) själv ändrar sitt eget tidigare fattade och meddelade 

beslut. Framställningen tar sikte på ändring enligt 113 kap. 3 § SFB. De beslut som behandlas 

här är beslut som omfattas av 113 kap. SFB vilket innebär alla beslut rörande en förmån enligt 

SFB, till exempel sjukpenning eller vårdbidrag, med vissa undantag och tillägg vilka följer av 

113 kap. 2 § SFB.19  Försäkringskassan fattar också beslut med stöd av författning utanför SFB 

                                                 

18 Warnling-Nerep, Wiweka, FT 2008, s. 201 f. 

19 Enligt 113 kap. 2 § SFB gäller 113 kap. 3 § SFB även ärenden enligt 19 kap. samma lag om bidragsskyldigas 

betalningsskyldighet mot Försäkringskassan, och ärenden om utfärdande av intyg för tillämpning av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala 

trygghetssystemen.(1) Lag (2010:1312). Undantagen anges i 113 kap. 22-40 §§ SFB. 
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som hänvisar till att 113 kap. SFB ska vara tillämpliga för beslut enligt den aktuella författ-

ningen, som till exempel Förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. Dessa beslut omfattas 

också av uppsatsen. I den här uppsatsen kommer beskrivningen beslut som omfattas av 113 

kap. SFB utgöra samlingsnamnet på dessa beslut.  

1.5. Avgränsningar 

Uppsatsen klarlägger vad som gäller för de av Försäkringskassans beslut som omfattas 

av 113 kap. SFB. Försäkringskassan fattar också beslut med stöd av andra författningar för 

vilka SFB:s regler om ändring och omprövning inte är tillämpliga och de besluten faller utanför 

ramen för denna uppsats. 

Regeln om rättelse av uppenbara så kallade förbiseendefel, till exempel skriv- eller 

räknefel i 113 kap. 3§ 1 p. SFB och motsvarande regel i 26 § FL behandlas endast summariskt 

som kontext. Fokus ligger på skyldigheten att ändra beslut som blivit oriktigt på grund av fel-

aktigt eller ofullständigt underlag samt felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak 

med stöd av 113 kap. 2-3 p. SFB, och motsvarande reglering i 27 § FL. 

113 kap 7 § SFB behandlas som kontext eftersom den har påverkat hur HFD har bedömt 

den negativa rättskraften hos Försäkringskassans beslut. 113 kap. 

Avseende sakfrågan utgås här ifrån att den är identisk. 

1.6. Disposition 

I kapitel 2-4 förklaras först i en kort inledning vad som kommer behandlas och varför. Kapitlen 

avslutas med ett avsnitt med sammanfattning och slutsatser. Analysen och diskussionen tar ge-

nomgående sikte på konsekvenserna för rättssäkerheten och för effektiviteten i Försäkringskas-

sans förvaltning.   

Uppsatsen inleds med kapitel 2 som redogör för de olika regleringarna om ändring 

rättelse och omprövning av förvaltningsbeslut i de allmänna principerna om rättskraft, FL och 

SFB. Denna inledande redogörelse är av vikt för att det ska gå att behandla ämnet på ett me-

ningsfullt sätt. Syftet är att skapa förståelse för regelverket och därmed möjliggöra en analys av 

konsekvenserna av olika systematiska lösningar i de efterföljande kapitlen i uppsatsen. 

I nästa kapitel följer en undersökning av hur dessa regleringar ska fungera i relat-

ion till varandra på socialförsäkringens område. Syftena bakom ändringsreglerna i FL och i 

SFB undersöks. Utvecklingen i HFD:s praxis under 2000-talet avseende rättskraft hos just För-

säkringskassans beslut undersöks också. Detta görs för att kunna besvara frågan om specialre-

gleringen i SFB uttömmande reglerar skyldigheten och möjligheten att ändra ett tidigare oriktigt 

beslut. I uppsatsen besvaras frågan jakande. I diskussionen analyseras konsekvenserna av denna 
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slutsats för rättssäkerheten och effektiviteten i Försäkringskassans förvaltning och det görs även 

ett försök att besvara frågan om enskilde kommer i ett bättre eller sämre läge beroende på vilken 

lösning som gäller.  

Kapitel 4 tar upp några frågor om tolkningen och tillämpningen av specialregle-

ringen om ändring av beslut i 113 kap. 3 och 6 § SFB hos HFD och FÖD samt hos kammarrät-

terna och Försäkringskassan. I kapitlet undersöks om det finns en tendens hos Försäkringskas-

san och domstolarna att tillämpa rekvisiten i 113 kap. 3 § SFB extensivt eller restriktivt och 

konsekvenserna av denna praxis analyseras och diskuteras.  

I kapitel 5 presenteras avslutande slutsatser.  



 

11 

 

2. Ändring av förvaltningsmyndighets beslut 

2.1. Inledning 

I detta kapitel redogörs för regleringen avseende ändring, rättelse och omprövning av förvalt-

ningsbeslut i de allmänna principerna om rättskraft, förvaltningslagen och socialförsäkrings-

balken. Utan en sådan inledande redogörelse är det inte möjligt att behandla ämnet på ett me-

ningsfullt sätt. Syftet är att ge kunskap om och förståelse för det komplexa regelverket och 

därmed möjliggöra en analys av konsekvenserna av olika systematiska lösningar i de efterföl-

jande kapitlen i uppsatsen. 

2.2. Varför ska en myndighet kunna ändra ett beslut? 

Diskussionen om myndigheters möjlighet att ändra sina egna beslut har förts hela vägen från 

förarbetena till ÄFL där hänvisning görs tillbaka till resonemang från 1700-talet,20 fram till 

instiftandet i dagens SFB.21 Det är samma intressen som återkommer och gör sig gällande. Å 

ena sidan den enskildes intresse av att kunna förlita sig på ett myndighetsbeslut och lugnt kunna 

inrätta sig därefter utan oro för att det kommer att ändras, alltså trygghets- och rättssäkerhets-

skäl, å andra sidan intresset för det allmänna att felaktiga, oriktiga eller olämpliga beslut inte 

får stå fast och fortsätta utöva sina verkningar. De intressen som ansetts kunna grunda en rätt 

för det allmänna att ändra sitt beslut är till exempel ordnings- eller säkerhetsskäl eller att myn-

digheten grundat sitt beslut på vilseledande uppgifter från den enskilde. Att i vissa fall ge myn-

digheten uppgiften att själv ändra sitt beslut är ett sätt för lagstiftaren att förskjuta tyngdpunkten 

i förvaltningsförfarandet nedåt. På så sätt uppnås ett snabbare och mer resurseffektivt förfarande 

i och med att onödiga överklaganden och kostsamma domstolsprocesser undviks. Dessa intres-

sen av resurseffektivitet för förvaltningen och den enskildes behov av ett snabbt förfarande var 

det uttalade syftet bakom införandet av 27 § i FL.22  

                                                 
20 SOU 1964:27 s.477 hänvisar till ett utlåtande från 1758 där det står att kammarkollegiet ”…funne det nödigt 

samt med regeringssättet och fundamentallagarna enligt att uti alla mål, vilka på något sätt rörde undersåtarnas uti 

lagar, privilegier och förordningar grundade rättigheter lika väl som uti justitiesaker, vissa fatalier borde 

föreskrivas.till såväl kronans eller publici, som enskiltes säkerhet, vilken borde vårdas med lika ömhet och hållas 

i helgd”.  

21 Prop. 1971:30, s.502 ff, SOU 1964:27 s 477, prop 1985/86:80 s.39 f och s.76 ff, prop. 2008/09:200 s. 350, prop. 

2001:47 s. 351, se även Ragnemalm, Hans Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014 s. 129 ff. 

22 Jfr prop. 1985/86:80 s. 12, s. 41 och s. 77 ff. 



 

12 

 

2.3. Några inledande utgångspunkter 

2.3.1. Formlös ändring av ett fattat beslut 

Ett fattat beslut kan ändras formlöst av beslutsmyndigheten så länge det inte har expedierats, 

offentliggjorts för eller meddelats den enskilde.23 För Försäkringskassans del anses beslutet 

meddelat eller expedierat till exempel genom att det publiceras på webbplatsen ”mina sidor” 

eller att ett beslutsmeddelande har skickats till den enskilde. I det sista fallet gäller att så länge 

beslutet inte har lämnat myndigheten utan ligger kvar i utkorgen, oavsett om utkorgen är digital 

eller fysisk, kan det ändras på detta sätt.  En journalanteckning där det står att beslutet är fattat 

och även beslutets innehåll anges är ett offentliggjort beslut, då kan inte heller beslutet ändras 

formlöst.24 Ett expedierat beslut kan endast ändras med stöd i författning eller i de allmänna 

principerna om rättskraft och det är detta som ska behandlas i uppsatsen. 

2.3.2. Rättskraft hos förvaltningsbeslut 

Förvaltningsbeslut kan ha olika typer av rättskraft. Laga kraft innebär att beslutet inte kan över-

klagas, det får ett beslut eller en dom när tiden för överklagande av beslutet eller domen ifråga 

har gått ut. Positiv rättskraft innebär att beslutet är bindande i den mån det ska läggas till grund 

för ett senare beslut.25 Den här typen av rättskraft är inte central för denna uppsats. 

Negativ rättskraft däremot är viktigt, inom processrätten (som reglerar processen i allmän dom-

stol) innebär den kort sagt att en dom i saken utgör rättegångshinder för ny talan i samma sak 

eller res judicata.26  

Den allmänna förvaltningsrättsliga betydelsen av att ett beslut har negativ rätts-

kraft tar även ett annat uttryck. Det centrala för den här uppsatsen är just den aspekt av den 

negativa rättskraften som innebär att myndigheten inte kan ta upp en ny ansökan om samma 

                                                 

23RÅ 1972 ref. 2, FÖD 1993:1, RÅ 1999 ref 75, prop. 1985/86:80 s. 39 se även Ragnemalm, Hans 

Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014 s 128, Warnling-Nerep, Wiweka, FT 2008 s. 211, Strömberg, Håkan, 

Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, 2014, s. 78 och Wennergren Bertil och von Essen, Ulrik,  

Förvaltningsprocesslagen m.m. en kommentar, https://zeteo.wolterskluwer.se, 2016, kommentaren till 32 § FPL. 

24 JO 2927-2016, JO 6733-2010, JO 2012/13 s. 367. 

25 Strömberg, Håkan, Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, 2014, s. 77, SOU 1964:27 s. 476. 

26 Ekelöf, Per Olof, Bylund, Torleif, Edelstam, Henrik, Rättegång, Tredje häftet, http://zeteo.wolterskluwer.se,  § 

20. Domens rättskraft (RB 17:11 och 30:9). 

https://zeteo.wolterskluwer.se/
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sak till ny prövning eller på en enskilds eller eget initiativ kan fatta ett nytt beslut som i sak, 

alltså materiellt, ändrar det tidigare beslutet.27  

2.3.3. Relationen mellan rättskrafterna 

Ett beslut kan få negativ rättskraft innan det fått laga kraft, alltså går det att överklaga ett beslut 

som har negativ rättskraft. Då kan överinstansen ändra beslutet.28 Möjligheten till självrättelse 

upphör inte i och med att beslutet fått laga kraft. Ett beslut med laga kraft kan inte överklagas 

men den beslutande myndigheten kan själv ändra det så länge det inte har erhållit negativ rätts-

kraft.29 

I 26 - 27 § FL regleras rättelse respektive omprövning (eller ändring) av förvalt-

ningsbeslut.  26 § FL ger en befogenhet för myndigheter att ändra uppenbart oriktiga beslut 

även om saken är avgjord i domstol. 27 § FL ålägger myndigheter en skyldighet att ändra orik-

tiga beslut fram till den tidpunkt som myndigheten har överlämnat handlingarna i ärendet till 

en högre instans.  

I 113 kap. SFB regleras ändring, omprövning (och överklagande) av de beslut 

som fattats med stöd av samma lag. 113 kap. 3 § SFB genererar en skyldighet för myndigheten 

att ändra oriktiga beslut som inte har prövats i domstol. Ett beslut som omfattas av 113 kap. 

SFB och är meddelat av Försäkringskassan vinner laga kraft om inte besvär har anförts över 

beslutet innan besvärstiden har löpt ut. Frågan blir då om beslutet har tagit åt sig negativ rätts-

kraft. Om så inte är fallet kan det ändras på eget initiativ av myndigheten med stöd av de all-

männa principerna om rättskraft. Då är myndigheten också oförhindrad att ta upp en ny ansökan 

om samma sak till ny prövning. Om beslutet har tagit åt sig negativ rättskraft blir frågan på 

vilket sätt den i så fall kan genombrytas. Kan beslutet ändras med författningsstöd i form av 26 

- 27 § FL? Eller kan det endast ändras med stöd av 113 kap. 3 § SFB?  

                                                 
27Prop. 2016/17:180 s.219, SOU 1964:27 s. 476, Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014 s 

127 ff, Warnling-Nerep, Wiweka, FT 2008 s. 212, Strömberg, Håkan, Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, 

2014, s. 78. 

28 Warnling-Nerep, Wiweka, FT 2008 s. 207, Prop. 2016/17:180 s.219. 

29 Warnling-Nerep, Wiweka, FT 2008 s. 207, jfr Ragnemalm, Hans, FT 2006 s. 91, prop. 2016/17:180 s.219. 
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2.4. Ändring med stöd av de allmänna principerna om rättskraft, FL och 

SFB 

2.4.1. Möjlighet att ändra ett oriktigt beslut enligt de allmänna principerna om rättskraft  

De allmänna principerna om rättskraft har utvecklats i praxis och de anger när ett förvaltnings-

beslut kan ändras utan författningsstöd. Principerna är utformade i domar och beslut som vidare 

har bearbetats i doktrin och anses som Warnling-Nerep beskriver det ”i princip vara oomstridda 

och åberopas frekvent i olika sammanhang”.30 De allmänna principerna om rättskraft ger myn-

digheterna en möjlighet att ändra ett oriktigt beslut men genererar aldrig någon skyldighet att 

ändra beslutet. För ändring enligt de allmänna principerna om rättskraft finns inte heller några 

fastställda tidsfrister.31 

Gynnande beslut vinner som regel negativ rättskraft och kan därmed inte ändras 

eller återkallas.32 En myndighet som har meddelat ett tillstånd eller beviljat en förmån osv. får 

alltså i regel inte rätta beslutet till den enskildes nackdel.  Ett gynnande beslut har dock ansetts 

kunna ersätta ett annat gynnande beslut så länge det inte är till någon enskilds nackdel.33 Ut-

gångspunkten är den enskildes behov av att kunna förlita sig på ett meddelat beslut och det är 

myndigheten som får bära konsekvenserna av att beslutet blivit oriktigt.34  

 

 

                                                 

30 Warnling-Nerep, Wiweka, FT 2008 s. 211, för en mer grundlig genomgång av principerna se även Westerberg, 

Ole, Om rättskraft i förvaltningsrätten, 1951, Ragnemalm, Hans Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014 s. 127 

ff, Hellners, Tryggve, Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen med kommentarer, https://zeteo.wolterskluwer.se, 2010, 

26-27§ FL, Wennergren Bertil och von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. en kommentar, 

https://zeteo.wolterskluwer.se, 2016, 32 § FPL, SOU 2001:47, s. 167 ff, prop. 1985/86:80 s. 39, SOU 1964:27 s. 

476, Prop. 2016/17: 180 s. 218 ff. 

31 RÅ 1975 ref. 105, RÅ 1996 ref 51. 

32 SOU 2001:47, s. 167 ff, prop. 1985/86:80 s. 39, SOU 1964:27 s. 476, Prop. 2016/17: 180 s. 218 ff, se även 

Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 127 ff. och Warnling-Nerep, Wiweka, FT 2008 s. 

215. 

33 Prop. 1985/86:80 s. 39, prop. 2016/17:180 s. 219 f, Hellners Tryggve, Malmqvist Bo, Förvaltningslagen med 

kommentarer https://zeteo.wolterskluwer.se, 2010, kommentaren till 27 § FL.  

34 RÅ 1972 ref. 2, RÅ 1972 ref. 47, RÅ 1975 ref. 58, RÅ 1992 ref. 64, RÅ 1995 ref. 10, RÅ 1999 ref. 76, RÅ 2000 

ref. 16, RÅ 2004 ref. 78, se även Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 130 f. och 

Warnling-Nerep, Wiweka, FT 2008 s. 215, SOU 2001:47, s. 167 ff. 

https://zeteo.wolterskluwer.se/
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Från denna huvudregel finns tre undantag etablerade i praxis.35 

1. Återkallelseförbehåll,36 ett gynnande beslut kan återkallas med stöd av förbehåll i själva be-

slutet eller i den författning som ligger till grund för beslutet. Ett sådant förbehåll ska vara 

tydligt och framgå av själva beslutet eller den författning som beslutet grundar sig på. Den 

enskilde är då från början medveten om att beslutet är villkorat och kan komma att ändras. 

Under vissa förutsättningar anses myndigheter kunna förse sina beslut med återkallelseförbe-

håll även utan uttryckligt författningsstöd. 

2. Återkallelse eller ändring av ett gynnande beslut anses också möjlig av hänsyn till så kallade 

tvingande säkerhetsskäl som till exempel en hälsofara, brandfara, trafikfara eller andra sådana 

säkerhetsskäl.37 Ett exempel är JO 1987/88 s. 258 där en länsstyrelse felaktigt hade beviljat för 

långt jakttillstånd för älg och sedan beslutat att förkorta den beviljade tiden med en vecka. JO 

ansåg att den partiella återkallelsen var försvarlig med hänsyn till tvingande säkerhetsskäl 

(svamp- och bärplockares säkerhet).38  

3. Återkallelse kan ske, om den enskilde har utverkat det gynnande beslutet genom vilseledande 

uppgifter. För att återkallelse ska kunna ske måste de vilseledande uppgifterna ha lett till det 

felaktiga beslutet, endast förekomsten av vilseledande uppgifter grundar alltså ingen rätt att 

ändra beslutet i fråga.39 Vilseledandet som sådant kan bestå i att relevanta uppgifter undanhållits 

eller att felaktiga uppgifter har lämnats till myndigheten.40 

 På senare år har det skett en utveckling avseende den negativa rättskraften hos 

förvaltningsbeslut. Bland annat framträder något som liknar ett potentiellt fjärde undantag i RÅ 

2000 ref. 16 där domstolen ger uttryck för en mindre restriktiv syn på ändring av gynnande 

beslut än tidigare.41 I propositionen för den föreslagna nya förvaltningslagen hänvisar man till 

rättsfallet och menar att det idag finns stöd för slutsatsen att gynnande beslut om fortlöpande 

förmåner under vissa förhållanden bör kunna återkallas eller ändras även i andra fall än de tre 

                                                 
35 JO 1990/91 s. 161 se även Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014 s. 130. 

36HFD 2014 ref. 30, prop. 2016/17:180 s.219, JO 635-2003, Warnling-Nerep, Wiweka, FT 2008 s. 216, prop. 

1985/86:80 s. 39. 

37RÅ 2004:78, JO 1987/88 s. 258, JO 1996/97 s. 14.  

38 Se även Warnling Nerep Wiweka, FT 2008 s 219, jfr SOU 1964:27 s. 478. 

39 RÅ 1968 ref. 78. 

40 JO 1980/81 s. 439, JO 1989/90 s. 293, JO i FT 1999 s 33 f, se även Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens 

grunder, 2014, s. 131 f. 

41 Warnling-Nerep Wiweka, FT 2008, s. 223, Bull, Thomas, FT, 2000, s. 73, SOU 2010:29 s. 563 
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tidigare etablerade undantagen. Formuleringen antyder att avgörandet uppfattas som att det 

konstituerar ett nytt fjärde undantag.42 

 När det gäller betungande beslut har huvudregeln i förvaltningsrätten länge varit 

att ett betungande beslut, såväl avslagsbeslut som förbud eller förpliktigande beslut i princip 

inte vinner negativ rättskraft.43 Enligt de allmänna principerna om rättskraft hos förbud och 

betungande förvaltningsbeslut gäller att ett beslut om förbud eller förpliktelse eller liknande 

betungande beslut kan ändras i både mildrande och skärpande riktning. Ett sådant beslut kan 

ändras på grund av att omständigheterna som legat till grund för beslutet förändrats och i princip 

även på grund av att beslutsmyndigheten gjort en ny lämplighetsbedömning.44 

När det gäller avslagsbeslut så vinner de enligt de allmänna principerna om rättskraft generellt 

inte negativ rättskraft och de kan alltså ändras. För avslagsbeslut innebär avsaknaden av negativ 

rättskraft också att om en enskild på nytt ansöker om samma sak så föreligger inget hinder mot 

att myndigheten prövar saken igen. Detta har tidigare ansetts gälla även för beslut i socialför-

säkringsärenden.45   

2.4.2. Möjlighet och skyldighet att ändra ett oriktigt beslut enligt FL 

I den så kallade förbiseenderegeln i 26 § FL ges myndigheterna en befogenhet46 att rätta ett 

beslut som innehåller uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, 

räknefel eller liknande förbiseende. Rättelse kan göras ex officio av myndigheten eller om en 

part eller någon annan begär det och det finns ingen tidsspärr för rättelse enligt paragrafen.47 

                                                 
42 Prop. 2016/17:180 s.219 f, se även Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 133, jfr 

Warnling-Nerep Wiweka, FT 2008, s. 222 ff och s.237. 

43 RÅ 1996 ref. 51, RÅ 2002 ref. 39, RÅ 2005 ref. 16, RÅ 1987 ref. 80, prop. 2016/17:180: s 219, prop. 1985/86:80 

s. 39 f, se även Ragnemalm, Hans Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014 s. 133 f. och Strömberg, Håkan, 

Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, 2014, s. 78. 

44 RÅ 1996 ref. 51, se även Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 133 och Hellners 

Tryggve, Malmqvist Bo, Förvaltningslagen med kommentarer, https://zeteo.wolterskluwer.se, 2010. kommentaren 

till 27 § FL. 

45 RÅ 1987 ref. 80, RÅ 2005 ref. 16, se även Lavin, Rune, FT 2007 s. 10 f. 

46 I förarbetena till den första förbiseenderegeln i 19 § ÄFL fördes ett resonemang kring att det i praktiken kan ha 

begränsad betydelse om det stadgas en befogenhet eller en skyldighet att ändra ett oriktigt beslut. Man menade att 

det kunde hävdas att det skulle strida mot objektivitets- och likabehandlingsprincipen i 1 kap. 9 § RF att låta bli 

att rätta en uppenbar oriktighet som är av någon betydelse. Prop. 1971:30 s. 504, se även Wennergren Bertil, 

Offentlig förvaltning i arbete, 2004 s. 156. 

47 Prop. 1971:30 sida 506, se även Hellners Tryggve, Malmqvist Bo, Förvaltningslagen med kommentarer 

https://zeteo.wolterskluwer.se, 2010, kommentaren till 26 § FL. 

https://zeteo.wolterskluwer.se/
https://zeteo.wolterskluwer.se/
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Innan beslutet rättas ska myndigheten ge den som är part tillfälle att yttra sig om ärendet avser 

myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är obehövlig. Det är i princip möjligt 

att rätta både till fördel och till nackdel för en enskild, även om ändring till nackdel ska göras 

med försiktighet. 48  I förarbetena uttalas att 26 § FL ska motsvara den äldre rättelseregeln i 19 

§ ÄFL med den enda skillnaden att i den nya paragrafen var befogenheten för myndigheter att 

rätta uppenbara så kallade förbiseendefel uttrycklig. I den tidigare 19 § ÄFL hade själva rättel-

sebefogenheten varit underförstådd.49 Paragrafen omfattar även fel som orsakats av någon an-

nan än myndigheten själv. Felet kan bestå i rena avfattningsfel som till exempel att det i beslutet 

av misstag skrivs namnet Pettersson istället för Persson eller i att en förväxling har skett som 

till exempel en personförväxling där en sökande Pettersson har förväxlats med en annan sö-

kande Persson.50  

I 27 § FL stadgas en skyldighet för en myndighet att ändra ett beslut som den 

meddelat som första instans om den finner att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya 

omständigheter eller någon annan anledning. Skyldigheten gäller även om beslutet har överkla-

gats, såvida inte den klagande begär inhibition. Skyldigheten gäller inte om handlingarna i ären-

det har överlämnats till en högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att 

myndigheten ändrar beslutet. I förarbetena angavs att ett beslut kunde ändras på grund av om-

ständigheter som var nya på så sätt att de inträffat efter det att beslutet fattades eller på så sätt 

att de inte var kända för myndigheten förrän efter beslutet fattades. Som exempel på någon 

annan anledning som kunde grunda en skyldighet att ändra beslutet angavs att myndigheten 

själv upptäckte att den gjort en felbedömning.51 Omprövning enlig paragrafen kan alltså göras 

ex officio, det vill säga på eget initiativ av myndigheten. Lagstiftaren har dock utgått ifrån att 

myndigheten oftast ”finner” att ett beslut har blivit oriktigt genom att en part fäster myndighet-

ens uppmärksamhet på att så är fallet. Detta kan ske genom att parten överklagar beslutet eller 

på något annat sätt, till exempel kanske parten ringer till myndigheten och lämnar nya uppgifter 

                                                 
48 Hellners Tryggve, Malmqvist Bo, Förvaltningslagen med kommentarer https://zeteo.wolterskluwer.se, 2010, 

kommentaren till 26 § FL. 

49 Prop. 1985/86:80 s. 75. 

50Prop. 1971:30 sida 503 ff. Se även Hellners Tryggve, Malmqvist Bo, Förvaltningslagen med kommentarer 

https://zeteo.wolterskluwer.se, 2010, kommentaren till 26 § FL. 

51 Prop. 1985/86:80 s 78. 

https://zeteo.wolterskluwer.se/
https://zeteo.wolterskluwer.se/
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som är av sådan betydelse att beslutet blir uppenbart oriktigt.52  Skyldigheten gäller dock endast 

om ändringen kan ske snabbt och enkelt och beslutet får inte ändras om det blir till nackdel för 

någon enskild part. Både beslut varmed ett ärende avgörs och beslut under ärendets beredning 

samt laga kraftvunna beslut omfattas av bestämmelsen. 53  

Både 26 och 27 § FL gäller för beslut i alla slags ärenden med vissa undantag som 

följer av 31, 32 och 33 § FL men inget av dessa undantag rör Försäkringskassans beslut.54 

Uppenbarhetsrekvisitet finns med i både 26 och 27 § FL och har framhållits i 

förarbetena till både ÄFL och FL.55 I kommentaren till förbiseenderegeln i 26  § FL anges att 

felet ska gå att upptäcka av en person med ”normal iakttagelseförmåga” vid en genomläsning 

av beslutet, eller ”…vid en enkel jämförelse med handlingarna i ärendet”.56 I förarbetena till 

ÄFL skulle det ”…utan ringaste tvivel (…) stå klart vilket innehåll som myndigheten menat att 

ge sitt beslut”.57 I förarbetena till 27 § FL skriver departementschefen att uppenbarhetsrekvisitet 

”…innebär att myndigheten normalt inte är skyldig att göra någon mera ingående granskning 

av ett redan avgjort ärende annat än då den har särskild anledning till det” och att det ska framstå 

som sannolikt att beslutet bör ändras redan vid en genomläsning av överklagandet jämte det 

överklagade beslutet.58  Ragnemalm skriver att bestämmelsen tar sikte på helt klara fall där 

ingen tidsödande utredning behövs. 59  

2.4.3.  Skyldighet att ändra ett oriktigt beslut enligt SFB 

113 kap. 3 § SFB stadgar en skyldighet för Försäkringskassan att ex officio, på eget initiativ 

ändra ett oriktigt beslut. Initiativet kan också komma från en enskild eller annan aktör. Till 

exempel kan JO:s kritik leda till att Försäkringskassan uppmärksammar och ändrar ett felaktigt 

                                                 

52 Prop. 1985/86:80 s 77, 79, se även Hellners Tryggve, Malmqvist Bo, Förvaltningslagen med kommentarer 

https://zeteo.wolterskluwer.se, 2010, kommentaren till 27 § FL. 

53 Prop. 1985/86:80 s 77 f. 

54 Till exempel undantas beslut som kan överprövas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) 

och . 

55 Prop. 1971:30 s. 504, prop. 1985/86:80 s. 78. 

56 Hellners Tryggve, Malmqvist Bo, Förvaltningslagen med kommentarer, https://zeteo.wolterskluwer.se, 2010, 

kommentaren till 26 § FL. 

57 Prop. 1971:30 sida 504. 

58 Prop. 1985/86:80 s. 77 f. 

59 Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 136. 

https://zeteo.wolterskluwer.se/
https://zeteo.wolterskluwer.se/
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beslut eller så kan allmänna ombudet60 (AO) lämna in besvär över beslutet.61 Ett beslut ska 

ändras om det är behäftat med någon av de kvalificerade felaktigheter som anges i paragrafen. 

Felet måste då vara ursprungligt och uppenbart. Syftet med uppenbarhetsrekvisitet är att endast 

vissa kvalificerade felaktigheter ska generera skyldighet att ändra beslutet enligt paragrafen.62 

Paragrafens krav på felaktighetens ursprunglighet och uppenbarhet behandlas mer ingående i 

samband med undersökningen av tillämpningen i kammarrätterna nedan.63 Här kan bara kort 

nämnas att uppenbarhetsrekvisitet torde förstås på samma sätt som för 26 och 27 § FL medan 

ursprunglighetsrekvisitet i 113 kap. 3 § SFB vid en jämförelse mellan de olika lagregleringarna 

begränsar tillämpningsområdet markant. Vidare måste felaktigheten för att 113 kap. 3 § SFB 

ska vara tillämplig bestå i ett skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende (113 kap. 1 p 

SFB) eller i ett felaktigt eller ofullständigt underlag (113 kap. 2 p. SFB) eller felaktig rättstil-

lämpning eller annan liknande orsak (113 kap. 3 p. SFB). Både gynnande och betungande be-

slut ska ändras och ändring ska göras både till fördel och till nackdel för enskild. Skyldigheten 

att ändra gäller inte för beslut som prövats i domstol och inte heller om oriktigheten är av ringa 

betydelse. Ändring enligt lagrummet avser materiell ändring. Ett beslut kan alltså inte upphävas 

med stöd av paragrafen.64 

Några begränsningar för och undantag från paragrafen finns. I 113 kap. 5 § SFB 

stadgas att ändring till nackdel för enskild inte får ske avseende förmån som förfallit till betal-

ning och inte heller i annat fall om det finns synnerliga skäl mot det. Försäkringskassans beslut 

gäller enligt 112 kap 5 § SFB omedelbart, om inget annat föreskrivs i beslutet eller bestäms av 

en domstol. En förmån förfaller typiskt sett till betalning vid den tidpunkt som den blir tillgäng-

lig för lyftning. Om ett meddelat beslut beviljar en förmån för förfluten tid förfaller förmånen 

till betalning när beslutet meddelas.65 Ett beslut om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) kan 

                                                 

60 Det allmänna ombudet har en självständig ställning och utses av regeringen. AO:s uppgift är att överklaga 

Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens beslut till förvaltningsdomstolarna i syfte att åstadkomma 

prövning av rättsfrågor där det finns behov av vägledande avgöranden. 

61 SOU 2001:47 s. 122. 

62 Prop. 1977/78:20 s. 82, 94 f. 

63 Avsnitt 4.2.1 och 4.2.2. 
64 Jfr JO 2008/09 s. 364 

65 Prop. 1977/78:20 s. 96, RÅ 2004 ref. 47, Hessmark, Lars-Göran m.fl. Socialförsäkringsbalken En kommentar, 

https://zeteo.wolterskluwer.se, 2016, kommentaren till 113 kap 5 § SFB 

https://zeteo.wolterskluwer.se/
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ändras till nackdel även för förfluten tid eftersom ett sådant beslut inte avser en förmån.66 I 

förarbetena angavs som exempel på vad som skulle kunna utgöra synnerliga skäl om en förmån 

som är avgörande för den enskildes försörjning har utgått under lång tid och den enskilde har 

inrättat sitt liv efter förmånen samt är utan skuld till att beslutet blivit oriktigt67. 

I 113 kap. 6 § SFB stadgas att en fråga om ändring enligt 113 kap. 3 § SFB inte 

får tas upp av den handläggande myndigheten senare än två år efter den dag då beslutet med-

delades. Ändring får dock ske även senare än två år efter den dag då beslutet meddelades om 

det först därefter kommit fram att beslutet har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt 

underlag, eller om det finns andra synnerliga skäl. Beslut om allmän ålderspension, efterlevan-

depension och efterlevandestöd och premiepension till efterlevande undantas i 113 kap. 22- 40 

§ SFB.  

2.4.4.  Ändring av överklagade beslut och litispendens 

När ett beslut har överklagats begränsas generellt möjligheterna något för en myndighet att 

ändra samma beslut. 68 Syftet med denna begränsning är att undvika litispendens, det vill säga 

att samma sak blir föremål för parallell behandling och beslut i två instanser samtidigt. En la-

gakraftvunnen dom har i praxis i princip inte ansetts utgöra något hinder för en senare ompröv-

ning hos beslutsmyndigheten. 69 

Den begränsande effekten på skyldigheten att ompröva speglas i 27 § FL som 

stadgar att skyldigheten att ompröva gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden 

begär inhibition, men att skyldigheten inte gäller om handlingarna i ärendet överlämnats till 

högre instans.  

För Försäkringskassans del stadgas det i 113 kap. 3 och 7 § SFB att skyldigheten 

att ändra respektive ompröva inte gäller om ärendet är prövat i domstol. Ett beslut som omfattas 

av 113 kap. SFB kan alltså ändras så länge det inte är prövat i högre instans. Om en ändring 

görs efter det att handlingarna är överlämnade till domstolen bör Försäkringskassan meddela 

domstolen om att ändringen är gjord. 

                                                 
66 Hessmark, Lars-Göran m.fl. Socialförsäkringsbalken En kommentar, https://zeteo.wolterskluwer.se, 2016, 

kommentaren till 113 kap 5 § SFB 

67 FÖD 1990:16, prop. 1977/78:20 s. 96, se även Hellners Tryggve, Malmqvist Bo, Förvaltningslagen med 

kommentarer, https://zeteo.wolterskluwer.se, 2010, kommentaren till 113 kap. 5 § SFB. 

68 Prop 2016/17:180: s 219 f, se även Ragnemalm, Hans Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014 s. 134, och 

Wiweka Warnling-Nerep, FT 2008, s. 234. 

69 RÅ 1987 ref. 80, RÅ 2002 ref. 39. 

https://zeteo.wolterskluwer.se/
https://zeteo.wolterskluwer.se/
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2.5. Sammanfattning och slutsatser 

Försäkringskassans möjlighet och skyldighet att ändra sitt eget fattade beslut är reglerat på flera 

olika ställen i olika typer av rättskällor: allmänna rättsprinciper, den allmänna och subsidiära 

lagen FL och den speciella lagen SFB. Detta gör att regelverket är svåröverskådligt och svår-

tillämpat.70 Komplexiteten ökar av att regelverket är präglat av avvägningar mellan motstridiga 

intressen. Den enskildes intresse av att kunna lita på ett beslut från en myndighet vägs mot det 

allmännas intresse av att felaktiga, oriktiga eller olämpliga beslut inte får stå fast och fortsätta 

att utöva sina verkningar. Ett annat viktigt intresse är resurseffektivitet i förvaltningen och den 

enskildes behov av ett snabbt förfarande. 71  Paragraferna som stadgar om befogenhet respektive 

skyldighet att ändra beslut i FL och SFB avser beslut som är uppenbart oriktiga. Befogenheten 

att ändra ett beslut med stöd av de allmänna principerna om rättskraft är inte förenade med 

något liknande uppenbarhetsrekvisit. Ändringsregeln i 113 kap 3 § SFB ger en jämförelsevis 

större skyldighet att ändra gynnande beslut till nackdel för en enskild. Samtidigt ställer 113 kap. 

5 § SFB upp hinder mot en sådan ändring om det rör förmån som har förfallit till betalning eller 

om det annars finns synnerliga skäl.  

                                                 
70 Warnling Nerep, Wiweka, FT 2008 s. 398. 

71 Prop. 1971:30, s.502 ff, SOU 1964:27 s 477, prop 1985/86:80 s.39 f och s.76 ff, prop. 2008/09:200 s. 350, prop. 

2001:47 s. 351, se även Ragnemalm, Hans Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014 s. 129 ff. 
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3.   Hur förhåller sig regleringarna till varandra  

3.1. Inledning 

Här undersöks syftena bakom ändringsregeln i SFB och utvecklingen i HFD:s praxis under 

2000-talet avseende rättskraft hos just Försäkringskassans beslut. Syftet är att utröna om reg-

lerna om ändring i de allmänna principerna om rättskraft, FL och SFB ska vara det Bertil Wen-

nerberg och Ulrik von Essen i kommentaren till förvaltningsprocesslagen kallar för komplette-

rande i relation till varandra och tillämpas parallellt eller om 113 kap. 3 § SFB ska utgöra avvi-

kande reglering och uttömmande reglera både skyldigheten och möjligheten att ändra ett tidi-

gare oriktigt beslut för Försäkringskassans del.72  I diskussionen analyseras konsekvenserna av 

den slutsats som dras härvid för rättssäkerheten och effektiviteten i Försäkringskassans förvalt-

ning och det görs även ett försök att besvara frågan om enskilde kommer i ett bättre eller sämre 

läge beroende på vilken lösning som gäller.  

3.2.   Uttömmande eller kompletterande regler 

FL:s subsidiaritet framgår av 3 § FL. Lagstiftaren har förutsatt att endast sådana avvikelser från 

FL som framgår klart av den speciella lagen eller förordningen ska ha företräde. 73 Vidare led-

ning avseende hur specialreglering ska tolkas i relation till FL får tas i sedvanliga tolknings-

principer.74 Wennergren och von Essen har i kommentaren till förvaltningsprocesslagen fört ett 

resonemang om hur basregler i en subsidiär lag och specialregler inom den offentliga rätten bör 

tolkas i relation till varandra. De skriver med utgångspunkt i FPL och dess förhållande till spe-

ciallag men FL och FPL:s syfte och funktion är så näraliggande varandra att resonemanget i 

högsta grad är relevant även för undersökningen i denna uppsats. Författarna räknar upp några 

frågor som måste besvaras för att kunna avgöra hur reglerna förhåller sig till varandra. Träffar 

specialregleringen just det förhållande som regleras genom den generella lagen? Om inte så ska 

den generella lagen tillämpas vid sidan av den speciella. Blir slutsatsen att det är samma för-

hållande som regleras måste en bedömning göras om regeln i specialförfattningen är avsedd att 

uttömmande reglera det aktuella förhållandet. Härvid hämtas ledning i utformningen av själva 

                                                 

72 Wennergren Bertil och von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. en kommentar, 

https://zeteo.wolterskluwer.se, 2 § FPL. 

73 Prop.1985/86:80 s. 58 f. och 110. 

74 Prop. 1971:30 s. 319, SOU 1964:27 s. 705. 

https://zeteo.wolterskluwer.se/
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regeln och om det finns, i avgöranden från HFD och annars i förarbetena. Ger denna undersök-

ning inte besked måste en bedömning göras om regleringen i speciallagen fyller samma funkt-

ion som den i den generella lagen.75 

En läsning av 26 och 27 § FL jämte 113 kap. 3 § SFB ger att redan likheten i 

ordalydelsen leder till slutsatsen att det i princip är samma förhållande som regleras även om 

terminologin i lagarna skiljer sig åt.76 

Utvecklingen på området har skett parallellt i de subsidiära lagarna ÄFL och FL 

samt de speciella lagarna AFL och SFB och ändringsreglerna har successivt förts över från 

äldre till yngre lagstiftning. Som det redogjorts för ovan77 blev19 § ÄFL med vissa tillägg 26 § 

FL. 27 § FL är undantaget i sammanhanget eftersom den inte har någon föregångare i tidigare 

lagstiftning. 20 kap 10 § AFL var den första versionen av ändringsregeln som skrevs in i spe-

ciallagen för socialförsäkringen. Denna regel flyttandes sedan med enbart redaktionella änd-

ringar och vissa språkliga justeringar till 20 kap. 10 a § AFL. 78  20 kap. 10 a § AFL genomgick 

senare åter mindre redaktionella förändringar.79 När SFB infördes delades 20 kap. 10 a § AFL 

upp på tre paragrafer. I 113 kap. 3 § SFB stadgades själva ändringsskyldigheten och i 113 kap. 

5 § SFB skrevs begränsningen avseende ändring till nackdel in. Begränsningen i tid, den så 

kallade tvåårsregeln lades i 113 kap. 6 § SFB. I den tidigare AFL hade ändringsskyldigheten 

och dess begränsningar framgått av olika stycken i samma paragraf.  

I det följande ska förarbetena till de olika reglerna undersökas för att klarlägga 

syftet bakom reglerna och hur de är tänkta att fungera tillsammans. Eftersom de äldre förarbe-

tena ofta är mer utförliga och fortfarande har bäring på de nu gällande paragraferna så hänvisas 

i redovisningen nedan till förarbetena för både de äldre och de nu gällande versionerna av re-

spektive regel. De hänvisningar till och de resonemang som i den här uppsatsen förs utifrån 

ändringsregeln i AFL har alltså bäring på dagens ändringsregel i SFB. 

26 § FL hade som sagt sin förlaga i 19 § ÄFL och i förarbetena till den äldre 

regeln uttrycktes tydligt att bestämmelsen inte skulle begränsa de möjligheter till omprövning 

i sak på grund av nya omständigheter eller upptäckta fel som följde redan på grund av de all-

männa principerna om rättskraft. De möjligheter till ändring som fanns i speciallag skulle inte 

                                                 
75 Wennergren Bertil och von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. en kommentar, 

https://zeteo.wolterskluwer.se, 2016, kommentaren till 2 och 28 § FPL. 

76 Detta har förklarats i avsnitt 1.5. 
77 Avsnitt 2.3.2. 
78 Prop. 1990/91:80 s.19 

79 Lag (2004:271) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. 

https://zeteo.wolterskluwer.se/
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inskränkas. Syftet med att införa regeln var att med allt annat orört ge ett författningsstöd i den 

allmänna lagen för att kunna rätta förbiseendefel.80  

Syftet bakom införandet av 27 § FL var att felaktiga beslut skulle rättas så enkelt 

snabbt och billigt som möjligt. Man ville med bestämmelsen förskjuta tyngdpunkten i 

förvaltningsförfarandet nedåt i instansordningen. På så sätt kunde kostsamma 

domstolsprocesser undvikas och bevekelsegrunden var alltså effektivitetshänsyn. Regleringen 

var inte avsedd att vara uttömmande utan den skulle utgöra ett minimikrav och ett komplement 

till de befogenheter att ompröva beslut enligt de principer som etablerats i praxis och stadgats i 

speciallag.81 

 Slutsatsen blir här att lagstiftarens avsikt var att reglerna om rättelse och 

omprövning i FL endast skulle komplettera de allmänna principerna om rättskraft och reglering 

av saken i speciallag. 

I förarbetena till den första versionen av ändringsregeln i AFL konstaterade man 

att det på förvaltningsrättens område saknades författningsbestämmelser om redan fattade be-

sluts rättskraft. 82 Anledningen till detta var att det inte var möjligt att utforma en enhetlig regle-

ring som passade hela förvaltningsområdet. På socialförsäkringens område ansågs det vara an-

geläget att lagfästa myndighetens möjlighet och skyldighet att ändra egna beslut när de var 

oriktiga på grund de kvalificerade felaktigheter som angavs i paragrafen. Det påpekades att ett 

beslut efter det att besvärstiden gått ut endast kunde ändras om det innehöll en kvalificerad 

felaktighet av det slag som angavs i paragrafen. Om ingen sådan felaktighet förelåg skulle För-

säkringskassan avvisa en begäran om ändring på grund av att förutsättningarna enligt paragra-

fen inte var uppfyllda.83  

I förarbetena till en yngre version av ändringsregeln i AFL bekräftas att regeln 

endast tar sikte på beslut som är behäftade med ursprungliga felaktigheter och inte träffar det 

fall att förhållandena ändras efter det att beslutet fattades.84 Reglerna angavs vara relativt 

utvecklade jämfört med motsvarande bestämmelser i FL och en uttömmande reglering skulle 

underlätta läsbarheten och förståelsen av reglerna. På grund av detta, skrev man, ”…bör 

omprövningsförfarandet [här avses med uttrycket omprövning även ändring enligt 20 kap. 10 a 

                                                 
80 Prop. 1971:30 s. 503-506. 

81 Prop. 1985/86:80 s 77. 

82 Prop. 1977/78:20 s. 82 ff och 99. 

83 Prop. 1977/78:20 s. 82 ff och 99. 

84 SOU 2001:47 s.326. 
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§ AFL, min anmärkning] för socialförsäkringsförfarandet regleras endast i den nu föreslagna 

lagstiftningen”.85 

I förarbetena till den nu gällande SFB angavs att de tidigare reglerna om ändring 

och omprövning i AFL i princip med oförändrat innehåll skulle föras över till 113 kap. SFB 

och vidare att reglerna ”i allt väsentligt” överensstämde med gällande rätt.86 Den nya ändringre-

geln i 113 kap. 3 § SFB skulle alltså motsvara innehållet i och fungera på samma sätt som 

ändringsregeln i 20 kap. 10 a § AFL. Tidigare hade ändring, omprövning och överklagande av 

socialförsäkringsbeslut reglerats på flera olika ställen i AFL och i flera andra lagar. Ett syfte 

med att samla denna reglering för alla förmånerna i ett och samma kapitel var att göra den mer 

överblickbar och därmed lättare att tillämpa. 87  

Analysen av förarbetena ger stöd för uppfattningen att 113 kap. 3 § SFB för sitt 

tillämpningsområde uttömmande reglerar Försäkringskassans möjlighet och skyldighet att 

ändra sitt tidigare meddelade beslut. Hellners och Malmqvist presenterar samma slutsats i kom-

mentaren till FL, de skriver att 113 kap. SFB är ett exempel på lagstiftning som tar över FL:s 

regler om omprövning.88 Tidigare praxis på området har dock varit spretig, vilket de två första 

domarna89 som redovisas nedan väl illustrerar. En inte förvånande konsekvens av det svåröver-

skådliga regelverket. HFD synes dock i ett antal domar successivt ha ändrat synen på negativ 

rättskraft hos beslut som omfattas av 113 kap. SFB.90 Dessa domar undersöks och analyseras i 

det följande. 

3.3. Utvecklingen i praxis på senare tid 

3.3.1.   Dom från förvaltningsdomstol fick negativ rättskraft  

I domen RÅ 2002 ref. 61 fastställde HFD att en dom från förvaltningsdomstol fick negativ 

rättskraft på så sätt att den utgjorde hinder för en ny prövning av samma sak. Ett avslagsbeslut 

kunde inte ändras av Försäkringskassan om samma sak var överprövat i högre instans. Majori-

teten gjorde en tolkning som innebar att specialregleringen i 20 kap. 10 a § AFL utgjorde en 

                                                 
85 SOU 2001:47 s. 330. 

86 Prop. 2008/09:200 s 350, 576. 

87 Prop. 2008/09:200 s 350, 576. 

88 Hellners Tryggve, Malmqvist Bo, Förvaltningslagen med kommentarer, https://zeteo.wolterskluwer.se, 2010, 

kommentaren till 3 § FL. 
89 RÅ 2002 ref. 61 och RÅ 2005 ref. 16. 

90 RÅ 2002 ref 61, RÅ 2005 ref. 16, HFD 2013 ref. 68, HFD 2016 ref. 83. 
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avvikande reglering som uttömmande reglerade möjligheterna för Försäkringskassan att ändra 

sina egna beslut (i vart fall om det prövats i domstol).91  

Regeringsrådet Melin var skiljaktig. Han gjorde en annan systematisk tolkning av 

20 kap 10 a § AFL (som idag i allt väsentligt är inskriven i 113 kap. 3 § SFB). Melin menade 

att paragrafen endast reglerade skyldigheten för Försäkringskassan att ändra sina beslut och inte 

kunde anses begränsa möjligheterna till ändring enligt de allmänna principerna om rättskraft 

och FL. 

3.3.2.  Laga kraftvunnet beslut om avslag fick inte negativ rättskraft 

I RÅ 2005 ref. 16 prövades åter frågan om Försäkringskassans lagakraftvunna beslut om avslag 

vann negativ rättskraft och därmed utgjorde hinder mot att myndigheten tog upp samma sak till 

ny prövning. Målet avgjordes i plenum med tio ledamöter i majoritet och åtta skiljaktiga. Ma-

joriteten gjorde samma bedömning som kammarrätten vilken i sina domskäl resonerade på lik-

nande sätt som Melin gjort i RÅ 2002 ref. 61. De anförde att den grundläggande principen inom 

förvaltningsrätten var att ett beslut om avslag som regel inte vann negativ rättskraft och därmed 

inte hindrade ny prövning av samma sak. Specialregeln i 20 kap 10 a § AFL, ansåg de, reglerade 

endast skyldigheten för Försäkringskassan att ändra sitt beslut men påverkade inte möjligheten 

enligt de allmänna principerna om rättskraft. Här vinner alltså tolkningen att specialregleringen 

i AFL inte uttömmande reglerar när ett beslut kan ändras utan ska tillämpas parallellt med de 

allmänna principerna om rättskraft och FL. JO har gett uttryck för samma syn i ett antal beslut92 

men praxis var alltså vid denna tid inte helt entydig, med olika systematiska tolkningar och 

slutsatser avseende 20 kap. 10 a § AFL i RÅ 2002 ref 61 och RÅ 2005 ref 16. Detta senare 

avgörandet var förvisso i plenum men prejudikatvärdet minskar i och med att det endast skiljde 

två ledamöter mellan majoriteten och de skiljaktiga.  

3.3.3.   Skiljaktiga gjorde en annan tolkning i fråga om beslutets negativa rättskraft 

De åtta skiljaktiga ledamöterna gjorde tolkningen att 20 kap. 10 a § AFL skulle anses uttöm-

mande reglera både skyldigheterna och möjligheterna för Försäkringskassan att ändra sina be-

slut, eller ta upp samma sak till ny prövning. Med andra ord att, försäkringskassans beslut om 

avslag vann sådan negativ rättskraft att de hindrade att myndigheten tog upp samma sak till ny 

prövning och vidare att den negativa rättskraften endast kunde genombrytas av 20 kap. 10 a § 

AFL. En sammanfattning av deras, i mitt tycke övertygande, argumentation återges här. Inled-

                                                 
91 Jfr Lavin, Rune FT 2004 s. 177 ff. 
92 JO 2007/08 s. 374, JO 2008/09 s. 364, JO 2016/17 s 470. 
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ningsvis konstaterade de att det fanns särskilda bestämmelser som reglerade ändring av Försäk-

ringskassans beslut. Vidare hänvisade de till relevanta uttalanden i förarbetena till AFL och 

framhöll följande.93 På förvaltningsrättens område saknades författningsbestämmelser om rätts-

kraft eftersom det inte hade ansetts möjligt att utforma en enhetlig reglering som passade hela 

förvaltningsområdet.94 På socialförsäkringens område hade det ansetts vara angeläget att lag-

fästa möjligheten och skyldigheten för Försäkringskassan att ändra sitt eget tidigare beslut om 

det var oriktigt på grund av någon av de kvalificerade felaktigheter som angavs i paragrafen. I 

förarbetena till 20 kap. 10 a § AFL angavs uttryckligen att ett beslut, efter det att besvärstiden 

gått ut, endast kunde ändras om det innehöll en kvalificerad felaktighet av det slag som angavs 

i 20 kap. 10 a § AFL. Om ingen sådan felaktighet förelåg skulle Försäkringskassan avvisa en 

begäran om ändring med motiveringen att förutsättningarna enligt paragrafen inte var upp-

fyllda.95 

De skiljaktiga konstaterade vidare att regleringen i 20 kap 10 a § AFL i huvudsak 

var oförändrad sedan den kom till men att tidsfristen för att överklaga Försäkringskassans beslut 

förlängts till två månader jämfört med FL:s tre veckor samt att möjligheterna till omprövning 

av Försäkringskassans beslut vidgats. Detta synes de mena utgör en viss kompensation för be-

gränsningen av övriga ändringsmöjligheter. Argumentationen fortsätter: ”I förarbetena [till 

ändring av AFL, min anmärkning] påpekades att det låg i sakens natur att ett beslut inte fick 

omprövas mer än en gång (prop. 1981/82:88 s. 33)…”. De framhåller att i förarbetena till FL 

angavs att omprövningsförfarandet i Försäkringskassorna uteslutande var reglerat i socialför-

säkringslagstiftningen och att eftersom det var en mer utförlig reglering som var anpassad för 

socialförsäkringen borde ikraftträdandet av den nya förvaltningslagen inte ändra det på förhål-

landet.96 De skiljaktiga hänvisade till Försäkringsöverdomstolens dom den 4 november 1986 

(mål nr 1781/84), där Försäkringskassans beslut om avslag ansågs ha sådan negativ rättskraft 

att det hindrade myndigheten att ta upp en ny ansökan om samma sak till behandling och till 

                                                 
93 Prop. 1977/78:20 s. 82 ff. 

94 SOU 1964:27 s. 476 ff. och SOU 1968:27 s. 217 ff. 

95 Prop. 1977/78:20 s. 82 ff och 99 

96Prop. 1985/86:73 s. 32, här fortsätter stycket i propositionen på följande sätt: ”[t]illkomsten av en ny förvalt-

ningslag får naturligtvis inte leda till oklarhet om vilka omprövningsregler som skall tillämpas av 

försäkringskassorna. Frågan om det behövs några särskilda bestämmelser som klargör att omprövningsförfarandet 

enligt den föreslagna nya förvaltningslagen inte skall gälla för socialförsäkringsområdet får tas upp i samband med 

den följdlagstiftning som det förslaget aktualiserar”, med facit i hand får nog konstateras att det ändå förelegat en 

viss oklarhet om vilka omprövningsregler som ska tillämpas av Försäkringskassan. 
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RÅ 2002 ref. 61 där en dom från förvaltningsdomstol ansågs ha negativ rättskraft på så sätt att 

den utgjorde hinder för en ny prövning av samma sak hos Försäkringskassan. 

Slutligen anförde de att specialregleringen i 20 kap. 10 a § AFL innebar en skyl-

dighet för Försäkringskassan att under vissa förutsättningar ändra sitt eget tidigare beslut men 

att sådan ändring enligt huvudregeln inte fick göras när två år förflutit. I samma paragraf stad-

gades undantag från den så kallade ”tvåårsregeln” (vilken numera anges i 113 kap. 6 § SFB). I 

undantaget gavs möjlighet för Försäkringskassan att ändra sitt beslut om det först efter två år 

framkommit att beslutet fattas på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag eller om andra 

synnerliga skäl förelåg. Deras slutsats blir: ”Regleringen i 20 kap. 10 a § framstår som egenartad 

om kassan också i andra fall - och då inte med stöd av AFL utan med stöd av generella principer 

- skulle anses ha rätt att fatta ett nytt beslut i saken.” Vidare menade de att lagförarbetena bara 

kunde förstås på så sätt att AFL var avsedd att uttömmande reglera under vilka förutsättningar 

en sak som Försäkringskassan hade avgjort i ett beslut skulle kunna tas upp till ny prövning. 

Dessutom ansåg de att det vore ”…naturligt att man inom detta centrala och expanderande 

rättsområde, där ett stort antal myndigheter skall behandla en mängd olika ärenden av skiftande 

slag, strävat efter en klar och heltäckande reglering i syfte att uppnå en fast och likformig til-

lämpning”. 

Resonemanget hos de skiljaktiga går alltså ut på att specialregleringen i 20 kap. 

10 a § AFL, som idag motsvaras av 113 kap. 3 § SFB, när den är tillämplig tar över både FL 

och de allmänna principerna om rättskraft. Det vill säga att den uttömmande reglerar både möj-

ligheten och skyldigheten att ändra ett fattat och meddelat beslut. 

3.3.4.     En viktig ändring i 113 kap. 7 § andra stycket SFB 

Jämfört med rättsfallen RÅ 2002 ref. 61 och RÅ 2005 ref. 16 där prövningen avsåg 20 kap 10 

a § AFL så avser de två senare domarna från HFD den nya regleringen i SFB som tillkom 2010. 

Första stycket 113 kap 7 § SFB, som säger att ett beslut meddelats med stöd av ändringsregeln 

113 kap 3 § SFB inte ska omprövas, och det hinder som där ställs upp mot att samma sak prövas 

mer än två gånger hade sin motsvarighet i AFL:s regler. Andra stycket 113 kap. 7 § SFB däre-

mot saknar motsvarighet i regleringen i 20 kap. 10 § och 10 a § AFL. Detta andra stycke hindrar 

Försäkringskassan att ta upp en fråga till omprövning som redan avgjorts efter omprövning. 

3.3.5.    Laga kraftvunnet omprövningsbeslut fick negativ rättskraft 

I HFD 2013 ref 68 konstaterade domstolen att ”…det av 113 kap. 7 § andra stycket socialför-

säkringsbalken följer att Försäkringskassan inte får ompröva en fråga som avgjorts efter om-

prövning”. De hänvisar vidare till att man i förarbetena till bestämmelsen ansåg att det vore 
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olämpligt att den som beslutet angår skulle kunna begära omprövning av samma sak ytterligare 

en gång och därför fördes detta andra stycke in i 113 kap. 7 § SFB.97 Det hade därigenom, som 

domstolen uttrycker det, ”tillförts ett uttryckligt hinder mot omprövning” i den uppkomna situ-

ationen. 

Domstolens tolkning innebar att ett av Försäkringskassan meddelat omprövnings-

beslut som vunnit laga kraft utgjorde hinder mot att myndigheten tog upp samma sak till ny 

prövning. Ett sådant beslut vann alltså negativ rättskraft på så sätt att en ny ansökan eller annan 

framställan från en enskild om ny prövning av samma sak skulle avvisas av myndigheten om 

det inte förelåg en sådan kvalificerad felaktighet som angavs i 113 kap 3 § SFB. Det gick inte 

att ta upp saken på nytt med stöd av de allmänna principerna om rättskraft eller med stöd av 

reglerna om omprövning i FL utan specialregleringen i SFB tolkades som uttömmande.  

3.3.6. Laga kraftvunnet beslut om återkrav fick negativ rättskraft 

I HFD 2016 ref 83 tog domstolen också tydligt avstamp i 113 kap. 7 § andra stycket SFB. 

Domstolen skrev i sin motivering: ”Bestämmelserna om omprövning i socialförsäkringsbalken 

innebär att den enskilde har rätt att få samma fråga prövad två gånger av Försäkringskassan. En 

förutsättning för att få till stånd en andra prövning är att detta begärs inom den tid som före-

skrivs i 113 kap. 19 §. Att tillerkänna en enskild rätt till ny prövning trots att denne försuttit 

möjligheten att begära omprövning skulle innebära att denna bestämmelse sättes ur spel. Den 

som avstår från att begära omprövning skulle vidare i princip kunna få till stånd nya prövningar 

av samma fråga utan begränsning vare sig i tid eller till antal. Detta till skillnad från den som i 

tid begärt omprövning men fått avslag. Mot denna bakgrund anser Högsta förvaltningsdomsto-

len att den enskildes rätt till ny prövning av en fråga som avgjorts i ett lagakraftvunnet beslut 

bör bedömas på samma sätt oavsett om det skett någon omprövning av beslutet eller inte. En 

enskild som inte i tid begär omprövning av ett beslut med följd att det vinner laga kraft förlorar 

sin rätt, till ny prövning av den fråga som beslutet avser.”  

Här slog domstolen alltså fast att ett beslut från Försäkringskassan som vunnit 

laga kraft fick negativ rättskraft på så sätt att en ny ansökan om samma sak inte kunde tas upp 

till prövning hos myndigheten. De specificerar sig inte till en viss typ av beslut såsom avslags-

beslut eller betungande beslut (även om det är intressant att beslutet ifråga var ett betungande 

beslut om återkrav av utbetalad ersättning som ansågs ha negativ rättskraft i motsats till vad 

som generellt, enligt de allmänna principerna om rättskraft, har ansetts gälla för betungande 

beslut). 

                                                 
97 Prop. 2008/09:200 s. 578 
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HFD:s resonemang synes innebära att alla laga kraftvunna beslut, betungande lik-

väl som gynnande, får sådan negativ rättskraft att en ny ansökan om samma sak inte kan tas 

upp till ny prövning. För de gynnande besluten är detta inte något nytt. Detsamma gäller även 

enligt de allmänna principerna om rättskraft. Det intressanta blir i denna del att den systematiska 

tolkningen av dessa domar och förarbetena ger att SFB tar över även de allmänna principerna 

om rättskraft. Ett beslut kan därmed endast ändras med stöd av 113 kap. 3 § SFB och då krävs 

det att beslutet är behäftat med en sådan kvalificerad, ursprunglig felaktighet som anges i para-

grafen. En konsekvens blir då att det till exempel inte heller går att med stöd av de allmänna 

principerna om rättskraft ersätta ett gynnande beslut med ett annat gynnande beslut, så länge 

det inte går någon enskild emot.98 Inte heller de undantag som tillåter annan ändring av gyn-

nande beslut blir då tillämpliga, som till exempel vilseledande99 eller tvingande 

säkerhetsskäl.100 Dessa problem och deras eventuella lösningar kommer diskuteras nedan.101  

3.4.   Svårigheten att tillämpa gällande rätt om SFB:s regler inte är 

uttömmande 

Syftet med att lagstifta om när ett beslut kan ändras av en myndighet har hela tiden varit att öka 

överskådligheten av regelverket och därmed rättssäkerheten. Warnling-Nerep låter i sin artikel 

i FT JO:s beslut 2007/08 s. 374 illustrera svårighetsgraden i att tillämpa 20 kap 10 a § AFL 

jämte FL och RÅ 2002 ref 61 samt RÅ 2005 ref. 16 och jag lånar samma exempel här.102 

Ärendet gällde en förnyad ansökan om samma sak som Försäkringskassan redan 

avgjort med ett laga kraftvunnet beslut. Försäkringskassan anförde att det skulle ha varit strid 

med RÅ 2002 ref. 61 att avvisa den nya ansökan och att det inte kunde anses strida mot RÅ 

2005 ref. 16 att ta upp den nya ansökan till ny behandling.103 Resonemanget gick ut på att 

eftersom saken inte var prövad i domstol och därmed inte res judicata enligt RÅ 2002 ref. 61 

så förelåg det motsatsvis en skyldighet enligt specialregleringen i 20 kap. 10 a § AFL att ta upp 

en ny ansökan om samma sak till prövning. JO menade att den slutsatsen inte kunde dras av 

                                                 
98 Prop. 2016/17:180 s. 219 f, Hellners Tryggve, Malmqvist Bo, Förvaltningslagen med kommentarer 

https://zeteo.wolterskluwer.se, 2010, kommentaren till 27 § FL. 

99 JO 1980/81 s. 439, JO 1989/90 s. 293, JO i FT 1999 s 33 f, se även Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens 

grunder, 2014, s. 131 f. 

100 RÅ 2004:78, JO 1987/88 s. 258, JO 1996/97 s. 14. 

101 Avsnitt 3.4.4. och 3.4.5. 

102 Warnling Nerep, Wiweka, FT 2008 s. 398. 

103 Warnling-Nerep, Wiweka, FT 2008, s 398. 

https://zeteo.wolterskluwer.se/
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RÅ 2002 ref. 61 i det aktuella fallet. Anledningen var att eftersom det inte anförts något om att 

beslutet innehöll sådan felaktighet som genererade en skyldighet att ändra enligt 20 kap 10 a § 

AFL, så var det inte fråga om att tillämpa paragrafen. Frågan var istället huruvida Försäkrings-

kassan utan att tillämpa 20 kap. 10 a § AFL men med stöd av FL och de allmänna principerna 

om rättskraft hade möjlighet att ”…ta upp till prövning en förnyad ansökan om samma sak som 

redan tidigare hade varit föremål för Försäkringskassans ställningstagande”.104  JO hänvisade 

till RÅ 2005 ref. 16 och resonerade som majoriteten i det avgörandet och skiljaktige Melin i 

2002 ref. 61 och uttalade att förvaltningsbeslut i begränsad omfattning vann negativ rättskraft. 

En myndighet hade enligt de allmänna principerna om rättelse och rättskraft möjlighet att ändra 

ett avslagsbeslut till förmån för enskild. JO betonade att en sådan ändring kunde göras ”även 

om det inte förekommer direkta felaktigheter; det räcker med att myndigheten gjort en ny lämp-

lighetsbedömning”. Ett beslut om avslag utgjorde i sig inget hinder mot ny prövning av samma 

sak. JO ger alltså i sitt beslut uttryck för åsikten att specialregleringen i 20 kap 10 a § AFL inte 

uttömmande reglerar när ett beslut kan ändras utan att paragrafen endast ställer upp en skyldig-

het att ändra under vissa förutsättningar, utan att påverka möjligheten enligt FL och de allmänna 

principerna om rättskraft.  

Denna åsikt har JO uttryckt i ett antal beslut och även vidhållit efter HFD:s avgö-

rande 2013 ref. 68.105 Efter domen HFD 2016 ref. 83 har JO inte yttrat sig explicit i frågan men 

jag tycker att det är värt att notera att JO i ett beslut efter domen skriver ”[r]eglerna om ändring, 

omprövning och överklagande av Försäkringskassans beslut finns i 113 kap. socialförsäkrings-

balken, SFB.” och redogör inte, som i de tidigare här refererade besluten, för de allmänna prin-

ciperna om rättskraft i sammanhanget.106 Sakfrågan rörde inte ändring enligt 113 kap 3 § SFB 

utan omprövning enligt 113 kap 7 § SFB, men enligt min mening kan skrivningen antyda att 

JO inte längre menar att de allmänna principerna om rättskraft är parallellt tillämpliga och nu 

delar uppfattningen som framförs här, att 113 kap. 3 § SFB är uttömmande.  

3.5.  Diskussion och analys  

3.5.1.  Två möjliga lösningar 

Det blir två tolkningsalternativ som ser möjliga ut här. 

1. SFB tar över helt men de undantag som bryter igenom den negativa rättskraften för 

gynnande beslut anses vara så specifika och grundläggande att de inte tas över av SFB. 

                                                 
104 JO 2007/08 s. 374. 

105 JO 2007/08 s. 374, JO 2008/09 s. 364, JO 2013/14 s. 485, JO 2016/17 s 470. 
106 JO:s beslut, diarienummer 3833-2015, beslutsdatum 2016-07-27 
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Alternativt argument är att dessa är rättskraftsgenombrytande, i övrigt är de allmänna 

principerna om rättskraft rättskraftskonstituerande, de utsäger något om vilken rättskraft 

ett beslut besitter men inte när den genombryts.  

2. SFB tar över helt och de allmänna principerna kan inte tillämpas till någon del för beslut 

fattade av Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken. 

Enligt lösning 1 blir det fortsatt möjligt att med stöd av de allmänna principerna om rättskraft 

ändra ett gynnande beslut på grund av vilseledande uppgifter,107 tvingande säkerhetsskäl,108 

samt med stöd av återkallelseförbehåll109. Vidare kan ett gynnande beslut ersättas med ett annat 

gynnande beslut så länge det inte blir till nackdel för någon enskild.110 Lösningen ger även en 

fortsatt reglering i både principer och speciallag, med de svårigheter som det presenterar avse-

ende tillämpning men det är ändå en begränsning av antalet tillämpliga regler jämfört med tidi-

gare. Att undantagen är rättskraftsgenombrytande gör dock att de ännu tydligare reglerar samma 

förhållande som 113 kap. 3 § SFB, detta tillsammans med uttalandena i förarbetena och HFD:s 

senaste avgöranden talar snarast för att regleringarna avser samma omständigheter och att spe-

cialregleringen i SFB därför uttömmande reglerar saken.111  

Lösning 2 synes idag ha starkast stöd i praxis och förarbeten. Den innebär en viss 

åtstramning gällande enskildas möjlighet att få sitt oriktiga beslut ändrat. Detta får ställas mot 

de förtjänster som stringens och tydlighet i regelverket ger i form av en gällande rätt som är 

lättare att tillämpa vilket ger bättre förutsättningar för en fast och enhetlig rättstillämpning hos 

Försäkringskassan och domstolarna, vilket ökar förutsebarheten och därmed rättstryggheten för 

den enskilde. Konsekvensen att enskilda inte kan ansöka på nytt om samma sak som För-

säkringskassan avgjort med ett laga kraftvunnet beslut motiveras av effektivitetsskäl. Argumen-

tet är att det skulle bli för belastande och resurskrävande för Försäkringskassan om enskilda 

skulle kunna, som domstolen uttrycker det i HFD 2016 ref. 83 ”få till stånd nya prövningar av 

samma fråga utan begränsning vare sig i tid eller till antal”. 

                                                 
107 JO 1980/81 s. 439, JO 1989/90 s. 293, JO i FT 1999 s 33 f, se även Ragnemalm, Hans, 

Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 131 f. 

108 RÅ 2004:78, JO 1987/88 s. 258, JO 1996/97 s. 14. 

109HFD 2014 ref. 30, prop. 2016/17:180 s.219, JO 635-2003, Warnling-Nerep, Wiweka, FT 2008 s. 216, prop. 

1985/86:80 s. 39. 

110 Prop. 2016/17:180 s. 219 f, Hellners Tryggve, Malmqvist Bo, Förvaltningslagen med kommentarer 

https://zeteo.wolterskluwer.se, 2010, kommentaren till 27 § FL. 

111 Wennergren Bertil och von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. en kommentar, 

https://zeteo.wolterskluwer.se, 2016, kommentaren till 2 och 28 § FPL, HFD 2013 ref 68 och 2016 ref. 83. 

https://zeteo.wolterskluwer.se/
https://zeteo.wolterskluwer.se/
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3.5.2.  Bättre eller sämre läge för den enskilde 

En av frågorna som ska söka besvaras i uppsatsen är om den enskilde kommer i ett bättre eller 

sämre läge beroende på om 113 kap 3 § SFB är uttömmande jämfört med om 26 - 27 § FL och 

de allmänna principerna om rättskraft tillämpas parallellt. I det följande görs ett försök att 

jämföra och analysera regleringarna utifrån nämnda frågeställning. 

Reglerna om rättelse och omprövning i FL tillåter endast förbiseendefel att ändras 

till nackdel för enskild. De allmänna principerna om rättskraft medger endast ett antal kvalifi-

cerade undantag där gynnande beslut får ändras. 113 kap. 3 § SFB medger ändring både till 

fördel och till nackdel för alla slags beslut. Här synes svaret bli att det kan innebära ett sämre 

läge för enskild om det är 113 kap. 3 § SFB som gäller för beslutet på grund av den ökade 

möjligheten att ändra till nackdel för enskild. De möjligheter som lagrummet ger att ändra till 

nackdel för enskild, får anses motiveras av det allmännas intresse av rättssäkerhets- och 

effektivitetsskäl. Argumentet här blir att det vore orimligt att felaktigt, utan rättslig grund, låta 

skattemedel finansiera utbetalning av förmån till en enskild. Denna negativa konsekvens för 

den enskildes del blir delvis begränsad genom att ändring till nackdel enligt 113 kap. 5 § SFB 

inte får ske om beslutet avser en förmån som har förfallit till betalning eller om det finns 

synnerliga skäl mot det. Till exempel om en förmån som är avgörande för den enskildes 

försörjning har utgått under lång tid och den enskilde har inrättat sitt liv efter förmånen samt är 

utan skuld till att beslutet blivit oriktigt.112  

 Avseende betungande beslut och avslagsbeslut blir det åter ett sämre läge för den 

enskilde eftersom SFB:s regler, till skillnad från FL och de allmänna principerna om rättskraft, 

hindrar Försäkringskassan att pröva en ny ansökan om samma sak som avgjorts med ett 

lagakraftvunnet beslut. Har en enskild inte begärt omprövning i tid enligt 113 kap. 7 § SFB, 

eller om beslutet har omprövats eller prövats i domstol bryter endast 113 kap 3 § SFB igenom 

beslutets negativa rättskraft. Då kan endast en kvalificerad, ursprunglig och uppenbar felaktig-

het enligt paragrafen ligga till grund för en ändring av ett oriktigt beslut.  

Vidare kan ett beslut ändras med stöd av 27 § FL på grund av att det är uppenbart 

oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning samtidigt som hinder 

ställs upp mot att beslutet ändras till nackdel för enskild. Så länge det inte är till någon enskilds 

nackdel så har de allmänna principerna om rättskraft inte ansetts ställa upp något hinder mot att 

                                                 
112 FÖD 1990:16, prop. 1977/78:20 s. 96, se även Hellners Tryggve, Malmqvist Bo, Förvaltningslagen med 

kommentarer, https://zeteo.wolterskluwer.se, 2010, kommentaren till 113 kap. 5 § SFB 

https://zeteo.wolterskluwer.se/
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ändra ett gynnande beslut,113 ett avslagsbeslut kan också ändras och samma sak kan tas upp till 

ny prövning hos beslutsmyndigheten.114 Dessa ändringar kan dessutom göras endast på grund 

av att myndigheten gjort en ny lämplighetsbedömning. 115 Enligt SFB:s regler räcker det inte 

att beslutet blivit oriktigt eller olämpligt utan det måste röra sig om en ursprunglig felaktighet 

som dessutom är uppenbar.  

Den fördel som SFB:s reglering erbjuder den enskilde är att även ett betungande 

beslut måste vara behäftad med en uppenbar och ursprunglig felaktighet vilket begränsar möj-

ligheten att ändra sådant beslut i skärpande riktning jämfört med de allmänna principerna om 

rättskraft. De allmänna principerna om rättskraft medger i princip ändring av ett sådant oriktigt 

beslut på grund av nya omständigheter och det räcker som bekant är med att myndigheten har 

gjort en ny lämplighetsbedömning.116 Dock begränsar 113 kap. 3 § SFB i samma utsträckning 

möjligheten att ändra ett oriktigt betungande beslut i mildrande riktning. 

Det får konstateras att om SFB anses uttömmande i relation till både FL och de 

allmänna principerna om rättskraft så innebär det på det hela taget en begränsning av möjlig-

heterna att ändra ett oriktigt beslut. Försäkringskassan ska endast ändra ett beslut med stöd av 

113 kap. 3 § SFB om någon av de stadgade kvalificerade felaktigheterna föreligger. Myndig-

heten kan inte med stöd av paragrafen ändra ett felaktigt beslut endast på grund av att den gjort 

en annan lämplighetsbedömning, något som de allmänna principerna om rättskraft inte ställer 

upp något principiellt hinder mot.117 Den möjligheten som kvarstår för en enskild att få sin sak 

prövad på detta sätt består i att begära omprövning eller överklaga i rätt tid. Till skillnad från 

FL:s tre veckor har en enskild enligt SFB två månader på sig att lämna in besvär över beslutet. 

                                                 
113 Prop. 1985/86:80 s. 39, prop. 2016/17:180 s. 219 f, Hellners Tryggve, Malmqvist Bo, Förvaltningslagen med 

kommentarer https://zeteo.wolterskluwer.se, 2010, kommentaren till 27 § FL. 

114 RÅ 1996 ref. 51, RÅ 2002 ref. 39, RÅ 2005 ref. 16, RÅ 1987 ref. 80, prop. 2016/17:180: s 219, prop. 1985/86:80 

s. 39 f, se även Ragnemalm, Hans Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014 s. 133 f. och Strömberg, Håkan, 

Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, 2014, s. 78. 

115 RÅ 1996 ref. 51, se även Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 133 och Hellners 

Tryggve, Malmqvist Bo, Förvaltningslagen med kommentarer, https://zeteo.wolterskluwer.se, 2010. kommentaren 

till 27 § FL. 

116 RÅ 1996 ref. 51, se även Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 133 och Hellners 

Tryggve, Malmqvist Bo, Förvaltningslagen med kommentarer, https://zeteo.wolterskluwer.se, 2010. kommentaren 

till 27 § FL. 

117Jfr RÅ 1996 ref. 51, se även Hellners Tryggve, Malmqvist Bo, Förvaltningslagen med kommentarer, 

https://zeteo.wolterskluwer.se, 2010. kommentaren till 27 § FL och Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens 

grunder, 2014 s. 127 ff.  

https://zeteo.wolterskluwer.se/
https://zeteo.wolterskluwer.se/
https://zeteo.wolterskluwer.se/
https://zeteo.wolterskluwer.se/
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Denna möjlighet att begära omprövning ansågs i förarbetena till 20 kap. 10 a § AFL tillräckligt 

tillgodose den enskildes intresse av att få till en ny prövning av sin sak.118  

3.5.3.  Återkallelseförbehåll  

Ett återkallelseförbehåll bryter igenom den negativa rättskraften hos gynnande beslut enligt de 

allmänna principerna om rättskraft.119  Tolkningen att 113 kap. SFB för sitt tillämpningsområde 

helt tar över dessa principer skulle kunna innebära att återkallelseförbehåll inte skulle accepte-

ras för dessa beslut. Regleringen i SFB synes dock kodifiera principen om återkallelseförbehåll 

vilket eliminerar det möjliga problemet.120 

I förarbetena till AFL konstaterade man som sagt att det fanns ”åtskilliga bestäm-

melser som t.ex. gäller omprövning av förmåner på grund av förändrade förhållanden”121. Idag 

stadgar 110 kap 46 § SFB en skyldighet för den enskilde att anmäla ”… sådana ändrade förhål-

landen som påverkar rätten till eller storleken av förmånen”. Denna generella regel skulle med 

två undantag (110 kap. 49 och 50 § SFB) ersätta den mängd regler som tidigare stadgat om vad 

som gällde vid ändrade förhållanden.122 Till anmälningsplikten knöts en reglering om återkrav 

av felaktigt utbetald förmån i 108 kap. 2 § SFB. I propositionen fördes ett resonemang kring 

reglerna i 110 kap. 5, 46 och 49 § SFB. 123 Utgångspunkten var att den enskilde själv inled-

ningsvis hade lämnat upplysningar om de förhållanden som lagts till grund för beslutet. Därmed 

var hen medveten om vad som påverkat rätten till eller storleken på förmån och att detta skulle 

kunna ändras om de uppgivna förhållandena ändrades. För att tydliggöra detta fördes en be-

stämmelse om anmälningsskyldighet för ändrade förhållanden in i 110 kap. 46 § SFB. I para-

grafen skrevs en exemplifierande uppräkning av förändrade förhållanden som var anmälnings-

pliktiga in. Uppräkningen skulle inte vara uttömmande dels för att det beroende på förmån var 

olika förhållanden som var av betydelse och dels för att det endast skulle  ”…utgöra en spegling 

av regler som redan finns i balken om förutsättningarna för att erhålla en viss förmån…” och 

                                                 
118 SOU 2001:47 s. 170 

119HFD 2014 ref. 30, prop. 2016/17:180 s.219, JO 635-2003, Warnling-Nerep, Wiweka, FT 2008 s. 216, prop. 

1985/86:80 s. 39. 

120 En liknande kodifiering återfinns i flera andra speciallagar, till exempel 5 kap. 1 § studiestödslagen (1999:1395) 

och 5 kap. 3 § körkortslagen (1998:488), se även Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 

131 och Warnling-Nerep, Wiweka, FT 2008 s. 216 f. 

121 Prop. 1977/78:20 s. 83 

122 Prop. 20008/09:200 s. 569 f, jfr prop. 1977/78 s. 83 

123 Prop. 2008/09:200 s. 569.  
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att det var onödigt att tynga lagtexten på det viset.124 Förmånsbestämmelsen tillsammans med 

110 kap 46 § och 108 kap. 2 § SFB synes alltså i sig grunda rätten att återkalla ett beslut på 

grund av ändrade förhållandena och fungerar i denna mening som ett återkallelseförbehåll.  

3.5.4. Tvingande säkerhetsskäl och vilseledande uppgifter 

Slutsatsen att SFB är uttömmande skulle omöjliggöra en ändring av ett beslut på grund av tving-

ande säkerhetsskäl med stöd av de allmänna principerna om rättskraft. Det kan hävdas att det 

inte vore rimligt att ett beslut som medför fara får stå sig. Det kan också hävdas att det är orim-

ligt att ett beslut som utverkats genom vilseledande får stå sig och att skattemedel ska finansiera 

fortsatt utbetalning av förmåner på grund av ett sådant felaktigt beslut. Med dessa fall i åtanke, 

där de allmänna principerna om rättskraft medger ändring av gynnande beslut, kan det anföras 

att det vore alltför avgränsat att endast kunna ändra på grund av sådana kvalificerade felaktig-

heter som stadgas i 113 kap 3 § SFB. Mot dessa invändningar ska här helt kort anföras: Försäk-

ringskassans beslut handlar typiskt sett om att en enskild har eller inte har rätt till en förmån. 

Att ett beslut vars rättsföljd är utbetalning (eller återkrav) av förmån eller bidrag skulle kunna 

utgöra en sådan fara att det måste ändras på grund av tvingande säkerhetsskäl torde vara högst 

ovanligt. Den typen av fara som skulle kunna komma ifråga torde i så fall kunna hanteras med 

stöd av annan lagstiftning, som till exempel Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner 

och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder 

för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av 

terrorism. 

Avseende fallet med vilseledande uppgifter riskerar en enskild enligt reglerna i 

110 kap. SFB redan nu så kallat indrag eller nedsättning av en förmån om hen medvetet eller 

av grov vårdslöshet har lämnat oriktig eller vilseledande uppgift, inte lämnar uppgift som är av 

betydelse för bedömningen av frågan om ersättning eller i övrigt för tillämpningen av SFB eller 

inte anmält sådana ändrade förhållanden som påverkar rätten till eller storleken av en förmån. 

Fallet med en enskild som har lämnat vilseledande uppgifter som har legat till grund för ett 

beslut om förmån kan alltså prövas mot andra regler i SFB.  

                                                 
124 Intressant i sammanhanget är att regeringen uppmuntrar Försäkringskassan att ta fram särskilda 

informationsblad vilka ”…naturligt [kan] bifogas beslut varigenom den enskilde beviljas en förmån”. 
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3.5.5.  Att ersätta ett gynnande beslut med ett annat gynnande beslut  

De allmänna principerna om rättskraft har inte ansetts ställa upp något hinder mot att ersätta ett 

gynnande beslut med ett annat gynnande beslut, så länge det inte är till nackdel för någon en-

skild. 125 Om dessa principer inte är tillämpliga, kan en sådan ändring göras med stöd av 113 

kap. 3 § SFB, i så fall under vilka omständigheter? En tänkbar situation är att en förälder ansö-

ker om tillfällig föräldrapenning för barnet x dagen d. Förmånen beviljas och utbetalningen 

registreras och anslås på webbplatsen mina sidor. Ett gynnande beslut är alltså fattat och 

meddelat den enskilde och förmånen har förfallit till betalning.126 Dagen efter ringer den en-

skilde in och förklarar att hen av misstag har ansökt för rätt dag, men för fel barn. Ansökan 

skulle avse barnet y. 127 Kan beslutet med stöd av 113 kap. 3 § SFB ändras till ett bifall enligt 

de nya uppgifterna på så sätt att förmånen beviljas för dagen d för barn y istället för barn x? 

Inledningsvis får konstateras att detta innebär en begränsning av möjligheten att ändra beslutet 

jämfört med de allmänna principerna om rättskraft. Det går inte att ändra med stöd av principen 

att ett gynnande beslut kan ersättas av ett annat gynnande beslut så länge det inte blir till nackdel 

för någon enskild. Någon av de kvalificerade felaktigheterna enligt 113 kap. 3 § SFB måste 

föreligga. Annars kvarstår endast möjligheten för den enskilde att i tid begära omprövning.  

I det här beskrivna exemplet har en omständighet förelegat vid tidpunkten för be-

slutet men inte åberopats då utan först senare, vården av barn y. Av misstag åberopades istället 

vården av barn x. Beslutet är behäftat med ett ursprungligt fel som när det nya underlaget pre-

senteras framstår som uppenbart och då torde ändring vara möjlig med stöd av 113 kap 3 § 

SFB. I exemplet kan en ändring inte hävdas bli till nackdel för den enskilde, (eller någon annan 

enskild) som får samma förmån utbetalad med samma belopp för samma period. Ändring av 

beslutet hindras då inte av att förmånen förfallit till betalning, 113 kap 5 § SFB. 

3.5.6. Det kommer en ny förvaltningslag 

Under arbetet med den här uppsatsen beslutade riksdagen att en ny förvaltningslag ska träda i 

kraft den 1 juli 2018.128 Reglerna om möjligheten och skyldigheten för en beslutsmyndighet att 

                                                 
125 Prop. 1985/86:80 s. 39, prop. 2016/17:180 s. 219 f, Hellners Tryggve, Malmqvist Bo, Förvaltningslagen med 

kommentarer https://zeteo.wolterskluwer.se, 2010, kommentaren till 27 § FL. 

126 Jfr prop. 1977/78:20 s. 96, RÅ 2004 ref. 47 

127 I detta exempel bortses från frågan om beslutet avser samma sak när det nu handlar om ett nytt barn. Om 

slutsatsen är att det inte är samma sak kan inte beslutet ändras med stöd av vare sig principer eller 113 kap. 3 § 

SFB, det blir då fråga om ett helt nytt ärende. Om det däremot ses som att det handlar om samma sak, det är samma 

person som ansöker, det avser samma förmån och samma period, så synes de presenterade alternativen möjliga. 

128 Riksdagen fattade beslut härom den 21 september 2017. 

https://zeteo.wolterskluwer.se/
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ändra sitt eget oriktiga beslut utvecklas i den nya lagen. Bland annat kodifieras de allmänna 

principerna om rättskraft avseende när ett gynnande beslut kan ändras. 129 Till exempel uttalas 

tydligt i förarbetena att ett gynnande beslut får ändras till den enskildes fördel.130 Dessa regler 

i den nya förvaltningslagen torde dock få begränsad betydelse för ämnet som behandlats här 

eftersom slutsatsen i den här uppsatsen är att reglerna om ändring i den subsidiära 

förvaltningslagen och de allmänna principerna om rättskraft inte är tillämpliga för beslut som 

omfattas av 113 kap. SFB. 

3.6.  Sammanfattning och slutsatser  

Den härskande meningen har tidigare varit att de allmänna principerna om rättskraft så att säga 

ligger som ett golv för lagstiftningen, både för FL och specialregleringen i SFB (tidigare AFL). 

Alltså att principerna ska tillämpas parallellt och att deras tillämpbarhet inte inskränks av vare 

sig bestämmelserna i FL eller SFB. Tolkningen innebär att skyldigheten enligt speciallagen att 

ändra ett beslut på grund av att det från början är behäftat med vissa kvalificerade felaktigheter 

inte inskränker de möjligheter att ändra ett tidigare lagakraftvunnet beslut på grund av att för-

valtningsbeslut i begränsad omfattning tar åt sig negativ rättskraft enligt de allmänna princi-

perna om rättskraft. Denna åsikt har framförts både av JO och i HFD. 131 HFD:s praxis avseende 

denna fråga har dock varit spretig och på senare tid har en annan uppfattning gjort sig gällande 

i domstolen. 

Det är tydligt i förarbetena till FL och ÄFL att tanken är att lagstiftningen endast 

ska komplettera de möjligheter till ändring och rättelse som finns enligt de allmänna principerna 

om rättskraft och de specialregler som finns stadgade, i vart fall på socialförsäkringens om-

råde.132 I förarbetena till AFL och SFB framstår det som lika tydligt att avsikten var att special-

lagen helt skulle ta över FL:s regler om ändring och omprövning.133 Det verkar dock ha upp-

fattats så att även SFB är kompletterande i relation till de allmänna principerna om rättskraft, 

att den speciella lagen alltså förhåller sig till dessa principer på samma sätt som den allmänna 

lagen.134 Frågan som har besvarats olika i domar från högsta instans har varit just denna: är 

specialregleringen uttömmande eller kompletterar den FL och de allmänna principerna om 

                                                 
129 Prop. 2016/17:180 s. 327 ff. 

130 Prop. 2016/17:180 s. 329. 

131 JO 2007/08 s. 374, JO 2008/09 s. 364, majoriteten i RÅ 2005 ref 16 och skiljaktige i RÅ 2002 ref. 61. 

132 Prop. 1985/86:73 s. 32, prop. 1971:30 s. 503-506, prop. 1985/86:80 s 77. 

133 Prop. 1977/78:20 s. 82 ff och 99,  

134 Prop. 1971:30 sida 506. 
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rättskraft? Med hänsyn till att praxis inte varit helt entydig (RÅ 2002 ref 61 jämfört med pleni-

avgörandet RÅ 2005 ref. 16) så får rättsläget anses tidigare ha varit osäkert. JO har gett uttryck 

för samma syn som majoriteten i pleniavgörandet och det gav ytterligare stöd för uppfattningen 

att SFB inte reglerar saken uttömmande.135  

År 2010 ersatte SFB den gamla lagen AFL och man skrev in 113 kap. 7 § 2 stycket 

i SFB. Nu har två nya domar kommit från HFD avseende negativ rättskraft hos Försäkringskas-

sans beslut.136 Denna senare praxis stödjer åsikten att specialregleringen i SFB tar över både 

FL och de allmänna principerna om rättskraft. I rättsfallet HFD 2016 ref. 83 skriver domstolen 

inte om avslag- eller bifallsbeslut om utan beslut generellt, och att de vinner negativ rättskraft 

när de vunnit laga kraft. Det finns också uttalanden i förarbetena till både AFL och SFB som 

stöder slutsatsen att 113 kap. i speciallagen SFB är avsedd att vara uttömmande. I och med 

dessa domar torde rättsläget nu vara klarlagt och 113 kap. SFB:s status som uttömmande 

reglering fastlagd. Denna systematiska tolkning ger att de av Försäkringskassans beslut som 

omfattas av 113 kap. SFB aldrig kan ändras med stöd av rättelse och omprövningsreglerna i FL 

eller de allmänna principerna om rättskraft. Det innebär en begränsning av möjligheten att ändra 

oriktiga beslut. Ikraftträdandet av de förvisso mer utvecklade ändringsreglerna i den nya 

förvaltningslagen i juli 2018 torde inte påverka denna slutsats. 

Ordningen synes även kunna leda till ett sämre läge för den enskilde i vissa fall. 

När det gäller just begränsningen av möjligheten att ersätta ett gynnande beslut med ett annat 

gynnande beslut kan det med visst fog ifrågasättas om denna konsekvens är avsedd och ända-

målsenlig. I övrigt synes SFB i sin helhet på ett tillfredsställande sätt reglera de fall där gyn-

nande beslut kan ändras med stöd av de allmänna principerna om rättskraft, alltså avseende 

återkallelseförbehåll, vilseledande och tvingande säkerhetsskäl. 

Det måste avslutningsvis noteras att JO tidigare gett uttryck för synen att Försäk-

ringskassan har möjlighet att ändra sina laga kraftvunna beslut med stöd av de allmänna prin-

ciperna om rättskraft.137 Efter domen HFD 2016 ref. 83 har dock JO i ett beslut formulerat sig 

kring ändring och omprövning av beslut och endast hänvisat till 113 kap. SFB och skrivningen 

kan antyda att JO nu delar uppfattningen som framförs här.138  

  

                                                 
135 JO 2007/08 s. 374, JO 2008/09 s. 364 
136 HFD 2013 ref 68 och HFD 2016 ref. 83. 
137 JO 2016/17 s. 470. 
138 JO:s beslut, diarienummer 3833-2015, beslutsdatum 2016-07-27 
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4.   Tillämpningen av reglerna om ändring i 113 kap. SFB  

4.1.  Inledning 

 I den här uppsatsen dras alltså slutsatsen att 113 kap. SFB för sitt tillämpningsområde är ut-

tömmande. I det följande kapitlet undersöks rekvisiten om uppenbarhet och ursprunglighet i 

ändringsregeln i 113 kap. 3 § SFB och om det finns en tendens hos Försäkringskassan och 

kammarrätterna att tillämpa rekvisiten uppenbart ofullständigt eller felaktigt underlag respek-

tive uppenbart felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak extensivt eller restriktivt. 

Kammarrätternas praxis undersöks eftersom det saknas avgöranden från HFD. De ursprungliga 

besluten från Försäkringskassan analyseras också i syfte att utröna om myndighetens tillämp-

ning är mer extensiv eller restriktiv jämfört med domstolarnas. Undersökningen av praxis i 

kammarrätterna finns i bilaga 1. Några frågor om tillämpningen i FÖD och kammarrätterna av 

undantagen från den så kallade tvåårsregeln i 113 kap. 6 § SFB behandlas också. De möjliga 

konsekvenserna tillämpningen kan ha för rättssäkerheten och effektiviteten i Försäkringskas-

sans förvaltning analyseras och diskuteras. 

4.2.  Undersökning av rekvisiten i 113 kap. 3 § SFB och hur de tillämpas i 

kammarrätterna 

I förarbetena till 20 kap. 10 a § AFL förs ett intressant resonemang kring antagandet att det på 

socialförsäkringens område skulle kunna föreligga en högre felfrekvens.139 I så fall skulle det 

förhållandet tala mot att samma omprövningsregler som inom övriga förvaltningsområden 

skulle gälla där. Vidare kunde det förklara att paragrafen hade tillämpats extensivt hos Försäk-

ringskassorna.140 Försäkringskassorna uppgav i dessa förarbeten att uppenbarhetsrekvisitet i 20 

kap. 10 a § AFL tillämpades extensivt, i vart fall om fråga var om ändring till fördel för en 

enskilde. Kammarrätten i Göteborg och länsrätten i Västerbotten menade att tillämpningen av 

uppenbarhetsrekvisitet skiftade i högsta instans, ”från en för den enskilde relativt generös til-

lämpning i FÖD till en mer restriktiv i Regeringsrätten [HFD]”.141  I det följande ska en under-

sökning göras av rekvisiten och hur de har tillämpats i kammarrätterna för att utröna om 

tillämpningen där är extensiv på det sätt som påstås.  

                                                 

139 SOU 2001:47 s 177, 340. 

140 SOU 2001:47 s 177, 340. 

141 SOU 2001:47 s. 543 f. 
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4.2.1.   Uppenbarhetsrekvisitet 

Omfattas samtliga av rekvisiten felaktigt eller ofullständigt underlag (i 113 kap. 3 § 2 p. SFB) 

respektive uppenbart felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak (i 113 kap 3 § 3 p. 

SFB) av uppenbarhetsrekvisitet? Frågan besvaras i denna uppsats jakande. 

Det synes osannolikt att uppenbarhetsrekvisitet skulle ha en annan innebörd i 113 

kap. 3 § SFB jämfört med 26 - 27 § FL, givet likheterna avseende de bakomliggande syftena 

för och avsedd funktion hos bestämmelserna. Således torde de ovan142 redovisade resone-

mangen kring uppenbarhetsrekvisiten i 26 - 27 § FL vara vägledande vid bedömningen av hur 

rekvisitet ska tillämpas enligt SFB. Uppenbarhetsrekvisitet ska då förstås så att, det vid en ge-

nomläsning av beslutet och den presenterade grunden för att det är felaktigt, ska framstå som 

sannolikt att beslutet bör ändras. 143   

Det står uttryckligen i förarbetena till ändringsregeln i 20 kap. 10 § 3 p. AFL (som 

sedermera förts in i 113 kap. 3 § SFB) att felaktigheten ska vara uppenbar både för rekvisitet 

felaktig rättstillämpning och för rekvisitet annan liknande orsak. Oavsett om beslutet blivit orik-

tigt på grund av att en beslutsfattare av misstag tillämpat fel regel, eller på grund av att besluts-

fattaren misstagit sig avseende en faktisk omständighet, ska felaktigheten vara uppenbar.144 Det 

saknas anledning att tro att ett annat resonemang skulle vara aktuellt för de andra två punkterna 

i paragrafen. Syftet med uppenbarhetsrekvisitet har varit att endast vissa kvalificerade felaktig-

heter ska generera skyldighet att ändra beslutet enligt paragrafen.145 Det räcker alltså inte med 

att myndigheten gör en ny bedömning. Om uppenbarhetsrekvisitet inte skulle gälla för samtliga 

rekvisit i 2 - 3 p. skulle risken finnas att kravet skulle öka på myndigheten att ex officio pröva 

om ändring av sina beslut.146 Ändringsskyldigheten skulle då kunna riskera att bli alltför 

vidsträckt och betungande för myndigheten. Uppenbarhetsrekvisitet syftar till att utgöra en 

nödvändig kvalificering av eventuella felaktigheter för att regeln ska bli ändamålsenlig och 

effektiv.  

                                                 
142 Avsnitt 2.4.2. 

143 Prop. 1971:30 s. 504, prop. 1985/86:80 s. 78. prop. 1977/78:20 s. 82 f, 94-95. 

144 Prop. 1977/78:20 s. 95. 

145 Prop. 1977/78:20 s. 82, 94 f. 

146 SOU 2001:47 s.543. 
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4.2.2.   Ursprungliga felaktigheter 

Ändringsregeln i 113 kap. 3 § SFB är skriven så att den omfattar ursprungliga felaktigheter 

avseende omständigheter som förelåg när beslutet fattades. Enligt förarbetena skulle senare till-

komna eller ändrade förhållanden inte omfattas av regeln. För det fallet fanns dels stöd i andra 

regler och det hänvisades även till att det låg ”i sakens natur” att en omprövning skulle kunna 

göras. Man konstaterade att det fanns ”…åtskilliga bestämmelser som t.ex. gäller omprövning 

av förmåner på grund av förändrade förhållanden.” och att de bestämmelserna inte omfattades 

av resonemanget kring den första ändringsregeln i 20 kap. 10 § AFL. Däremot saknades det 

regler om ändring av beslut som var behäftade med ursprungliga felaktigheter och det var den 

bristen 20 kap. 10 § AFL skulle läka. 147.  

I förarbetena beskrivs tre typfall för att illustrera paragrafens räckvidd.148 Paragra-

fen är avsedd att generera skyldighet att ändra om en omständighet som fanns vid tidpunkten 

för beslutet men som inte åberopades då tillkommer i ärendet, till exempel ett underlag från en 

arbetsgivare om inkomstförhållanden eller ett läkarintyg (typfall 1). 149 I förarbetena påstås pa-

ragrafen också ha tillämpats så att ett beslut har ändrats om till exempel en ny läkarundersök-

ning genomförts och ett medicinskt underlag skrivs, som alltså inte fanns vid tidpunkten för 

beslutet, men som nu tillkommer i ärendet och kastar nytt ljus över förhållandena vid tidpunkten 

för beslutet (typfall 2).  I utredningen påpekas att det kan ifrågasättas om en sådan extensiv 

tillämpning var avsedd när lagen stiftades.150 Nedan ska en undersökning av praxis i kammar-

rätterna FÖD och HFD göras för att utröna om regeln tillämpas extensivt på detta sätt.  

I kommentaren till 113 kap. 3 § SFB står att läsa ”[n]ågon skyldighet att ändra ett 

beslut på grund av senare inträffade omständigheter torde alltså inte föreligga (jfr SOU 1976:53 

s. 138). Sådana omständigheter kan dock ibland ge en annan bild även av det förgångna”. Kom-

mentaren synes här beskriva typfall 2 vilket kan tyda på att tillämpningen av författarna upp-

fattas som acceptabel. 

Utanför paragrafens tillämpningsområde faller det så kallade typfall 3: ”[o]m den 

försäkrade i efterhand uppfyller respektive inte längre uppfyller sådana faktiska förutsättningar 

som skulle ha förelegat vid tidpunkten för ursprungsbeslutet”.151 

                                                 
147 Prop. 1977/78:20 s. 83. 

148 SOU 2001:47 s. 325-330. 

149 Prop. 1977/78:20 s. 94, SOU 2001:47 s. 325-330. ff. 

150 SOU 2001:47 s. 325-330. 

151 SOU 2001:47 s. 326 ff. 
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Ett exempel på sådan extensiv tolkning och även hur svår gränsdragningen blir 

mellan typfall 2 och typfall 3 är FÖD 1986:32.  Fråga var om ändring till fördel för två enskilda 

pensionstagare. Det nya underlaget bestod i en omständighet som inte förelåg vid tiden för det 

ursprungliga beslutet men som inträffade fem år senare. Omständigheten kom fram till Försäk-

ringskassan efter det att tvåårsfristen (som då stadgades i 20 kap. 10 a § fjärde stycket AFL och 

nu återfinns i 113 kap 6 § SFB) hade löpt ut och tolv år efter att den nya omständigheten hade 

inträffat. Här är alltså frågan om ett beslut som vid beslutstillfället var riktigt men som på grund 

av senare inträffade förhållanden blev oriktigt. När omständigheterna kommer fram till myn-

digheten så beskriver de förhållanden som varit aktuella under en del av den tid som beslutet 

varit gällande för. Lösningen som domstolen väljer synes bli en variant där ursprungsbeslutet 

ändras till den del det avser tiden pensionstagarna stadigvarande levt åtskilda. För perioden 

efter att de två har levt åtskilda finns det nu ett nytt underlag som visar att beslutet att bevilja 

pension som för gift pensionstagare för denna period var felaktigt. Att med den här konstrukt-

ionen tillämpa regeln extensivt på så sätt att beslutet kvalificeras in under paragrafen på grund 

att det var behäftat med en ursprunglig felaktighet är inte självklart.  Tillämpningen synes vara 

motsvarande vad som gäller för att ett beslut ska gå att ompröva enligt 27 § FL där hänsyn kan 

tas även till förhållanden som inträffat efter att beslutet fattades.152 FÖD synes ge uttryck för en 

extensiv tillämpning i det här fallet. 

4.2.3. Uppenbart ofullständigt eller felaktigt underlag 

Tillämpas rekvisitet uppenbart ofullständigt eller felaktigt underlag extensivt i kammarrätterna 

och hos Försäkringskassan? Sammanfattande analys av de undersökta domarna.  

Fyra rättsfall från kammarrätterna undersöktes. Tre av fallen handlade om ändring 

av SGI-beslut och ett om ändring av beslut om återkrav av livränta. I två fall var fråga om 

ändring skulle göras till fördel för enskild och i två fall var frågan om ändring skulle göras till 

nackdel för enskild. Ändring gjordes i tre av fallen, i ett till fördel och två till nackdel för en-

skild. I ett fall ansågs inte ändring till fördel gå att göra med stöd av 113 kap. 3 § SFB. I samtliga 

fall tillämpades regeln restriktivt i den meningen att resonemanget om ändring fördes utifrån 

typfall 1. I ett av fallen verkar domstolens resonemang utesluta ändring med stöd av regeln på 

typfall 2. Försäkringskassan hade samma synsätt som kammarrätten i samtliga fall.  

I mål A ansågs ändring till fördel inte vara möjlig. Fallet handlade om ändring av 

beslut om återkrav. Som grund för ändring åberopades en omständighet (Skatteverkets taxe-

ringsbeslut) som hade ändrats efter Försäkringskassans beslut. Domstolens resonemang utgår 

                                                 
152 RÅ 1996 ref. 51. 
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från att paragrafen endast är tillämplig vid typfall 1 och bedömer att förhållandet som åberopades 

som grund för ändring, det senare ändrade taxeringsbeslutet, inte hade förelegat när beslutet fatta-

des. Kammarrätten och Försäkringskassan ansåg inte att ändring var möjlig i fallet utan tilläm-

pade lagrummet restriktivt.  

Omständigheterna i målet åskådliggör svårigheten med gränsdragningen mellan 

typfallen. Frågan är om detta kan betraktas som ett typfall 2. Uppfattar domstolen saken på så 

sätt att det senare tillkomna underlaget (det ändrade taxeringsbeslutet) inte fanns vid tidpunkten 

för ursprungsbeslutet men att det grundar sig på omständigheter som förelåg när beslutet fatta-

des. Blir detta att likna vid situationen med ett nytt läkarutlåtande som skrivits efter ny läkar-

undersökning eller efter nya rön inom läkarvetenskapen och så att säga kastar nytt ljus över 

förhållandena som förelåg vid tiden för beslutet? Kan domen förstås så att kammarrätten inte 

accepterar en extensiv tillämpning som omfattar typfall 2? Eller ser domstolen det nya taxe-

ringsbeslutet som ett nytt ändrat förhållande som i typfall 3 (som otvivelaktigt utesluter en 

ändring med stöd av lagrummet) varvid ingen slutsats om tillämplighet för typfall 2 kan dras 

utifrån domen? Är resonemanget att taxeringsbeslutet i sig utgör en omständighet, det konsti-

tuerar ett förhållande som låg till grund för beslutet. En jämförelse kan göras med mål B, där 

bedömdes underlaget i form av ett anställningsavtal endast utgöra bevis för en omständighet, 

ett visst anställningsförhållande. 

Gränsdragningen mellan typfall 1 och de andra två typfallen synes enklare än att 

dra gränsen bortom typfall 2 gentemot typfall 3. Det avgörande vid typfall 1 blir om omstän-

digheten förelegat vid tiden för beslutet. Det nya underlaget måste beskriva omständigheter som 

förelåg när beslutet fattades. I den meningen synes den restriktiva tillämpningen erbjuda färre 

problem vid gränsdragningen avseende paragrafens omfattning. Den restriktiva tillämpningen 

träffar på så sätt ändamålet att uppnå en överskådlig reglering för att möjliggöra en fast och 

enhetlig tillämpning. Frågan är om en restriktiv tolkning kringskär ändringsskyldigheten alltför 

mycket, så att resultatet blir orimligt. 

4.2.4. Uppenbart felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak 

Tillämpas rekvisitet uppenbart felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak extensivt i 

kammarrätt och hos Försäkringskassan? Sammanfattande analys av de undersökta domarna. 

Fyra rättsfall har undersökts och analyserats, även de ursprungliga besluten från För-

säkringskassan har analyserats. I de domar som undersöktes här blev utfallet i två av avgörandena 

att kammarrätten ansåg att Försäkringskassans tillämpning av 113 kap. 3 § 3 p. SFB var för 
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extensiv. Tillämpningen i kammarrätterna synes inte vara extensiv utan där upprätthölls uppen-

barhetsrekvisitet i de domar som undersöktes. Det ansågs inte gå att ändra ett beslut om en 

sammanvägning eller mer komplex bedömning behövdes för att konstatera felet. I samtliga av 

dessa fall var det frågan om ändring till nackdel för enskild.  

I mål C ansåg domstolen att Försäkringskassan hade tolkat regeln för extensivt. 

Frågan var om ett beslut om SGI kunde ändras till nackdel för en enskild från och med en viss 

tidpunkt T. Beslutet kunde inte ändras med stöd av 113 kap. 3 § 3 p. SFB eftersom den felaktiga 

rättstillämpningen inte var uppenbart felaktig. Försäkringskassan anförde: vid en sammantagen 

bedömning av all utredning i målet hade den enskilde inte gjort sannolikt att hen kunde väntas 

få inkomst av eget arbete från och med den aktuella tidpunkten T. Försäkringskassan hade gjort 

en sammanvägd bedömning av bland annat olika datumangivelser i 4 olika typer av underlag. 

Domstolen synes anse att den senare bedömningen förvisso var korrekt. Den ursprungliga be-

dömningen var till och med så pass oriktig att det gick att kvalificera som felaktig rättstillämp-

ning. Däremot var (den felaktiga) bedömningen för komplex för att den skulle kunna anses 

uppenbart felaktig. Domstolen skriver i sina domskäl: ”[f]ör att ett beslut ska kunna ändras på 

denna grund torde krävas att beslutsfattande tjänsteman genom beslutet klart åsidosatt för-

fattningsregel eller stadgas praxis, alternativt grovt felbedömt sakomständigheterna i målet 

(jfr exempelvis FÖD 1992:1)”. 

I mål D var frågan om Försäkringskassan haft fog för sitt beslut att ändra tid-

punkten för ett fastställt försäkringsfall. Eftersom det fanns stöd i praxis från FÖD153 att ifråga-

sätta den bedömning (avseende när ett försäkringsfall inträffade) som Försäkringskassan grun-

dade sitt ändringsbeslut i var det inte en uppenbart felaktig rättstillämpning. 

4.3. Några frågor om tillämpningen av rekvisiten i 113 kap. 6 § SFB 

I 113 kap. 6 § SFB ställs den så kallade tvåårsregeln upp vilken stadgar att en fråga om ändring 

enligt 113 kap. 3 § SFB inte får tas upp av den handläggande myndigheten senare än två år efter 

att beslutet meddelades. Från denna huvudregel finns två undantag, ett beslut får ändras senare 

om det först därefter kommit fram att beslutet har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullstän-

digt underlag eller om det finns andra synnerliga skäl. 

En fråga som varit aktuell vid tillämpningen av det första undantaget i 113 kap 6 

§ SFB är om det spelar någon roll vem som har upptäckt det nya underlaget mer än två år efter 

att beslutet fattades? Myndigheten eller den enskilde? Hur blir det om den enskilde har haft 

                                                 
153 FÖD 310/87:1 
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kännedom om omständigheterna men inte meddelat myndigheten? Går det att ändra till fördel? 

Till nackdel?  Ovan har redogjorts för tre olika typfall som beskrevs i förarbetena avseende 

rekvisiten felaktigt eller ofullständigt underlag.154 Där betraktas typfall 1 som det klara fall som 

lagrummet ostridigt är tillämpligt för. I detta typfall har en omständighet förelegat vid tidpunk-

ten för beslutet men den är ny i ärendet eftersom ”att man försummat” att åberopa den, till 

exempel ett upprättat läkarintyg. Ordvalet ger anledning att anta att den enskilde i detta exempel 

antas ha haft kännedom om läkarutlåtandet men har av någon anledning ”försummat” att åbe-

ropa det. Slutsatsen blir att det är myndigheten som ska ha haft det ofullständiga eller felaktiga 

underlaget och lagt det till grund för sitt beslut. Det skulle te sig märkligt om något annat skulle 

gälla avseende i relation till vilken aktör som underlaget ska vara nytt, det vill säga ha kommit 

fram till i 113 kap. 6 § SFB. Analysen av förarbetena leder till slutsatsen blir att det är Försäk-

ringskassan som ska ha fått kännedom om det nya underlaget först två år efter att beslutet 

fattades.  

Tre domar har undersökts, varav två från kammarrätt och en från FÖD. Det 

knappa underlaget beror även här på att det inte gick att finna fler relevanta avgöranden vid en 

sökning på lagrummet i tillgänglig databank vilken i detta fall var Zeteo.155  

I FÖD 1986:32 hade två makar i ett antal år fått pension utbetalad som folkpension 

som för gift pensionstagare. 17 år efter att beslutet fattades kom det till Försäkringskassans 

kännedom att de två pensionstagarna stadigvarande levt åtskilda sedan 12 år tillbaka. Frågan 

var om beslutet kunde ändras till de enskildas fördel så att de beviljades det högre belopp som 

ogifta pensionstagare hade rätt till enligt den gällande lagstiftningen och i så fall från och med 

vilken tidpunkt. Försäkringsöverdomstolen anger att beslutet gick att ändra med stöd av 20 kap. 

10 a § sista stycket AFL (där tvåårsregeln då stadgades). Beslutet kunde ändras från och med 

den dagen de två pensionstagarna separerade. Här framstår som självklart att pensionstagarna 

redan tidigare hade kännedom om de nya omständigheterna, att de inte längre levde 

tillsammans.  

I mål E anger kammarrätten att det först efter två år stått klart för Försäkringskas-

san att en omständighet förelåg. Det nya underlaget visade ”…att besluten156 (…) fattats på 

uppenbart ofullständigt underlag”. Försäkringskassan hade invänt att den enskilde borde ha 

uppmärksammat att underlaget i fråga saknats i ärendet, men det påverkar inte kammarrättens 

                                                 
154 Avsnitt 4.2.2. 
155 https://zeteo.wolterskluwer.se. 

156 I detta fall rörde det sig om flera beslut 

https://zeteo.wolterskluwer.se/
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bedömning.  Underlaget, konstaterade domstolen hade sannolikt påverkat de fattade besluten 

och därmed fanns förutsättningar att ändra med stöd av 113 kap. 3 och 6 § SFB. 

I mål F anges i domskälen att uppgifter om arbetsgivare och inkomstförhållanden 

kommit in till Försäkringskassan inom tvåårsfristen. Då kunde inte Försäkringskassan på grund 

av dessa uppgifter ändra beslutet till nackdel för den enskilde efter att tvåårsfristen gått ut. Inte 

heller förelåg några synnerliga skäl att ändra. 

Praxis från FÖD och Kammarrätterna synes stöda samma slutsats som analysen 

av förarbetena ledde till, det är Försäkringskassan som ska ha fått kännedom om det nya un-

derlaget först två år efter att beslutet fattades.  

4.3.1. 113 kap. 6 § 2 p. vad kan utgöra synnerliga skäl? 

Omständigheten att ett högt belopp felaktigt skulle komma att betalas ut om beslutet inte änd-

rades ansågs utgöra synnerliga skäl i FÖD 1992:2. Det var själva storleken på beloppet som 

utgjorde de synnerliga skälen. I målet som avgjordes 1992 uppgick beloppet till 190 000 kr. En 

intressant och möjligen svårbedömd fråga blir gränsdragningen avseende hur stort ska beloppet 

vara för att det ska kunna anses utgöra synnerliga skäl. Svaret torde också, på grund av sakens 

beskaffenhet, ändras över tid. Beslutet kunde ändras med stöd av 20 kap. 10 a § AFL trots att 

två år förflutit sedan beslutet fattades. Ändringen kunde så att säga göras framåt i tiden, eller 

till den del som beslutet som inte gällde en förmån som hade förfallit till betalning. 

4.3.2. Synnerliga skäl: gynnande beslut som blivit fel på grund av Försäkringskassans 

misstag/fel? 

En intressant fråga är om ändring är möjlig på grund av synnerliga skäl i följande situation: 

Myndigheten har fattat ett i sig gynnande beslut som till exempel ett bifall på en ansökan om 

förmån.  Beslutet visar sig vara uppenbart felaktigt på så sätt att ett för lågt belopp har beviljats 

den enskilde, på grund av myndighetens misstag avseende en sakomständighet eller tillämplig 

regel. Detta upptäcks senare än två år efter att beslutet har fattats. Beslutet är felaktigt på ett 

sådant sätt som anges i 113 kap. 3 § 3 p. SFB, felaktig rättstillämpning eller annan liknande 

orsak. Tidsbegränsningen på två år som stadgas i 113 kap. 6 § SFB hindrar dock att ändring 

görs med stöd av 113 kap. 3 § SFB. För att ändring ska vara möjlig måste ett av de två undan-

tagen i 113 kap. 6 § SFB vara tillämpliga. Antingen måste det först efter två år framkommit att 

underlaget var uppenbart felaktigt eller ofullständigt eller så måste det föreligga andra synner-

liga skäl. För att det första undantaget ska vara tillämpligt krävs det att nya omständigheter 

framkommer som inte var kända av myndigheten vid tidpunkten för beslutet. Om så är fallet 

kan beslutet i exemplet ändras eftersom det inte är till nackdel för den försäkrade. I exemplet 
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är undantaget i den första punkten inte tillämpligt. En möjlig lösning skulle kunna vara att om-

ständigheterna, att den enskilde gått miste om ersättning på grund av myndighetens fel och 

ändringen är till fördel för enskild, bedöms utgöra synnerliga skäl för ändring. 

I mål F hade beslutet i ärendet blivit oriktigt på grund av felaktig rättstillämpning 

och mer än två år hade förflutit sedan beslutet meddelades. Domstolen menade att synnerliga 

skäl förelåg dels eftersom förmånen avsåg en ”förhållandevis lång tid” och dels eftersom det 

var fråga om ändring till en enskilds fördel. Resonemanget synes rimligt och ändamålsenligt, 

och det stöder också en tillämpning enligt förslaget i exemplet ovan. Jämförelsevis kan noteras 

att de allmänna principerna om rättskraft inte ställer upp någon tidsfrist för befogenheten att 

ersätta ett gynnande beslut med ett annat gynnande beslut, så länge det inte är till nackdel för 

någon enskild. Om de är tillämpliga möter en ändring av beslutet i exemplet inget hinder. 

4.3.3. Diskussion och analys  

Avseende tillämpningen av 113 kap. 3 § SFB finns ett behov av gränsdragningar kring vad som 

kan anses vara en uppenbar och ursprunglig felaktighet. 

Måste underlaget förelegat vid tiden för ursprungsbeslutet? Eller kan ett senare 

skapat underlag (till exempel ett senare skrivet medicinskt underlag eller senare framkomna 

medicinska rön) som ger en ny förståelse av omständigheterna som låg till grund för ursprungs-

beslutet utgöra grund för ändring enligt lagrummet? Hur ses denna extensiva tolkning, som 

medger ändring enligt typfall 2 idag? Det finns inte avgöranden HFD från som befäster tolk-

ningen. De avgöranden som undersökts från kammarrätterna ger uttryck för en restriktiv tolk-

ning. Regeln har tillämpats på typfall 1 i samtliga av de undersökta avgörandena men domsto-

larna har inte heller tydligt utsagt att de tolkar regeln så att den inte är tillämplig på typfall 2. 

Det går inte att dra någon säker slutsats utifrån domstolspraxis men det finns vart fall inte något 

tydligt stöd för en sådan extensiv tolkning.   

Måste omständigheten förelegat vid tiden för ursprungsbeslutet? Eller kan en se-

nare inträffad omständighet utgöra en uppenbar felaktighet, som i FÖD 1986:32? Den senaste 

utvecklingen i HFD som fastställer att Försäkringskassans laga kraftvunna beslut vinner negativ 

rättskraft och endast kan ändras med stöd av 113 kap 3 § SFB innebär en begränsning avseende 

när ett gynnande beslut kan ersättas av ett annat gynnande beslut. I FÖD 1986:32 synes dom-

stolen tolka 20 kap. 10 a § AFL extensivt på så sätt att ett gynnande beslut kunde ändras med 

stöd av regeln på grund av senare inträffade omständigheter. Ett sätt att förstå tolkningen är att 

se att den motiveras av en vilja att det ska vara fortsatt möjligt att utan stöd av de allmänna 

principerna om rättskraft, men med stöd av paragrafen ersätta ett gynnande beslut med ett annat 
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gynnande beslut (så länge det inte går någon enskild emot). Konstruktionen som FÖD använder 

synes ta sikte på de situationer där det först i efterhand kommer fram sådana ändrade förhållan-

den och dessa omständigheter, om de varit kända i rätt tid, hade påverkat beslutet till fördel för 

den enskilde. En sådan extensiv tolkning av lagrummet för med sig vissa svårigheter. Ur rätts-

säkerhetssynpunkt och inte minst med hänsyn till legalitetsprincipen är det inte oproblematiskt 

om domstolarna på detta sätt skulle tänja på paragrafen så den omfattar även senare inträffade 

omständigheter. Det skulle närmast utgöra ett insteg på det område som regleras i 110 kap 46 

§ SFB, där anmälningsplikt stadgas för den enskilde avseende ändrade förhållanden som på-

verkar rätten till eller storleken på förmån. I de fall där en enskild underlåtit att anmäla sådana 

ändrade förhållanden torde det vara lämpligast att saken prövas enligt de för detta fall tillämp-

liga reglerna i 108 och 110 kap. SFB.  

Tillämpningen av ändringreglerna 113 kap. 3 § och 113 kap. 6 § i nuvarande SFB 

(tidigare 20 kap. 10 a§ AFL) verkar ha varit mer extensiv i FÖD i vart fall när det är fråga om 

ändring till fördel för enskild. Samma tendens gick inte att se i kammarrätterna i fråga om änd-

ring till enskilds nackdel enligt 113 kap. 3 § 3 p. SFB utan där upprätthölls kravet på felaktig-

hetens ursprunglighet och uppenbarhet i de fall som undersöktes här. I två av grundbesluten 

som överklagats i rättsfallen hade Försäkringskassan gjort en mer extensiv tolkning än domsto-

len av rekvisitet uppenbart felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak. Resultatet av 

undersökningen här blir att den tendens som syns till extensiv tillämpning av ändringsregeln i 

FÖD och hos Försäkringskassan ger visst belägg till påståendena i förarbetena till 20 kap. 10 a 

§ AFL157. Samtidigt verkar tendensen hos kammarrätterna vara att regeln tillämpas mer restrik-

tivt, också detta är i linje med uttalanden i nämnda förarbeten. Senare avgöranden från HFD 

saknas idag men vore välbehövliga för att bringa klarhet i hur reglerna ska tolkas. 

4.3.4. Sammanfattning och slutsatser 

Tillämpningen av undantagen från tvåårsregeln i 113 kap. 6 § SFB har undersökts. Praxis från 

FÖD och kammarrätterna synes stöda slutsatsen att det är Försäkringskassan som ska ha fått 

kännedom om det nya underlaget först två år efter att beslutet fattades. I FÖD har förhållandet 

att ett mycket högt belopp felaktigt skulle komma att betalas ut om beslutet inte ändrades be-

dömts som synnerliga skäl. En svårbedömd fråga blir hur högt beloppet ska vara för att anses 

utgöra synnerliga skäl och svaret på frågan torde också ändras över tid. I ett fall från kammar-

rätten bedömdes synnerliga skäl föreligga dels eftersom förmånen avsåg en ”förhållandevis 

lång tid” och dels eftersom det var fråga om ändring till en enskilds fördel. Denna tolkning ser 

                                                 
157 SOU 2001:47 s. 340 och 543. 
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jag som rimlig och ändamålsenlig. Det mycket knappa underlaget tillåter inga slutsatser utöver 

de redovisade resonemangen. 

Tillämpningen i kammarrätterna av rekvisiten felaktigt eller ofullständigt un-

derlag (i 113 kap. 3 § 2 p. SFB) respektive uppenbart felaktig rättstillämpning eller annan 

liknande orsak (i 113 kap 3 § 3 p. SFB) har undersökts. I de undersökta avgörandena tillämpade 

kammarrätterna felaktigt eller ofullständigt underlag restriktivt. Endast omständigheter som 

förelegat vid tidpunkten för beslutet kunde anses grunda ett sådant ursprungligt fel som para-

grafen krävde. Detta gällde både i fall där fråga var om ändring till fördel och till nackdel för 

en enskild. I undersökningen skiljde sig inte Försäkringskassans tolkning från kammarrätternas.  

Det var ett begränsat underlag, fyra domar så inga säkra eller generella slutsatser kan dras uti-

från resultaten men det kan möjligen ses som en tendens till restriktiv tillämpning.  

Tillämpningen av uppenbart felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak 

undersöktes också i fyra domar från kammarrätterna. I samtliga av dessa fall var det frågan om 

ändring till nackdel för enskild. Kammarrätterna syntes inte tillämpa regeln extensivt utan dom-

stolarna upprätthöll uppenbarhetsrekvisitet. Om det krävdes en sammanvägning av omständig-

heter eller en mer komplex bedömning för att konstatera felet ansågs det inte vara uppenbart 

och då gick inte beslutet att ändra med stöd av paragrafen. I två av de undersökta avgörandena 

ansåg kammarrätten att Försäkringskassans tillämpning av regeln var för extensiv. I de fallen 

menade Försäkringskassan att ändring till nackdel kunde ske, till skillnad från kammarrättens 

uppfattning och avgörande. Det knapphändiga underlaget ger inte heller här stöd för någon 

långtgående slutsats, men kan visa på en tendens hos Försäkringskassan att vara något mer 

extensiv i sin tillämpning. I de domar som undersökts från FÖD ges också intrycket av en mer 

extensiv tillämpning av lagrummet än den senare i kammarrätterna.  

En effekt av en mer restriktiv tolkning blir att orubbligheten hos Försäkringskas-

sans beslut ökar. Detta kan i sin tur generera ett ökat ansvar för myndigheten att fatta korrekta 

beslut från början. En lägre felfrekvens hos Försäkringskassans beslut ger ökad rättssäkerhet 

och rättstrygghet för enskilda som kan hysa större tillit till att det första beslutet är riktigt och 

som slipper överklaga för att försäkra sig om saken. En minskad felfrekvens minskar också 

risken för rättsförlust för enskilda som nöjer sig med myndighetens beslut. Detta torde påverka 

förtroendet för Försäkringskassan och socialförsäkringen positivt.  

Hur kan då ett besluts riktighet säkerställas? Ett sätt är att vidta en mer omsorgs-

full utredning. Om ansvaret att fatta korrekta beslut från början ökar kan det medföra att myn-

dighetens utredningsskyldighet ökar. Denna är idag kodifierad för socialförsäkringens del i 110 

kap 13 § SFB och där stadgas att den handläggande myndigheten ska se till att ärendena blir 
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utredda i den omfattning som deras beskaffenhet kräver. Om beslutets ökade orubblighet anses 

påverka ärendets beskaffenhet kan det ge effekten att utredningsskyldigheten ökar. En mer om-

fattande utredningsskyldighet kan samtidigt innebära att handläggningen av ärendena blir mer 

resurskrävande eftersom det kan behövas både mer tid och fler utredningsåtgärder för att i högre 

utsträckning säkerställa att ett beslut blir riktigt. Förvaltningsprocessen kan då bli mer kostsam 

och medföra längre handläggningstider i första instans vilket skulle kunna hävdas påverka ef-

fektiviteten negativt. Det är då ändå enligt min uppfattning en ordning som är att föredra. Det 

finns en rimlig logik i att tillgodose intresset av rättssäkerhet genom att lägga resurserna på en 

grundlig utredning av ärendena i första instans för att öka andelen korrekta beslut från början 

istället för att tillåta och nya ansökningar om samma sak eller låta rättssäkerheten bli beroende 

av att enskilda begär ändring, omprövning eller överklagar sitt beslut. Varje sådan ny begäran 

leder i sig till ett resurskrävande mer- eller dubbelarbete vilket ger stöd för den här förespråkade 

ordningen även blir mer resurseffektivitet sett till Försäkringskassans förvaltningsprocess i sin 

helhet. 158 

En ny förvaltningslag ska träda i kraft den 1 juli 2018. I den finns regler som kan 

hjälpa till att säkerställa riktigheten i de beslut som fattas genom en ökad delaktighet av den 

som beslutet angår. Till exempel utökas skyldigheten att kommunicera beslutsunderlag inför 

beslut vilket minskar risken för missförstånd eller att beslut fattas på felaktigt eller ofullständigt 

underlag.159   

                                                 
158 SOU 2001:47 s. 341. 
159 Prop 2016/17:180, s. 155 ff 
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 5. Avslutande och sammanfattande slutsatser  

Uppsatsen har syftat till att undersöka vilken möjlighet och skyldighet Försäkringskassan har 

att ändra ett beslut som omfattas av 113 kap. SFB. Rättsmedlet rättelse, ändring och 

omprövning är reglerat på flera olika ställen, i de allmänna principerna om rättskraft, i den 

subsidiära lagen FL och i speciallagen SFB. En av huvudfrågorna som har undersökts är om 

113 kap SFB för sitt tillämpningsområde är uttömmande och anger när Försäkringskassan har 

laglig skyldighet likväl som möjlighet att ändra ett oriktigt beslut. I denna uppsats har en analys 

av praxis i HFD under 2000-talet lett till slutsatsen att beslut som omfattas av 113 kap. SFB 

numera inte kan ändras eller omprövas med stöd av FL eller de allmänna principerna om 

rättskraft. För dessa beslut är reglerna om omprövning och ändring i SFB uttömmande. Detta 

får också till konsekvens att sådana lagakraftvunna beslut vinner negativ rättskraft i den 

meningen att myndigheten inte kan ta upp en ny ansökan om samma sak till behandling. 

Den utveckling som skett i praxis det senaste årtiondet utgör en tydlig brytning 

med den tidigare förhärskande meningen vilken har kommit till uttryck hos JO, i praxis och 

doktrin.160 De uttalade syften som anförts i förarbetena till ÄFL och FL för ändrings- och 

omprövningsreglerna har hela tiden varit att i större omfattning möjliggöra och ge stöd för 

ändring, rättelse och omprövning hos beslutsmyndigheten. Viljan att flytta tyngdpunkten i 

förvaltningsförfarandet nedåt i instansordningen har motiverats främst av effektivitetsskäl, att 

undvika onödiga kostsamma processer i domstol. Ett samtidigt syfte har varit att tillgodose dels 

önskemålet från det allmänna att ett olämpligt eller oriktigt beslut inte ska fortsätta gälla och 

fortsätta att utöva sina verkningar och dels den enskildes intresse av att kunna hävda sin rätt 

gentemot och få sin sak prövad av det allmänna. Regelverket synes därför ha tolkats på så sätt 

att ändrings- och omprövningsmöjligheterna maximerats, genom att alla möjligheter och 

skyldigheter som givits i de allmänna principerna om rättskraft, FL och SFB har ansetts vara 

tillämpliga parallellt. Det är nu återigen effektivitetshänsyn som motiverar utvecklingen på 

socialförsäkringens område genom tolkningen av 113 kap. SFB som uttömmande för sitt 

tillämpningsområde. Den här gången handlar det dock om att minska belastningen på 

myndigheten genom att begränsa enskildas möjligheter att ansöka på nytt om, eller få till en ny 

prövning av samma sak som myndigheten redan avgjort genom ett laga kraftvunnet beslut. 

Undersökningen har visat att det har funnits stöd för denna tolkning redan i förarbetena till den 

första ändringsregeln i AFL men det är först nu som HFD med sin auktoritet tydligt uttalar detta 

                                                 

160 Avsnitt 2.4.1, 3.4, 3.3.2, 3.3.1. 
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som gällande rätt. Konsekvensen blir dock samtidigt att tyngdpunkten drivs tillbaka uppåt i 

instansordningen genom att enskilda i motsvarande omfattning hänvisas till att inom två 

månader begära omprövning och sedan överklaga till högre instans.  

I uppsatsen har klarlagts de ändamål som uppfylls av lösningen med SFB som 

uttömmande reglering. Ett av syftena med att kodifiera rättsmedlet är att göra ändringsreglerna 

mer överblickbara och lättare att tillämpa. Att begränsa regleringen till en lag, SFB i detta fall, 

gör det lättare att identifiera tillämpbar reglering. Vidare undviks spörsmål och svårigheter 

kring hur olika regelverk ska tolkas och förstås i relation till varandra. En mer överblickbar och 

lättillämpad gällande rätt ger bättre förutsättningar för en fast och enhetlig praxis vilken leder 

till bättre förutsebarhet och därmed rättssäkerhet och rättstrygghet för den enskilde som beslutet 

angår.  

I den nya förvaltningslagen som träder i kraft den 1 juli 2018 utvecklas reglerna 

om möjligheten och skyldigheten för en beslutsmyndighet att ändra sitt eget oriktiga beslut men 

dessa nya och utvecklade regler torde få begränsad betydelse för ämnet som behandlats här. 

Slutsatsen som dras i uppsatsen är ju att reglerna om ändring i förvaltningslag och de allmänna 

principerna om rättskraft inte är tillämpliga för beslut som omfattas av 113 kap. SFB. 

Slutsatsen att beslut som omfattas av 113 kap. SFB aldrig kan ändras med stöd av 

de allmänna principerna om rättskraft väcker dock också vissa frågor. De allmänna principerna 

om rättskraft medger till exempel att ett gynnande beslut går att ersätta ett annat gynnande 

beslut så länge det inte går någon enskild emot. För att detta ska gå att göra enligt SFB måste 

en begäran om omprövning (eller ett överklagande) av beslutet komma in i tid, då kan 

myndigheten ompröva och ändra till fördel för den enskilde. Om beslutet har vunnit laga kraft 

och därmed negativ rättskraft kan det endast ändras med stöd av 113 kap 3 § SFB och då måste 

det vara behäftat med en kvalificerad, uppenbar och ursprunglig felaktighet. I uppsatsen har 

effekterna av tolkningen problematiserats eftersom den innebär en begränsning av enskildas 

möjlighet att få ett oriktigt beslut ändrat. Det har samtidigt argumenterats för att skyldigheten 

att ändra ett oriktigt beslut som stadgas i SFB ska anses vara tillräcklig och tillfredsställande 

eftersom ordningen med SFB i sin helhet som uttömmande bör vara lämpligast ur legalitets, 

rättssäkerhets-, effektivitets- och rättstrygghetsperspektiv. Den ger en mer lättillämpad gällande 

rätt vilket skapar bättre förutsättningar för en förutsebar, fast och enhetlig rättstillämpning. Det 

hinder tolkningen ställer upp mot att enskilda i princip kan ”få till stånd nya prövningar av 
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samma fråga utan begränsning vare sig i tid eller till antal” som HFD uttrycker det161 frigör 

resurser för myndigheten att handlägga nya ärenden. 

Utvecklingen i HFD avseende negativ rättskraft hos Försäkringskassans laga 

kraftvunna beslut innebär en uppstramning av tillämpningen av regelverket om ändring och 

omprövning av Försäkringskassans beslut. Besluten ses som orubbliga i högre utsträckning än 

tidigare.  

I undersökningen av avgöranden från kammarrätterna kunde en möjlig tendens 

skönjas till en restriktiv tillämpning av 113 kap. 3 § SFB hos domstolarna och en något mer 

extensiv tillämpning hos Försäkringskassan i vissa fall. En tolkning av den möjliga tendensen 

till restriktivitet vid tillämpning av 113 kap. 3 § SFB i kammarrätterna är att den indikerar en 

fortsatt utveckling i riktning mot minskat utrymme att ändra och en ökad orubblighet för 

Försäkringskassans beslut. Om tendensen fortsätter kan detta tolkas som en uppstramning 

jämfört med tidigare praxis från FÖD. Om HFD befäster den restriktiva synen skulle det i så 

fall också leda till en ökad orubblighet hos Försäkringskassans beslut.  

Om både möjligheterna och skyldigheterna för Försäkringskassan att ändra sina 

oriktiga beslut minskar så ökar i samma takt ansvaret för myndigheten att fatta så korrekta 

ursprungliga beslut som möjligt vilket i sin tur kan generera en utökad utredningsskyldighet. 

De nya reglerna om kommunicering i den nya förvaltningslag som träder i kraft den 1 juli 2018 

kan tolkas som ett uttryck för en vilja till sådan utveckling hos lagstiftaren. Utmaningen för 

framtiden blir att i högre utsträckning säkerställa att de beslut som fattas är korrekta från början 

utan att effektiviteten i Försäkringskassans förvaltning påverkas negativt. Det blir intressant att 

följa utvecklingen härvid.  

 

  

                                                 
161 Avsnitt 3.3.6. 
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Bilaga 1 undersökning av praxis i kammarrätterna  

Av forskningsetiska skäl återges inte alla uppgifter om kammarrätternas praxis här. Separat 

lista med målnummer för de av kammarrätternas domar som har undersökts finns. I uppsatsen 

och i den här genomgången beskrivs rättsfallen som mål A, B, C och så vidare. I den separata 

listan anges vilket målnummer som motsvarar vilken bokstav i uppsatsen.  

I redogörelsen hänvisas till typfall 1-3 som beskrivs i uppsatsen i avsnitt 4.2.2. 

 

Nedan redovisas undersökning av tillämpningen av rekvisitet uppenbart felaktigt eller 

ofullständigt underlag. 

Mål H 

Fråga om beslut om SGI kunde ändras till nackdel för enskild. Underlaget som 

ursprungsbeslutet grundade sig på betraktades som felaktigt med hänsyn till vad som senare 

framkommit. Ett anställningsavtal som åberopades vid tiden för beslutet ansågs vara uppenbart 

felaktigt. På grund av senare framkomna uppgifter om de förhållanden som förelåg vid 

tidpunkten för beslutet bedömdes att det inte var fråga om en faktisk anställning.  

Typfall 1, ej extensiv tillämpning, vare sig av kammarrätten eller Försäkringskassan. 

Mål B 

Fråga om beslut om SGI kunde ändras till nackdel för enskild. Uppgifter som kommit in till 

Försäkringskassan efter beslutet klarlade anställningsförhållandena vid tiden för beslutet om 

SGI och visade att det hade fattats på felaktigt och ofullständigt underlag. Omständigheterna, 

de faktiska anställningsförhållandena, fanns vid tiden för beslutet och de såg annorlunda ut än 

det som underlaget hos Försäkringskassan vid tiden för beslutet utsade. 

Typfall 1, dock handlar den avgörande rättsfrågan här om tvåårsregeln.  

Ej extensiv tillämpning, vare sig av kammarrätten eller Försäkringskassan. 

Mål A 

Frågan var om ett beslut om återkrav av felaktigt utbetald livränta kunde ändras till fördel för 

den enskilde. 

Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. Som grund för att beslutet 

skulle ändras anfördes att det taxeringsbeslut som beslutet grundade sig på hade senare ändrats 

av Skatteverket. Försäkringskassan menade att beslutet inte gick att ändra eftersom det inte 

gick att konstatera att beslutet var fel när det fattades. Felet hade inte ”uppkommit genom att 

omständigheter som fanns vid tiden för beslutet blev kända för myndigheten först efter att beslutet 

fattades.” Förvaltningsrätten ansåg i likhet med Försäkringskassan inte att beslutet var fel när 



 

b 

 

det fattades och därför kunde det inte ändras med stöd av 113 kap. 3 § SFB. Resonemanget 

synes vara att taxeringsbeslutet utgör en omständighet, det konstituerar ett förhållande som låg 

till grund för beslutet. En jämförelse kan göras med fallet ovan, där utgjorde underlaget i form 

av ett anställningsavtal endast bevis för en omständighet, ett visst anställningsförhållande. 

Klart är att varken Försäkringskassan eller Kammarrätten tillämpar paragrafen extensivt här. 

En ändring enligt 113 kap. 3 § SFB ansågs endast möjlig om Försäkringskassan kunnat 

konstatera att beslutet var fel när det fattades, alltså för typfall 1. 

Mål E 

Frågan var om ändring gick att göra till fördel för den enskilde. 

Först (långt) efter att besluten (det var fråga om flera beslut i detta fall) hade fattats hade det 

kommit fram sådana uppgifter om omfattningen av den enskildes övertid som visade att 

besluten hade fattats på uppenbart ofullständigt underlag. I detta fall förelåg inte underlaget i 

ärendet vid tiden för beslutet, men informationen om övertidsarbete fanns hos arbetsgivaren 

och domstolen skriver: ” Om frågan om regelbunden övertidsersättning hade utretts av 

Försäkringskassan hade sannolikt viss övertidsersättning lagts till (…)[underlaget]”. Besluten gick 

därför att ändra. Här är närmast fråga om tillämpning av regeln på typfall 1. 

Ej extensiv tolkning i kammarrätten, typfall 1. 

Försäkringskassan synes inte ha en annan åsikt än domstolen i denna fråga men menar att 

omständigheterna varit kända innan två år och att rättsfrågan handlar om tvåårsregeln. 

 

Nedan redovisas undersökningen av tillämpningen av rekvisitet felaktig rättstillämpning eller 

annan liknande orsak. 

Mål J 

Frågan var om ett beslut om SGI kunde ändras till nackdel för den enskilde. 

Analys: Felaktigheten som bestod i att handläggaren hade utgått ifrån att den enskilde hade 

arbetat under den aktuella perioden när så inte var fallet, bedömdes som uppenbar. 

Omständigheten förelåg vid tidpunkten för det ursprungliga beslutet och underlaget fanns 

tillgängligt hos myndigheten. Inget nytt underlag hade tillkommit efter beslutet men den 

enskilde hade efter beslutet bekräftat riktigheten i de förefintliga uppgifterna. Kammarrätten 

hänvisade till förarbetena till den första ändringsregeln i (20 kap. 10 §)AFL och konstaterade 

att handläggaren hade felbedömt underlaget på så sätt att hen hade misstagit sig angående en 
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faktisk omständighet som ingick i beslutsunderlaget.162 Därför var det riktigt av 

Försäkringskassan att ändra beslutet med stöd av 113 kap. 3 § 3 p. SFB.  

 Ej extensiv tolkning av något rekvisit hos vare sig Försäkringskassan eller kammarrätten. 

Mål K 

Försäkringskassans beslut var behäftat med en ursprunglig felaktighet i form av felaktig 

rättstillämpning. 19 kap. 14 § första stycket första punkten SFB hade inte beaktats vid 

beräkningen av underlaget för återbetalningsskyldighet.  

Ej extensiv tolkning av något rekvisit hos vare sig Försäkringskassan eller kammarrätten. 

Mål C 

Frågan var om ett beslut om SGI kunde ändras till nackdel för en enskild från och med en viss 

tidpunkt T. Beslutet kunde inte ändras med stöd av 113 kap. 3 § 3 p eftersom den felaktiga 

rättstillämpningen inte var uppenbart felaktig. Försäkringskassan anförde: vid en sammantagen 

bedömning av all utredning i målet hade den enskilde inte gjort sannolikt att hen kunde väntas 

få inkomst av eget arbete från och med den aktuella tidpunkten T. Försäkringskassan hade gjort 

en sammanvägd bedömning av bland annat olika datumangivelser i 4 olika typer av underlag. 

Domstolen synes anse att den senare bedömningen förvisso var korrekt. Den ursprungliga 

bedömningen var till och med så pass oriktig att det gick att kvalificera som felaktig 

rättstillämpning. Däremot var (den felaktiga) bedömningen för komplex för att den skulle 

kunna anses uppenbart felaktig. Domstolen skriver i sina domskäl: ”[f]ör att ett beslut ska 

kunna ändras på denna grund torde krävas att beslutsfattande tjänsteman genom beslutet 

klart åsidosatt författningsregel eller stadgas praxis, alternativt grovt felbedömt 

sakomständigheterna i målet (jfr exempelvis FÖD 1992:1).”. 

Extensiv tillämpning av Försäkringskassan, ej extensiv tillämpning i kammarrätten. 

 

Mål D 

Eftersom det fanns stöd i praxis från FÖD163 att ifrågasätta den bedömning (avseende när ett 

försäkringsfall inträffade) som Försäkringskassan grundade sitt ändringsbeslut i var det inte en 

uppenbart felaktig rättstillämpning. 

Extensiv tillämpning av Försäkringskassan, ej extensiv tillämpning i kammarrätten. 

 

                                                 
162 Prop. 1977/78:20 s. 95. 

163 FÖD 310/87:1 


