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Abstract 

This study aims to analyse the possibility of expanding the rule of pure economic loss 

according to Chapter 2, Section 2, of the Swedish Tort Liability Act, to include when a legal 

person is subject to a commercial disparagement (Sw. ekonomiskt förtal),  in particular when 

a competitor spreads false information with the intention of own gain. The study notes that 

regulation of commercial disparagement has been subject to discussions over the years. 

However, such a regulation has not yet been established, mainly because of the principles of 

freedom of speech and free competition. 

 

The study finds that even though a legal person cannot be defamed according to Chapter 5, 

Section 1, of the Swedish Penal Code, the provision might be applicable in certain situations. 

One such situation is when a legal person is negatively mentioned, but rather one or more 

other parties are regarded as designated by such statement. Such a statement can entitle to 

reimbursement according to Chapter 2, Section 3, of the Swedish Tort Liability Act. The 

compensation aims to compensate for the non-financial damage that the defamation 

constitutes and is thus not compensation for a possible economic loss. Another possibility for 

a legal person that is subject to a commercial disparagement is the regulation of pure 

economic loss in Chapter 2, Section 2, of the Swedish Tort Liability act. The regulation of 

pure economic loss has been considered hard to apply on situations when a criminal act has 

not been committed. However, in recent years it should be noted that an extension has 

occurred through case law. The regulation is thereby no longer considered as rigid as it once 

was.  

 

The study concludes that there are three main categories for when compensation for pure 

economic loss might occur in non-contractual relations. The study further concludes that it 

could be possible according to the extension of the regulation of pure economic loss, for a 

legal person to obtain compensation for pure economic loss as a result of commercial 

disparagement. However, whether this will occur in practice cannot be confirmed within the 

scope of this study. The development of the law indicates that there has been an extension of 

the liability of pure economic loss. A further extension of the regulation to include 

commercial disparagement of a legal person must be balanced against other interests by the 

legislator or the courts.     
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1. Inledning  

1.1 Ämne och problemformulering 

Ett företags överlevnad beror många gånger på dess goda rykte hos allmänheten. Ett gott 

anseende hos konsumenter kan vara lika viktigt som själva verksamheten företaget faktiskt 

bedriver. I och med internets snabba framväxt, särskilt sociala mediers, kan negativ publicitet 

om ett företag, eller företrädare för företaget, nå en enorm publik inom loppet av bara några 

minuter. Sådan publicitet kan innebära stora ekonomiska förluster för ett företag och i värsta 

fall även leda till konkurs. “Ekonomiskt förtal” innebär att någon förtalar en kommersiell 

aktör. I många andra länder kan ett sådant uttalande leda till straffansvar för den som spridit 

uppgifterna.
1
 Den svenska rättsordningen erbjuder dock inte ett direkt skydd för juridiska 

personer mot ekonomiskt förtal, vare sig uttalandet är sanningsenligt eller ren lögn. Förslag 

om reglering av ekonomiskt förtal har varit föremål för diskussion ett flertal gånger, dock utan 

lagreglering som resultat. Skäl som anförts mot att ekonomiskt förtal ska regleras grundas 

bland annat i den starka yttrandefriheten och fria konkurrensen som råder i svensk rätt.
2
 

 

Förtalsparagrafen, som återfinns i 5 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) (BrB), omfattar därmed 

inte förtal av juridiska personer. Det har dock diskuterats i både praxis och doktrin att 

bestämmelsen ändå kan bli tillämplig när en juridisk person blir negativt omtalad, men det 

egentligen är en eller flera personer som blir direkt eller indirekt utpekade på grund av 

uttalandet. Det har även konstaterats i förarbeten att spridande av oriktiga eller ogrundade 

uppgifter om en persons yrkesutövning eller ekonomiska förhållanden omfattas av vanlig 

ärekränkning. Ett sådant uttalande kan alltså utgöra ett brott och berättigar därmed till 

kränkningsersättning för den utpekade fysiska personen. Kränkningsersättning syftar dock till 

att ersätta den ideella skadan som ett förtal innebär och omfattar således inte eventuella 

ekonomiska förluster som kan uppstå på grund av ett förtal.  

 

Ett alternativ till en lagreglering av ekonomiskt förtal eller att gå en omväg via 5 kap. 1 § BrB 

skulle vara att en juridisk person som blir utsatt för ekonomiskt förtal och lider en ekonomisk 

skada istället skulle grunda sin talan med hjälp av skadeståndslagens (1972:207) (SkL) regel 

                                                 
1
 Se SOU 2006:96, Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? (del 2 av 2), passim, där en 

jämförelse har genomförts av ett antal länders rättsordningar och hur hanteringen av yttrandefrihetens gränser ser 

ut. Det framkommer bland annat att ett flertal länder har reglerat förtal av juridiska personer. 
2
 Persson, Gunnar, Ekonomiskt förtal - Om svensk tryckfrihet i det nya Europa, 2005, s. 9 ff. 
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om ren förmögenhetsskada.
3
 Bestämmelsen har sedan tillkomsten av SkL ansetts vara 

svårtillämplig på situationer där ett brott inte har begåtts, med anledning av den starka 

kopplingen mellan straffrätt och skadeståndsrätt inom den svenska rättsordningen. På senare 

år har dock en utvidgning skett i praxis och regeln betraktas inte längre som en spärregel. 

Frågan är därmed mot bakgrund av den utvidgning som skett i praxis: om en kommersiell 

aktör aktivt sprider nedsättande uppgifter om en annan kommersiell aktör, med syftet att 

skada dennes verksamhet och själv vinna konkurrensfördelar
4
 - finns det möjlighet att utvidga 

regeln om ren förmögenhetsskada att omfatta sådant handlande? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka möjligheten att utvidga regeln om ren förmögenhetsskada 

till att omfatta situationen när en juridisk person blir utsatt för ett så kallat “ekonomiskt 

förtal”, särskilt när det är en konkurrent, det vill säga en annan juridisk person, som sprider 

uppgifterna med syfte till egen vinning. 

 

För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar besvaras: 

- Hur har ekonomiskt förtal betraktats i svensk rätt? 

- Enligt vilka i praxis utarbetade undantagskategorier har ersättning för ren 

förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden utgått, när en brottslig handling 

inte har begåtts?  

- Mot bakgrund av ovan, enligt vilken av undantagskategorierna, om någon, skulle 

ekonomiskt förtal av juridiska personer kunna omfattas av?  

 

Ett generellt syfte med uppsatsen, som ligger utanför ramen av frågeställningarna och det rent 

juridiska innehållet som behandlas i arbetet, är att återuppliva debatten om ekonomiskt förtal. 

Ställt mot den påverkan som sociala medier kan ha på kommersiella aktörers anseende och 

hur fort uttalanden kan få spridning kan det vara aktuellt att ställa sig frågan: är det lämpligt 

att skadliga lögner ska få spridas om en juridisk person? 

 

                                                 
3
 2 kap. 2 § SkL. 

4
 Ett sådant beteende kommer fortsättningsvis i arbetet även benämnas kortfattat som ”kränkande konkurrens”. 
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1.3 Avgränsningar 

Med hänsyn till arbetets syfte och omfattning sker vissa avgränsningar för att på så sätt 

fokusera på de mest relevanta områdena. Inledningsvis kan framföras att arbetet förutsätter att 

läsaren har en viss grundläggande kunskap om skadeståndsrättens grunder. Detta innebär att 

vissa grunder inom skadeståndsrätten som exempelvis skadeståndets funktioner, adekvat 

kausalitet och culpabedömning inte behandlas.  

 

Det finns många olika intressanta infallsvinklar som skulle kunna behandlas inom det aktuella 

ämnet, men som i stället får lämnas till framtida författare att behandla. Som nämnt ovan är 

syftet med arbetet att undersöka möjligheten till att utvidga regeln om ren förmögenhetsskada 

till att även omfatta ekonomiskt förtal av juridiska personer. Eftersom ekonomiskt förtal finns 

reglerat i andra länder hade det varit intressant med en komparativ analys av andra länders 

reglering av ekonomiskt förtal och ren förmögenhetsskada. En sådan komparativ studie är 

dock inte nödvändig för att uppnå arbetets syfte. Däremot kan nämnas att en komparativ 

analys förmodligen är att betrakta som nödvändig vid en fortsatt fördjupning av det aktuella 

ämnet.       

 

För att uppfylla arbetets syfte är det vidare inte av relevans att behandla vilket skydd juridiska 

personer kan erhålla i lagstiftning inom exempelvis marknads- eller varumärkesrätten. Den 

nyfikna läsaren hänvisas i stället till relevant doktrin inom dessa rättsområden. 

 

Även inom området för rena förmögenhetsskador finns det många olika ämnen som skulle 

kunna beröras, vilket innebär att avgränsningar sker även här. Exempelvis behandlas inte stat 

eller kommuns skadeståndsskyldighet
5
 för ren förmögenhetsskada i arbetet. Arbetet syftar 

främst till att undersöka negativa utlåtanden om en juridisk person som en konkurrent har 

spridit, vilket innebär att stat och kommun faller utanför. Vidare ska framföras att arbetet 

också i viss utsträckning behandlar negativa utlåtanden om en juridisk person som en 

privatperson sprider. Detta behandlas med syfte att demonstrera för läsaren hur författaren 

bedömer att utfallet skiljer sig åt vid frågan om ersättning ska utgå för ekonomiskt förtal av en 

juridisk person, beroende på om det är en annan juridisk person eller privatperson har spridit 

uppgifterna. Vidare ligger fokus på skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada utan att 

                                                 
5
 3 kap. 2-3 §§ SkL. 
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en brottslig handling begåtts eller när det finns stöd i speciallagstiftning, vilket bland annat 

innebär att exempel på brott som leder till skadeståndsansvar endast behandlas kortfattat.  

 

Till sist kan nämnas att en av anledningarna till varför ekonomiskt förtal inte reglerats i 

svensk rätt beror på den starka ställning som yttrandefriheten har i svensk rätt. Yttrandefrihet 

är en rättighet som är viktig att beakta i ett demokratiskt samhälle och även vid frågan om 

ekonomiskt förtal. Eftersom arbetet har till syfte att undersöka möjligheten att utvidga ren 

förmögenhetsskada till att omfatta ekonomiskt förtal av juridiska personer presenteras 

regelverken som reglerar yttrandefrihet i svensk rätt endast övergripligt. En avvägning mellan 

yttrandefriheten och skyddet mot ekonomiskt förtal ankommer på lagstiftaren och 

rättstillämparen. En djupdykning i dessa regelverk faller därmed utanför arbetets syfte. Vidare 

ska framföras att förtalsbrottet förekommer på två ställen i det straffrättsliga systemet och 

återfinns både i BrB och i tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF). Förtal som 

tryckfrihetsbrott kommer dock inte att behandlas i arbetet eftersom sådant brott främst tar 

sikte på uppgifter som sprids av massmedia och därmed faller utanför arbetets syfte.  

 

1.4 Metod och material 

För att uppfylla arbetets syfte kommer arbetet bedrivas inom ramen för den rättsdogmatiska 

metoden. Rättsdogmatikens innebörd är omdiskuterad, men syftet kan sägas vara att 

rekonstruera en rättsregel eller en lösning på ett juridiskt problem.
6
 Utgångspunkten för en 

rättsdogmatiker är att tolka och systematisera gällande rätt. Vidare finns det en uppfattning 

om att den som tillämpar den rättsdogmatiska metoden även får lägga fram förslag de lege 

ferenda, kritisera innehållet i rättspraxis samt visa på eventuella följder som en specifik 

rättstillämpning kan resultera i.
7
 Följande arbete har som utgångspunkt att den 

rättsdogmatiska metoden ger utrymme för tillämparen att utvärdera, analysera samt kritisera 

den systematisering som gjorts av gällande rätt. En sådan utgångspunkt ger tillämparen av 

metoden möjligheten att ha ett kritiskt förhållningssätt till rätten samt att bidra till 

                                                 
6
 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, i Korling, Fredric; Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 2013, s. 

21. 
7
 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 2005, s. 313. 
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utvecklingen av rättsvetenskapen. Vid tillämpning av den rättsdogmatiska metoden behöver 

däremot inte slutsatserna vara att det föreligger brister i det undersökta rättssystemet.
8
  

 

Vid en systematisering och tolkning av gällande rätt enligt den rättsdogmatiska metoden har 

man
9
 de allmänt accepterade rättskällorna att använda. Dessa rättskällor är lagstiftning, 

rättspraxis, lagförarbeten och rättsvetenskaplig litteratur. Rättskällorna har även en ställning i 

den så kallade rättskällehierarkin vilket avgör vilken vikt de ska tillmätas vid fastställandet av 

gällande rätt. En rättsdogmatiker ska beakta lagstiftning och föreskrifter.
10

 I det aktuella 

arbetet behandlas främst SkL men även BrB till viss del. Förarbeten till aktuell lagstiftning, 

prejudikat och internationella konventioner bör beaktas.
11

 De förarbeten som är relevanta för 

att uppnå arbetets syfte behandlas i materialet. Förarbeten till nuvarande SkL behandlas för att 

förstå hur huvudregeln om ren förmögenhetsskada var avsedd att tolkas och tillämpas. Vidare 

behandlas även andra förarbeten för att förstå bakgrunden till varför ekonomiskt förtal varit 

uppe för diskussion ett flertal gånger utan att reglering har skett. Den utvidgning och 

kategorisering som har skett av regeln om ren förmögenhetsskada har främst skett genom 

praxis från HD, vilket innebär att arbetet fokuserar mycket på just dessa rättsfall.  

 

Avslutningsvis får även rättskällor som exempelvis icke prejudicerande domar och beslut 

samt den rättsvetenskapliga litteraturen beaktas inom den juridiska argumentationen.
12

 Det 

finns inte mycket vägledning från varken lagstiftning eller förarbeten om vilka kriterier som 

uppställs på när utvidgning av ren förmögenhetsskada får ske, vilket innebär att mycket av 

arbetets innehåll får hämtas från doktrin. Eftersom det är ett relativt oklart rättsområde som 

till stor del utvidgats genom rättspraxis och som inte är helt enkel att tolka, är det viktigt att 

flera olika författares verk behandlas. Det är dock främst en författare som dominerar på 

                                                 
8
 Peczenik, Aleksander, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 2/1990, s. 41 ff., Se 

även Kleineman, Rättsdogmatisk metod, 2013, s. 24; Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 

2015, s. 43 ff. 
9
 Se Lando, Ole, Om han eller hon eller den, SvJT 2014 s. 675 ff. I artikeln redogör författaren för hur EU-

lagstiftaren och lagstiftarna i Norden, England, Tyskland och Frankrike använder pronomen och vad ett visst 

antal juridiska författare i dessa länder anser om saken. Vidare behandlas för hur författarna själva använder 

pronomen i sina juridiska texter. Av artikeln framgår det att både lagstiftare och författare i allt större 

utsträckning försöker använda sig av könsneutrala begrepp, men att maskulina begrepp fortfarande används 

relativt ofta. Flera av författarna uppger att de använder maskulina begrepp på grund av vana, men även eftersom 

det är mer vedertaget med maskulina begrepp och att debatten om pronomen har blivit politiskt laddad. I 

följande arbete är utgångspunkten att använda könsneutrala begrepp i den mån det är möjligt. Maskulina begrepp 

som det generiska pronomenet ”man” och även det maskulina begreppet ”han” förekommer dock på vissa 

ställen. När ”man” och ”han” används i texten så omfattar det dock även kvinnor. Begreppen används således 

som könsneutrala pronomen.  
10

 Peczenik, FT 2/1990, s. 47. 
11

 Peczenik, FT 2/1990, s. 48. 
12

 Peczenik, FT 2/1990, s. 48. 
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området för rena förmögenhetsskador vilket är Jan Kleineman. Hans avhandling och övrig 

författad litteratur utgör därmed en stor del av källmaterialet. För att få en så objektiv bild som 

möjligt av uppfattningen om rättsläget kombineras Kleinemans texter även med andra 

författare inom skadeståndsrätten. Utöver avhandlingar och annan kurslitteratur används även 

artiklar från Juridisk Tidsskrift (JT) och Svensk Juristtidning (SvJT) som en del av materialet.  

 

1.5 Disposition  

Arbetet delas in i sex avsnitt. Det inledande avsnittet utgör ramen för uppsatsen. Som ovan 

presenterats introduceras ämnesvalet tillsammans med problemformulering, syfte, 

frågeställningar, avgränsningar samt metod och material. För att kunna analysera arbetets 

syfte, ekonomiskt förtal av juridiska personer och möjligheten till ersättning för ren 

förmögenhetsskada, är det av vikt att inledningsvis förstå vissa allmänna grunder inom 

skadeståndsrätten. I det andra avsnittet behandlas därför vilka skadetyper som SkL reglerar. 

Vidare behandlas vad skillnaden mellan ideell och ekonomisk skada är samt tredjemansskada 

och hur det ersätts enligt svensk rätt. Ersättning för tredjemansskada behandlas eftersom 

ersättningsmöjligheterna vid ekonomiskt förtal av juridiska personer kan variera beroende på 

hur relationen mellan ren förmögenhetsskada och kränkning betraktas. Avsnittet behandlar 

därmed även vilken utgångspunkt som arbetet fortsättningsvis intar på relationen mellan ren 

förmögenhetsskada och kränkning, vilket är att en ekonomisk skada som uppstår till följd av 

en kränkning betraktas som en ren förmögenhetsskada och bedöms enligt dessa regler. Detta  

innebär även att infallsvinkeln om ersättning för tredjemansskador blir mindre viktig i arbetets 

fortsatta framställning. 

 

För arbetets syfte är det vidare av vikt att förstå bakgrunden till det synsätt som svensk rätt har 

på ekonomiskt förtal av juridiska personer. I det tredje avsnittet behandlas därför 

bestämmelsen om förtalsbrottet och hur den samspelar med ekonomiskt förtal. I avsnittet 

redogörs även för vilken utgångspunkt arbetet intar på definitionen av ekonomiskt förtal. Då 

yttrandefrihet är en stor anledning till varför ekonomiskt förtal av juridiska personer inte 

reglerats i svensk rätt innehåller avsnittet en kort redogörelse för regleringen av 

yttrandefriheten i svensk rätt. Det framgår av det tredje avsnittet att yttrandefriheten finns 

reglerad i ett flertal olika grundlagar samt lagar och internationella konventioner, vilket 

medför att yttrandefriheten har en stark ställning inom svensk rätt. Vidare framgår det att 

ekonomiskt förtal inte finns reglerat i svensk rätt, men att spridande av oriktiga eller 
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ogrundade uppgifter om en persons yrkesutövning eller ekonomiska förhållanden kan 

inrymmas i reglerna om vanlig ärekränkning. Det framgår även att det endast är fysiska 

personer som omfattas av förtalsparagrafen i BrB. I avsnittet konstateras dock att 

förtalsparagrafen även kan omfatta situationer när det är en juridisk person som blir omtalad, 

men att det uppfattas som att det är en eller flera personer som blir direkt eller indirekt 

utpekade. 

  

Eftersom bakgrunden till ekonomiskt förtal och förtalsparagrafen i BrB behandlas är det även 

passande att det tredje avsnittet behandlar kränkningsersättning. Avsnittet undersöker vad 

kränkningsersättning syftar till att ersätta och hur denna skadeståndsberäkning går till. 

Kränkningsersättning och skadeståndsberäkningen behandlas i arbetet för att demonstrera för 

läsaren vad en person som blir utsatt för förtal kan erhålla för ersättning. Det konstateras i 

avsnittet att kränkningsersättning avser att ersätta den ideella skadan som en kränkning 

innebär. Det betyder att en eventuell ekonomisk förlust som en fysisk eller juridisk person 

lider på grund av förtal inte ersätts inom ramen för kränkningsersättning.  

 

Om den förtalade inte vill gå en omväg via 5 kap. 1 § BrB, när en fysisk person blivit direkt 

eller indirekt utpekad i ett uttalande, blir det fjärde avsnittet aktuellt. Avsnittet behandlar 

kärnan av uppsatsens syfte, det vill säga ren förmögenhetsskada och när ersättning för sådan 

skada kan utgå. Att ersättning ska utgå för ekonomisk skada som en juridisk person lider till 

följd av ekonomiskt förtal är inte en självklarhet. Det är därför av vikt att förstå hur 

bestämmelsen om ren förmögenhetsskada tidigare har betraktats samt undersöka vilka 

utvidgningar som har skett på senare tid. Av avsnittet framgår det att regeln om ren 

förmögenhetsskada tidigare har betraktats som en spärregel. Det krävdes att skadan hade 

orsakats genom en brottslig handling för att ersättning skulle utgå. Synsättet har under senare 

år kommit att förändras och regeln har utvidgats genom praxis. Det finns idag en del olika 

situationer där ersättning har utgått utan att en brottslig handling har begåtts. Regeln betraktas 

inte längre som en lika orubblig spärregel. Utvecklingslinjen i praxis är däremot inte ett 

likhetstecken med att alla rena förmögenhetsskador berättigar till ersättning. Det finns vissa 

uppställda begränsningar, vilka behandlas i arbetet för att sedan undersöka möjligheten till 

ersättning för ekonomiskt förtal. Varje deskriptivt avsnitt avslutas med en sammanfattande 

analys som återkopplar till arbetets syfte, det vill säga huruvida en juridisk person som blir 

utsatt för ekonomiskt förtal kan erhålla ersättning för ren förmögenhetsskada.        
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I det femte avsnittet framställs fyra korta exempel för att tillämpa de sammanfattande 

analyserna från tidigare avsnitt. Syftet med dessa exempel är att kortfattat demonstrera för 

läsaren hur utfallet kan tänkas bli mot bakgrund av vad som framkommit i arbetet. Avsnittet 

syftar även till att demonstrera för läsaren vad skillnaden blir i utfallet, beroende på om det är 

en konkurrerande kommersiell aktör eller en ”vanlig” fysisk person som sprider de negativa 

uppgifterna. 

 

I det avslutande sjätte avsnittet sammanställs analyserna från tidigare avsnitt för att ge en 

tydlig slutsats som knyter samman säcken med arbetets syfte. Arbetet avlutas sedan med en 

avslutande reflektion där jag kort diskuterar slutsatserna av arbetet samt huruvida jag anser att 

det är möjligt och/eller önskvärt att utvidga ersättning för rena förmögenhetsskador till att 

även omfatta ekonomiskt förtal av juridiska personer. 

 

2. Allmänt om skadestånd 

2.1 Inledande ord 

Skadestånd syftar till att försätta den skadelidande i samma ekonomiska situation som innan 

skadan inträffade.
13

 I SkL regleras det utomobligatoriska skadeståndsansvaret, medan det 

inomobligatoriska skadeståndsansvaret regleras i kontrakt eller regler som anknyter till dessa 

områden.
14

 Följande avsnitt behandlar kortfattat vilka olika skadetyper som återfinns i SkL, 

gränsdragningen mellan ideell och ekonomisk skada samt vad som utmärker tredjemansskada 

och om sådan skada ersätts enligt svensk rätt. Avslutningsvis behandlas vilken utgångspunkt 

som arbetet fortsättningsvis intar angående relationen mellan ren förmögenhetsskada och 

kränkning.    

 

2.2 Skadetyper 

SkL utgår från att skador kan kategoriseras som ideella eller ekonomiska skador. Ekonomisk 

skada är sådan skada som kan mätas i pengar, medan ideell skada däremot är sådan skada som 

inte kan mätas i pengar.
15

 Gränsdragningen mellan dessa två huvudgrupper av skador 

                                                 
13

 Hellner, Jan; Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 2014, s. 23. 
14

 1 kap. 1 § SkL. 
15

 Hellner; Radetzki, 2014, s. 367. 
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behandlas mer utförligt nedan.
16

 SkL sorterar in de två huvudgrupperna av skador i fyra 

kategorier, nämligen personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada samt kränkning.
17

  

 

SkL är främst uppbyggd efter person- och sakskador och det är även dessa skador som utgör 

de dominerande grupperna av skador utanför kontraktsförhållanden.
18

 Personskada avser 

kroppsliga skador, både fysiska och psykiska.
19

 Sakskada avser skada på lösa föremål eller 

fast egendom.
20

 Ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som inte har något samband 

med person- eller sakskada.
21

 Kränkning är en ideell skada som inte förutsätter en 

personskada.
22

 För person- och sakskador utgår ersättning om skadan uppstår genom uppsåt 

eller vårdslöst vållande.
23

 Huvudregeln för ren förmögenhetsskada är att ersättning utgår om 

skadan orsakas genom en brottslig handling.
24

 Denna huvudregel har dock kommit att 

utvidgas till att även omfatta skada som inte orsakas genom en brottslig handling.
25

 För 

kränkning utgår ersättning för skadan om den orsakas genom en brottslig handling av ett visst 

slag.
26

 

 

2.2.1 Ideell och ekonomisk skada 

Som nämnt ovan utgörs SkL av två huvudgrupper, nämligen ideell och ekonomisk skada. 

Uppdelningen mellan dessa två skadegrupper kommer dock inte till uttryck i lagtexten, men 

det föreligger en viktig skiljelinje vid beräkningen av skadeståndet mellan skador av ideell 

och ekonomisk natur.
27

 En ekonomisk skada är en skada som kan uttryckas i ekonomiska 

termer i form av pengar, exempelvis kostnader eller inkomstförluster. Ideell skada kan 

däremot inte uttryckas i ekonomiska termer. Exempel på ideella skador är sveda och värk, lyte 

                                                 
16

 Se nedan kap. 2.2.1. 
17

 Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 1 §, Lexino 2013-05-31. Det var i NJA 2007 s. 540 som HD 

klargjorde att kränkning utgör en egen skadekategori, genom att uttala att kränkningsersättning ska betraktas som 

separat från skadestånd för personskada. 
18

 Hellner; Radetzki, 2014, s. 95. 
19

 Hellner; Radetzki, 2014, s. 99. Se även Bengtsson, Bertil; Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen - en 

kommentar m.m., 2014, s. 171 ff.  
20

 Hellner; Radetzki, 2014, s. 99.  Se även Bengtsson; Strömbäck,  2014, s. 380 ff. 
21

 1 kap. 2 § SkL. 
22

 Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 3 §, Lexino 2013-05-31.  
23

 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 1 § SkL. 
24

 2 kap. 2 §, 3 kap. 1 § SkL. Jfr. dock med 3 kap. 2 § p. 1 SkL där ersättning kan utgå om ren 

förmögenhetsskada vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars 

fullgörande staten eller kommunen svarar.  
25

 Se nedan i kap. 4. 
26

 Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 3 §, Lexino 2013-05-31. Se även 3 kap. 1 § p. 3 samt 3 kap. 2 § 

p. 2 SkL. Se även nedan kap. 3.5. 
27

 Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning, 2010, s. 61. 



15 
 

och annat stadigvarande men, särskilda olägenheter samt kränkning.
28

 Utgångspunkten är att 

ekonomisk skada ersätts så snart som skadeståndsskyldighet anses föreligga utan särskilt stöd 

i lag eller avtal.
29

 Vid ideell skada är däremot utgångspunkten att ersättning utgår om det finns 

särskilt stöd i lag.
30

 Bakgrunden till skillnaden mellan dessa två skadegrupper är att det vid 

ideell skada inte går att fastställa skadeståndets storlek på ett rättvist sätt. Det finns inte en 

objektiv norm på vilken beräkningen av skadeståndet kan baseras på.
31

 Ett synsätt är att ideell 

skada omfattar alla skadeverkningar som inte är av ekonomisk natur och kan mätas i pengar. 

Därmed är det en ekonomisk skada om skadan kan värderas i pengar, vilket Hellner menar på 

är ett synsätt som har kommit att bli accepterat av flertalet författare.
32

  

 

Den faktiska innebörden av ideell skada är komplex, vilket kan leda till att gränsdragningen 

mellan ideell och ekonomisk skada försvåras.
33

 Ideell skada har i majoriteten av fallen att göra 

med personliga och känslomässiga upplevelser.
34

 De ideella skador som SkL ersätter återfinns 

i den så kallade “sveda och värk-punkten” i 5 kap. 1 § 3 p. SkL, samt i bestämmelsen om 

kränkningsersättning i 5 kap. 6 § SkL. Övriga bestämmelser om ersättning i SkL utgör 

därmed ersättning av ekonomiska skador. Det finns dock inte en klar definition av vad en 

ekonomisk skada är.
35

 Exempelvis anses en skada som utgör en värdeminskning på egendom 

vara av ekonomisk art om det minskade värdet baseras på objektiva kriterier. Om det 

minskade värdet däremot baseras på subjektiva kriterier och exempelvis utgör ett så kallat 

affektionsvärde, är det att betrakta som en ideell skada. Radetzki menar på att person- och 

sakskador kan vara av både ekonomisk och ideell natur. Däremot utgör en ren 

                                                 
28

 Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 1 kap. 2 §, Lexino 2013-05-31. Se även Radetzki, 2010, s. 61. 
29

 Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 1 kap. 2 §, Lexino 2013-05-31. 
30

 Hellner; Radetzki, 2014, s. 341. Se dock NJA 2005 s. 462 där HD utdömde ersättning för ideell skada utan 

stöd i lag. Det gällde i fallet kränkningar av rättigheter som de kommer till uttryck i EKMR. HD konstaterade att 

principen om att ideell skada enbart ersätts om det finns lagstöd inte finns fastslagen i lagstiftning, vilket 

möjliggör att den kan frångås.   
31

 Radetzki, 2010, s. 62. 
32

 Hellner; Radetzki, 2014, s. 342. 
33

 Se exempelvis NJA 1995 s. 249, det så kallade “Järv-fallet” där staten yrkade skadestånd för två järvar (vilket 

är en fridlyst djurart) som dödats av en person som även dömdes för grovt jaktbrott. Fråga uppstod om 

gränsdragningen mellan en skada av ekonomisk eller ideell karaktär. HD bestämde att ersättning vid olaga jakt 

på järv skulle utgå med det dödade djurets avelsvärde. Skadeståndets storlek fick bestämmas med utgångspunkt 

genom en skälighetsuppskattning av de kostnader som staten har haft för bevarandet av den fridlysta djurarten. 

Se även Kleineman, Jan, Ideell skada eller förmögenhetsförlust - nytt synsätt under framväxt?, JT 1995-96, s. 

101 ff. för en utförlig genomgång av fallet samt för hans tolkning av rättsfallets påverkan på skadeståndsrätten. 

Kleineman benämner bland annat ersättningen som HD genom “järv-fallet” infört en slags ekologisk 

skadeståndsrätt. 
34

 Hellner; Radetzki, 2014, s. 342. Se även NJA 2000 s. 737 där det rörde sig om en skada av ekonomisk natur.  
35

 Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 1 kap. 2 §, Lexino 2013-05-31. 
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förmögenhetsskada alltid en ekonomisk skada, och en kränkning kan inte vara annat än en 

ideell skada.
36

 

 

2.2.2 Tredjemansskada  

Inom skadeståndsrätten är huvudregeln att endast den som lider en initial skada har rätt till 

skadestånd.
37

 En direkt skadelidande är den som lider en person- eller sakskada. En indirekt 

skadelidande, även kallad tredje man, är den som lider en förmögenhetsförlust på grund av 

någon annans person- eller sakskada. Utgångspunkten är därmed att en skada som tredje man 

lider inte ersätts.
38

 När den inledande skadan är en ren förmögenhetsskada följer samma 

huvudregel, det vill säga att tredjemansskada inte ersätts.
39

 Tredjemansskada kan definieras 

som “en allmän förmögenhetsskada till följd av annan person- eller sakskada”. Andersson 

menar dock på att definitionen föranleder en viss formalism, vilket riskerar att dra alla fall 

över en kam.
40

  

 

Att tredjemansskador som huvudregel inte ersätts fick sitt tydliga uttryck i NJA 2004 s. 609 

där domstolen anförde följande: “I skadeståndslagen anges inte hur kretsen 

ersättningsberättigade bestäms, men det är svensk rätts principiella ståndpunkt att den som 

vållat en person- eller sakskada inte är skyldig att ersätta den förmögenhetsförlust som tredje 

man kan lida till följd av skadan, utan bara de förluster som drabbar den person vilken har 

lidit den primära person- eller egendomsskadan”.
41

 

 

Uppkomsten av en tredjemansskada kan ske genom många olika situationer. Det kan 

exempelvis handla om en egendom som skadas, vilket leder till att andra än endast ägaren av 

egendomen lider skada. Det kan handla om en ekonomisk förlust på grund av ett driftstopp i 

en affärsverksamhet som uppstod till följd av skadan på egendomen. En sådan slags 

                                                 
36

 Radetzki, 2010, s. 62 f. 
37

 Andersson, Håkan, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, 1997, s. 19. Se även Andersson, Håkan, 

Skyddsändamål och adekvans, 1993, s. 561; Bengtsson, Bertil; Nordenson, Ulf K.; Strömbäck, Erland, 

Skadestånd: lagstiftning och praxis med kommentarer, 1985, s. 57 ff. och 89 ff.; Karlgren, Hjalmar, 

Skadeståndsrätt, 1972, s. 225 ff.; Hellner; Radetzki, 2014, s. 335 ff.  
38

 Prop. 1972:5, s. 159. Se även Andersson, 1997, s. 19; Bengtsson; Nordenson; Strömbäck, 1985, s. 59; 

Radetzki, 2010, s. 63. Se även Saxén, Hans, Skadeståndsrätt, 1975, s. 77 där han skriver följande avseende 

tredjemansskador: “ju svagare en persons anknytning till den skadade saken är, desto sämre är hans rätt till 

ersättning. Den som har svag anknytning till saken blir att betrakta som tredje person”. 
39

 Andersson, 1997, s. 19 f. Se även Bengtsson; Nordensson; Strömbäck, 1985, s. 59; Hellner; Radetzki, 2014, s. 

341.  
40

 Andersson, 1997, s. 18. 
41

Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 1 §, Lexino 2013-05-31. Se även Andersson, Håkan, 

Gränsproblem i skadeståndsrätten, 2013, s. 363. 
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tredjemansskada kallas även för ”egentlig tredjemansskada”, vilket kan jämföras med 

”oegentlig tredjemansskada” som uppstår exempelvis då en förälder drabbas av depression 

efter att dennes barn drabbats av en personskada.
42

 ”Oegentliga tredjemansskador” ersätts 

med stöd i SkL.
43

 ”Egentliga tredjemansskador” ersätts i vissa undantagsfall.
44

  

 

Det finns alltså undantag från huvudregeln för tredjemansskada, vilket kan förklara 

Anderssons skeptiska inställning till den formalism som följer av definitionen av regeln för 

tredjemansskador.
45

 Det har exempelvis konstaterats att ersättning kan utgå i situationer då en 

tredje man har ett beaktansvärt intresse. Det har då handlat om situationer där en skadelidande 

drabbas av en sakskada och tredje man har ett intresse knutet till objektet som skadas. 

Intresset följer oftast av avtalsförhållanden, men kan även gälla i andra situationer.
46

 Kravet 

som uppställts i praxis för att ersättning ska utgå till tredje man är att denne ska ha ett 

“konkret närliggande intresse”.
47

  

 

Det var i NJA 1966 s. 210 som en tredje man ansågs ha ett ”konkret och närliggande intresse” 

som berättigade till ersättning. I målet hade en elektrisk kraftledning skadats vid trädfällning, 

vilket ledde till strömavbrott. Strömavbrottet ledde i sin tur till att tre bolag led ekonomisk 

förlust på grund av driftstörningar. Dessa bolag tillhörde samma koncern som det bolag som 

ägde den skadade kraftledningen. HD dömde ut ersättning till samtliga bolag eftersom de 

ansågs ha ”konkreta och närliggande intressen knutna till kraftledningen”.
48

 Målet har 

kritiserats i doktrin, med argument som att ”konkret och närliggande intresse” är ett för brett 

                                                 
42

Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 1 §, Lexino 2013-05-31. Se även Andersson, 1997, s. 250 f.  
43

 5 kap. 2 § SkL. Se Schultz Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 1 §, Lexino 2013-05-31.  
44

Se exempelvis NJA 2009 s. 16 där en bostadsrättsinnehavare erhöll ersättning från en entreprenör efter att 

dennes lägenhet drabbats av en vattenskada, vilket innebar att bostadsrättsinnehavaren fick kostnader för ett 

annat boende. Den primära skadan, vattenskadan, hade drabbat bostadsrättsföreningen som var den direkta 

skadelidande. Bostadsrättsinnehavaren ansågs ändå vara berättigad till ersättning trots att skadan som denne lidit 

var att betrakta som en tredjemansskada. 
45

 Andersson, 1997, s. 19.  
46

Andersson, 1997, s. 20. Se även Andersson, Gränsproblem, 2013, s. 347. Se även Kleineman, Jan, 

Ersättningsgilla tredjemansskador - än en gång, JT 2009-10, s. 316, där han skriver att man inte längre kan 

presumera att ännu oprövade tredjemansskador inte är ersättningsgilla, utan det krävs en förutsättningslös 

prövning.  
47

Andersson, 1997, s. 20. Se även NJA 1966 s. 210. Se Andersson, 1997, för en mer noggrann genomgång av 

vad detta uppställda krav innebär. Han ställer i boken upp olika problemformuleringar för att ta reda på de 

relevanta och utslagsgivande omständigheterna för vad ett “konkret närliggande intresse” egentligen är. Se även 

Kleineman, JT 2009-10, s. 317, där han kommenterar NJA 2009 s. 16 (ovan beskrivet i fotnot 44) och anför att 

HD i fallet fäster avseende vid om den skadade nyttjanderättshavaren har en “ägarliknande ställning”. Kleineman 

menar på att detta är ett uttryck som ger ett större utrymme än benämningen “konkret och närliggande intresse”. 
48

 Se Kleineman, Jan, Den avbrutna kraftledningen och behovet av en rättsregel, i Rättsfall att minnas: till Jan 

Hellner den 28 oktober 1997, s.167 ff., för en djupare genomgång av rättsfallet med kommentar. Se även 

Andersson, 1997, s. 195 ff.  
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begrepp. Andersson har däremot framfört att problemet i sig inte är att begreppet är för brett, 

utan att domen inte klargör vilken tyngd de olika anförda argumentet tillmättes eller i vilka 

kombinationer förhållanden måste föreligga.
49

 

 

Efter NJA 1996 s. 210 har HD avgjort ytterligare två kabelfall. Utgångarna i dessa två 

efterkommande fall tyder på att slutsatserna som kan dras från samtliga tre kabelfall är 

begränsade.
50

 I NJA 1972 s. 598 hyrde en person ett torp där han även bedrev ett hönseri. 

Genom vållande från staten blev den elektriska strömmen till torpet avbruten. Strömavbrottet 

ledde till att hyresgästen led en förlust då hönsen frös ihjäl. Ledningen som hade skadats 

försörjde endast det aktuella torpet och ytterligare ett torp, vilket dock var obebott. HD 

utdömde ersättning till hyresgästen för den förlust han lidit med motiveringen att förlusten 

som han drabbats av fick anses som följd av en  honom själv åsamkad sakskada. I NJA 1988 

s. 62 orsakade en grävmaskinist genom vårdslöshet en skada på en elkabel som försörjde ett 

företag med elkraft. Företaget yrkade skadestånd för förmögenhetsförlust till följd av 

driftstopp samt för material som behövde kasseras. HD utdömde endast skadestånd för 

materialet som behövde kasseras. Skadestånd för förmögenhetsförlusten till följd av 

driftstoppet ogillades dock eftersom det var att betrakta som en följdskada av sådant slag att 

den i enlighet med huvudregeln inte var ersättningsgill. HD ansåg att det saknades skäl att 

frångå huvudregeln.
51

   

 

2.2.3 Relationen mellan ren förmögenhetsskada och kränkning 

Som nämnt ovan utgör numera kränkning en egen skadekategori och det är därmed aktuellt att 

redogöra för vilken syn som arbetet som utgångspunkt fortsättningsvis kommer inta på 

relationen mellan ren förmögenhetsskada och kränkning. Detta eftersom det påverkar i vilken 

utsträckning infallsvinkeln på tredjemansskada blir aktuell.
52

 Schultz har diskuterat frågan om 

en ekonomisk skada som uppstår till följd av en kränkning betraktas som en ren 

                                                 
49

 Andersson, 1993, s. 568.  
50

 Se prop. 1972:5, s. 159, där det anförs att omständigheterna i 1966 års fall var särpräglade och att rättsfallet 

inte tillåter några slutsatser avseende frågan om domstolarna skulle vara beredda att döma ut ersättning för 

tredjemansskada i mer vidsträckt omfattning. Se även Hellner; Radetzki, 2014, s. 340. 
51

 Hellner; Radetzki, 2014, s. 339. Se även Bengtsson, Bertil; Ullman, Harald; Unger, Sven, Allehanda om 

skadestånd i avtalsförhållanden, 2009, s. 97. Se även Bengtsson, Bertil, Svensk rättspraxis: skadestånd utom 

kontraktsförhållanden 1985-1988, SvJT 1990, s. 70 f. Bengtsson anför att utfallet i NJA 1988 s. 62 tyder på att 

undantaget som ställdes upp i NJA 1966 s. 210 har ringa räckvidd. I NJA 1988 s. 62 hade tredje man ett 

väsentligt intresse i kabeln och var även den enda med ett sådant intresse. Enligt Bengtsson så var det särskilt i 

detta rättsfall, om någonsin, som undantaget från 1966 års fall skulle tillämpas. 
52

 Se ovan i kap. 2.2, fotnot 17. 
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förmögenhetsskada eller som en följdskada av kränkningen.
53

 Synsättet har betydelse 

eftersom arbetet syftar till att undersöka om en ekonomisk förlust till följd av ett så kallat 

”ekonomiskt förtal” kan ersättas som en ren förmögenhetsskada. Då förtal vanligtvis 

berättigar till kränkningsersättning är det således aktuellt att ta ställning till om 

utgångspunkten i arbetet är att en ekonomisk skada som uppstår till följd av förtalet är att 

betrakta som ekonomisk följdskada eller ren förmögenhetsskada.   

 

Schultz menar på att förhållandet mellan ren förmögenhetsskada och kränkning kan ha 

avgörande betydelse i vissa situationer. Exempelvis kan det ha betydelse när den ekonomiska 

skadan drabbar ett annat rättssubjekt än personen som blivit förtalad. Schultz menar att en 

ekonomisk skada till följd av att en annan person blivit förtalad kan kategoriseras på två olika 

sätt. Antingen betraktas den ekonomiska skadan som en följdskada av kränkningen. En sådan 

tolkning innebär att definitionen av ren förmögenhetsskada läses som att en ren 

förmögenhetsskada är en ekonomisk skada, utan samband med personskada, sakskada och 

kränkning. En sådan tolkning får till följd att ett annat rättssubjekt som drabbas av ekonomisk 

skada till följd av förtalet är att betrakta som tredje man, vilket enligt huvudregeln inte ersätts 

i svensk rätt.
54

  

 

Alternativet är att betrakta en ekonomisk skada som uppstår på grund av en kränkning som en 

ren förmögenhetsskada, det vill säga som en skada som inte har samband med person- eller 

sakskada. En sådan tolkning innebär att definitionen läses bokstavligen. Vidare får en sådan 

tolkning till följd att om ett annat rättssubjekt drabbas av ekonomisk skada till följd av 

förtalet, får bedömningen om ersättning ska utgå ske utifrån 2 kap. 2 SkL och enligt de 

allmänna principer som har utvecklats i praxis avseende ersättning för ren förmögenhetsskada 

som inte orsakats genom brottslig handling.
55

  

 

Följande framställning i arbetet kommer att inta samma utgångspunkt som den Schultz 

förespråkar, nämligen att det framstår som mest rimligt att läsa definitionen enligt sin 

ordalydelse.
56

 Det får till följd att utgångspunkten i arbetet är att en ekonomisk skada som 

uppstår till följd av en kränkning kommer betraktas som en ren förmögenhetsskada och 

                                                 
53

 Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 1 kap. 2 §, Lexino 2013-05-31. 
54

 Se ovan kap. 2.2.2. 
55

 Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 1 kap. 2 §, Lexino 2013-05-31. 
56

 Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 1 kap. 2 §, Lexino 2013-05-31. 
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bedömas enligt dessa regler. Det innebär även att infallsvinkeln om ersättning för 

tredjemansskador blir mindre viktig i den fortsatta framställningen.  

 

2.3 Sammanfattande analys 

Avgränsningen mellan ideell och ekonomisk skada är inte självklar och kan emellanåt vara 

komplex. Det kan dock konstateras att avgränsningen mellan ideell och ekonomisk skada när 

en juridisk person lider ekonomisk skada inte borde föranleda några större problem. Däremot 

kan det vara mer komplicerat att bedöma relationen mellan ren förmögenhetsskada och 

kränkning.  

 

Ekonomisk skada till följd av kränkning som betraktas som en följdskada kommer aktualisera 

reglerna om tredjemansskada, i de situationer då det är ett annat rättssubjekt än den som blivit 

utsatt för en kränkning som lider den ekonomiska skadan. Huvudregeln är att 

tredjemansskador inte ersätts, dock med vissa undantag. Det har i praxis konstaterats att 

tredjemansskada kan ersättas om tredje man har ett ”konkret och närliggande intresse” samt 

vid en ”ägarliknande ställning”. Kleineman menar att det senare begreppet öppnar upp för ett 

större utrymme än det tidigare. ”Konkret och närliggande intresse” har påpekats ha en ringa 

räckvidd eftersom kabelfallet från 1988 var ett sådant fall när ersättning, om någon gång, 

borde ha utgått i enlighet med undantaget. Rättsläget för tredjemansskador får därmed 

betraktas som relativt oklart, men utgångspunkten borde vara att det inte kan presumeras att 

oprövade tredjemansskador inte är ersättningsgilla.  

 

Om en ekonomisk skada till följd av kränkning istället betraktas som en ren 

förmögenhetsskada och den ekonomiska skadan drabbar ett annat rättssubjekt än den som 

blivit utsatt för kränkningen blir situationen annorlunda. Den ekonomiska skadan får då 

bedömas enligt 2 kap. 2 § SkL och enligt de principer som utarbetats i praxis. Det är även 

denna utgångspunkt som arbetet fortsättningsvis intar på relationen mellan ren 

förmögenhetsskada och kränkning.  
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3. Förtalsbrottet och ekonomiskt förtal 

3.1 Inledande ord 

Följande avsnitt behandlar vilket skydd en juridisk person har mot förtal enligt den svenska 

straffrättsliga regleringen. Inledningsvis presenteras yttrandefriheten samt dess ställning inom 

svensk rätt på ett översiktligt plan. Vidare behandlas bestämmelsen om förtal som återfinns i 5 

kap. 1 § BrB, vad ”ekonomiskt förtal” är och dess historia inom svensk rätt. Avslutningsvis 

behandlas om förtalsparagrafen även kan omfatta ett så kallat ”ekonomiskt förtal” av en 

juridisk person.  

 

3.2 Något om yttrandefrihet och juridik 

Fri åsiktsbildning är en grundläggande princip i det svenska statsskicket. Enligt 1 kap. 1 § 

regeringsformen (1974:152) (RF) bygger folkstyrelsen på ”fri åsiktsbildning och på allmän 

och lika rösträtt”. Vid utformningen av bestämmelserna om de grundläggande fri- och 

rättigheter i RF framhölls den fria åsiktsbildningen och dess betydelse för demokratin. Det 

stadgas i 2 kap. 1 § RF att varje medborgare gentemot det allmänna är tillförsäkrad 

yttrandefrihet.
57

 Bland dessa återfinns bland annat rätten att i tal, skrift eller bild eller på annat 

sätt fritt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
58

 Yttrandefrihet i 

tryckt skrift och regler om hur sådana yttranden får ske regleras i TF. Tryckta skrifter utgör 

bland annat tidningar, böcker, affischer och andra skrifter som framställs genom tryckning.
59

 

Andra former av yttranden som inte sker i tryckt skrift återfinns i yttrandefrihetsgrundlagen 

(1991:1469) (YGL) och omfattar radio och television och andra så kallade tekniska 

upptagningar.
60

 Inga andra begränsningar i tryck- och yttrandefriheten får ske än de som följer 

av de två grundlagarna.
61

 Yttrandefriheten finns även reglerad i artikel 10 i EKMR.
62

  

                                                 
57

 Se Persson, 2005, s. 16 som beskriver yttrandefrihet som att det innebär en rätt för en person att säga 

sanningen, en rätt att få uttrycka sina tankar samt en rätt att få påverka genom att uttrycka sina åsikter. Det är 

dessutom en rättighet för personen att motta information från en som yttrar sig, så kallad informationsfrihet. 
58

 Strömberg, Håkan; Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsrätt, 2004, s. 10. Yttrandefriheten och 

informationsfriheten enligt 2 kap. RF är inte absoluta. Inskränkningar i dessa friheter får ske endast för vissa 

särskilt angivna ändamål som anges i 2 kap. 23 § första stycket RF, exempelvis med hänsyn till rikets säkerhet, 

enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggande och beivrande av brott.  
59

 Strömberg; Axberger, 2004, s. 9. 
60

 Strömberg; Axberger, 2004, s. 9. Se även SOU 2016:58, Ändrade mediegrundlagar (del 1 av 2), s. 147. I 7 

kap. 4 § TF återfinns en uppräkning av gärningar som utgör tryckfrihetsbrott, om de begås genom tryckt skrift. 

Exempelvis utgör ärekränkningsbrott (förtal och förolämpning) ett sådant tryckfrihetsbrott. Genom en 

hänvisning i 5 kap. 1 § YGL ska tryckfrihetsbrotten betraktas också som yttrandefrihetsbrott, om de begås i en 

framställning som omfattas av YGL. Enligt både TF och YGL krävs det alltså att utöver att det ska vara ett 

tryck- eller yttrandefrihetsbrott krävs det även att gärningen är straffbar enligt annan lag. Det innebär att om 
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Persson menar att Sverige är ett land som värdesätter både yttrandefrihet och lagstiftning, 

vilket förklarar varför frågor om yttrandefrihet och begränsningar i densamma har behandlats 

genom lagstiftning.
63

 Tryck- och yttrandefrihet är grundläggande friheter i ett demokratiskt 

samhälle. Att yttrandefriheten i svensk rätt finns reglerad i grundlagarna TF och YGL gör det 

naturligt att koppla ihop detta med demokrati. Det i sin tur leder naturligt till att värna om en 

vidsträckt frihet för massmedier, eftersom man annars riskerar att framstå som 

odemokratisk.
64

 Persson menar dock på att alla begränsningar i yttrandefriheten inte behöver 

vara fientliga mot demokratin och att det finns många goda skäl för att yttrandefriheten inte 

ska vara total. Det är problematiskt att yttrandefrihet är närmast synonymt med 

grundlagstexterna i TF och YGL, eftersom dessa anses utgöra uttryck för tryck- och 

yttrandefrihetens principer. Persson menar på att det är högst aktuellt att se förbi TF och YGL 

och diskutera utifrån den grundläggande frågeställningen om yttrandefrihetens vikt i 

samhället, istället för att diskutera yttrandefrihet utifrån det befintliga grundlagsreglerade 

skyddet.
65

  

 

3.3 Förtal enligt brottsbalken 

Bestämmelsen om förtal återfinns i 5 kap. 1 § BrB och lyder enligt följande: 

”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar                    

uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.” 

 

Syftet med bestämmelsen är att skydda en persons ära. Begreppet “ära” har både en objektiv 

och subjektiv mening i svensk rätt. Ära är den aktning och anseende som en person kan 

åtnjuta bland sina medmänniskor, så kallad objektiv ära. Ära är även en persons egen känsla 

av att vara aktad och ansedd, så kallad subjektiv ära. Förtal utgör sådan ära som ska förstås 

som objektiv.
66

 Ansvar enligt förtalsparagrafen förutsätter att en uppgift lämnas samt att den 

lämnas till en tredje part, det vill säga någon annan än den utpekade personen. Uppgiften ska 

                                                                                                                                                         
riksdagen ändrar i BrB och exempelvis tar bort brottet förtal försvinner även möjligheten att döma till ansvar för 

motsvarande tryck- och yttrandefrihetsbrott. Dessutom kan inte ansvarsområdet för tryck- och 

yttrandefrihetsbrott utvidgas endast genom en ändring i brottsbalken. Det krävs också en ändring av TF och 

YGL, enligt särskilda bestämmelser i RF som tillämpas vid stiftande av grundlag. 
61

 SOU 2016:58, s. 140. 
62

 EKMR har också införlivats i svensk rätt genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Begränsningar i 

yttrandefriheten finns i artikel 10.2. 
63

 Persson, 2005, s. 21.  
64

 Persson, 2005, s. 17. 
65

 Persson, 2005, s. 21 f. 
66

 SOU 1953:14, s. 177. 
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komma till tredje mans kännedom.
67

 Uppgiften ska vidare vara av nedsättande beskaffenhet 

och inte endast utgöra ett slags värdeomdöme. Däremot behöver inte allmänheten uppfatta 

uppgiften som nedsättande. Det är tillräckligt att uppgiften har varit ägnad att utsätta den 

utpekade för andras missaktning, eller att uppgiftsspridaren har insett möjligheten av att så 

kan ske.
68

 Vidare uppställs det inte krav på att uppgiften ska ha medfört en faktisk skada för 

den utpekade personen.
69

 För straffansvar behöver inte den lämnade uppgiften vara osann.
70

 

Det ska poängteras att lagtexten inte uttryckligen anger att juridiska personer inte omfattas av 

bestämmelsen. Sedan tidigare har det dock intagits en sådan ståndpunkt i både doktrin och 

praxis att förtalsparagrafen endast omfattar fysiska personer, därmed omfattas inte juridiska 

personer.
71

 

 

3.4 Begreppet ”ekonomiskt förtal” 

“Ekonomiskt förtal” och dess exakta definition finns inte reglerat i svensk lagstiftning. 

Ekonomiskt förtal brukar beskrivas som “förtal av fysisk eller juridisk person, som är ägnat 

att skada denne i utövningen av yrke eller näring eller på annat sätt i ekonomiskt hänseende”. 

Vidare ska det ekonomiska förtalet medföra ekonomiska skadeverkningar utan att angripa på 

någons personliga ära.
72

 Detta utgör därmed en skillnad mot förtalsparagrafen i brottsbalken, 

vilken förutsätter ett angrepp mot en individs ära. Ekonomiskt förtal av juridiska personer 

sker vanligen genom smädande uppgifter från konkurrenter och andra enskilda personer eller 

genom publicerade tidningsartiklar, sociala medier och konsumentupplysningar. Listan på sätt 

en juridisk person kan bli utsatt för ekonomiskt förtal är lång.
73

  

 

I ett lagförslag från 1953 beskrev Straffrättskommittén innehållet i en straffrättslig reglering 

enligt följande: ”Den som om annan lämnar ogrundad uppgift angående gärning eller 

omständighet som är ägnad att skada denne i utövning av yrke eller näring eller eljest i 

ekonomiskt hänseende, dömes för ekonomiskt förtal till fängelse i högst två år eller böter. Är 

                                                 
67

 Se Berggren, Nils-Olof; Bäcklund, Agneta; Johansson, Stefan; Leijonhufvud, Madeleine; Munck, Johan; 

Trost, Hedvig; Träskman, Per Ole; Victor, Dag; Wennberg, Suzanne; Wersäll, Fredrik, Brottsbalken (10 nov. 

2017, Zeteo), kommentaren till 5 kap. 1 §. 
68

 Jareborg, Nils, Brotten. H. 1. Grundbegrepp: Brotten mot person, 1984, s. 291 f. 
69

 Axberger, Hans-Gunnar, Tryckfrihetens gränser, 1984, s. 227. 
70

 Se Nilsson, Brottsbalk (1962:700) 5 kap. 1 §, Lexino 2017-08-02. 
71

 Se NJA 1904 s. 483. Se även Nelson, Alvar, Rätt och ära, 1950, s. 234.  
72

 SOU 1972:88, s. 62. 
73

 Schultz, Mårten, Förtal och integritet, Juridisk Publikation 2/2012, s. 228 f. 
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brottet ringa, vare straffet böter.”
74

 Persson har framfört att den föreslagna regeln hade 

inneburit att ansvar hade förelegat om uppgiften var ogrundad. Sanna uppgifter hade därmed 

inte omfattats av regleringen. Vidare pekade utformningen tydligt på att det var ekonomiska 

intressen som var avsett att skyddas. I likhet med Persson är det vidare denna utgångspunkt 

som följande arbete kommer inta gällande definitionen av ”ekonomiskt förtal”.
75

 Det är 

ogrundade uppgifter som kränker en fysisk eller juridisk persons ekonomiska intressen.   

 

3.4.1 Ekonomiskt förtal – en historisk bakgrund 

Inom svensk rätt har ekonomiskt förtal blivit väl debatterat och frågan om ekonomiskt förtal 

av juridiska personer ska regleras inom den svenska rättsordningen har uppkommit ett flertal 

gånger. Det var främst i samband med införandet av den nya brottsbalken som ämnet om 

reglering av ekonomiskt förtal blev omdiskuterat.
76

 Straffrättskommittén föreslog i sitt 

betänkande till den nya brottsbalken att ett stadgande om ekonomiskt förtal skulle införas i 

kapitlet om bedrägeri.
77

 Departementschefen avstyrkte dock kommitténs förslag med 

hänvisning till att spridande av oriktiga eller ogrundade uppgifter om en persons 

yrkesutövning eller ekonomiska förhållanden kunde omfattas av vanlig ärekränkning. Vidare 

anförde departementschefen att en reglering av ekonomiskt förtal av juridiska personer inte 

borde införas i brottsbalken, utan istället i lagstiftningen om illojal konkurrens.
78

  

 

Vid riksdagsbehandlingen av propositionen om den nya brottsbalken uppkom frågan återigen 

genom en motion om att införa lagstiftning om ekonomiskt förtal.
79

 Det uttalades då att det 

var tveksamt om det var lämpligt att reglera ekonomiskt förtal i lagstiftningen om illojal 

konkurrens. Det anfördes att det eventuellt kunde vara mer lämpligt att reglera det i 

brottsbalken. Det bestämdes emellertid att avvakta i väntan på resultatet av utredningen om 

illojal konkurrens.
80

 

 

Lagrådet anförde dock i utredningen om illojal konkurrens att en reglering av ekonomiskt 

förtal av juridiska personer borde regleras i kapitlet om ärekränkning i brottsbalken, eftersom 

fler situationer skulle täckas in där än om det skulle regleras i lagstiftningen om illojal 

                                                 
74

 SOU 1953:14. Se även Persson, 2005, s. 24. 
75

 Persson, 2005, s. 24 f. 
76

 SOU 1953:14.  
77

 SOU 1953:14, s. 278 f. 
78

 Prop. 1962:10, s. B 52 f. 
79

 Motion (I:536). 
80

 1 LU 1962:42, s. 40. 
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konkurrens. Situationer som exempelvis att en tidigare anställd eller en kund sprider oriktiga 

uppgifter skulle inte omfattas av lagstiftningen om illojal konkurrens, vilket är situationer som 

också är vanligt förekommande. Lagrådet anförde därmed att en mer konsekvent behandling 

av frågan skulle kunna uppnås genom en reglering i brottsbalken.
81

 Det var dock 

departementschefens linje som följdes och regleringen infördes inte i brottsbalken.
82

  

 

Straffrättskommittén föreslog även att brottsbalken skulle innehålla en bestämmelse avseende 

förtal av kollektiv. Förslaget blev emellertid inte medtaget i propositionen till den nya 

brottsbalken. Som skäl anförde departementschefen att en sådan reglering väcker frågor som 

måste avvägas mot yttrandefriheten. Vid en avvägning mellan de olika intressena ansåg 

departementschefen att han inte var övertygad om behovet av ett sådant införande vägde 

tyngre än yttrandefriheten.
83

 Frågan om ekonomiskt förtal av juridiska personer togs även upp 

i den ovannämnda motionen.
84

 Lagrådet menade på att kollektiva enheter får antas vara 

mindre känsliga för kränkning eftersom de har en större möjlighet att offentligt kunna 

försvara sig. Vidare anfördes det att det var av stor vikt att bevara den fria kritikrätten.
85

 

Brottsbalken kom därmed inte att innehålla någon lagstiftning gällande ekonomiskt förtal av 

juridiska personer.
86

 

 

I samband med utredningen om illojal konkurrens, vilken låg till grund för 1970 års lag om 

otillbörlig marknadsföring, blev frågan om ekonomiskt förtal återigen aktuell.
87

 Utredningen 

presenterade ett förslag till stadgande mot oriktiga framställningar. En sådan reglering skulle 

dock i praktiken inte verka som heltäckande på området, utan det skulle endast täcka in 

ekonomiskt förtal näringsidkare emellan. Regleringen omfattade inte ekonomiskt förtal av 

juridiska personer som utförts av fysiska personer.
88

 Det påpekades att oriktiga upplysningar 

kan lämnas i många andra sammanhang och som inte skulle täckas av det nu aktuella 

förslaget, men att dessa situationer föll utanför utredningens uppdrag.
89

 

                                                 
81

 Prop. 1962:10, s. B 429. Se även Nelson, 1950, s. 336, där även han uttrycker sin åsikt om att det vore mest 

lämpligt att reglera sådan lagstiftning inom ramen för förmögenhetsbrotten och inte i lagstiftningen om illojal 

konkurrens. Detta eftersom en reglering inom ramen för förmögenhetsbrotten skulle täcka in fler situationer än 

endast näringsidkare emellan. 
82

 Prop. 1962:10. 
83

 NJA II 1962 s. 149. 
84

 Motion (I:536). 
85

 NJA II 1962, s. 155. 
86

 SOU 1972:88, s. 64. 
87

 SOU 1966:71, s. 77 ff.  
88

 SOU 1966:71, s. 79. Se även SOU 1972:88, s. 64. 
89

 SOU 1966:71, s. 80. 
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Frågan om reglering av ekonomiskt förtal blev sedan aktuell igen i betänkandet om 

konsumentupplysning.
90

 Konsumentupplysningskommittén anförde att ett lagstadgande om 

ekonomiskt förtal inte kunde lösa problemet med felaktiga uppgifter inom ramen för svensk 

konsumentupplysning. Anledningen var att en sådan lagregel inte skulle skydda det som 

utredningen faktiskt avsåg att skydda, nämligen konsumenten.
91

   

 

Vid remiss till lagrådet 1969 av förslaget till lag om otillbörlig marknadsföring, uttalade 

departementschefen sig i frågan om reglering av ekonomiskt förtal och anförde att problemet 

går utöver vad som skulle täckas av den då föreslagna generalklausulen. Flera remissinstanser 

hade framfört behovet av en allmän bestämmelse rörande ekonomiskt förtal. 

Departementschefen menade dock att en sådan bestämmelse inte var lämplig i varken 

regleringen om otillbörlig konkurrens eller otillbörlig marknadsföring. Istället menade 

departementschefen att en sådan allmän bestämmelse skulle vara bäst lämpad i brottsbalken 

och tryckfrihetsförordningen.
92

 Departementschefen anförde vid överläggningen i riksdagen 

att det finns ett berättigat intresse av att inte drabbas av en ekonomisk skada, men detta 

intresse måste vägas mot intresset av att inte begränsa tryck- och yttrandefriheten. Denna 

intresseavvägning var departementschefen vid det tillfället inte redo att ta ställning till.
93

 

 

Därefter har frågan om reglering av ekonomiskt förtal uppkommit ett flertal gånger genom 

olika motioner.
94

 Inte heller vid dessa tillfällen har det resulterat i reglering. Reglering av 

ekonomiskt förtal har därmed fortfarande inte införts i svensk rätt.
95

 

 

3.5 Förtal av juridisk person genom utpekande av en eller flera fysiska personer 

Som konstaterats ovan omfattas inte juridiska personer av bestämmelsen om förtal i 5 kap. 1 § 

BrB. Inte heller finns det en reglering i svensk rätt om ekonomiskt förtal av varken fysiska 

eller juridiska personer. Däremot kan, som departementschefen anförde i propositionen till 

brottsbalken, ekonomiskt förtal kan inrymmas i bestämmelsen om förtal i 5 kap. 1 § BrB om 
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uttalandet avser spridande av oriktiga eller ogrundade uppgifter om en persons yrkesutövning 

eller ekonomiska förhållanden.
96

 

 

Vidare kan det även konstateras att bestämmelsen om förtal i 5 kap. 1 § BrB kan omfatta 

uttalanden där det inte är en fysisk person som blir direkt utpekad och uttalandet innehåller 

uppgifter och påståenden om exempelvis ohederliga affärsmetoder eller misskötsel av 

företag.
97

 Om exempelvis ett företag som blir utpekat är ett enmansföretag och det uttalas att 

detta företag sysslar med brottslig verksamhet är det egentligen, indirekt, den fysiska 

personen såsom företrädare för företaget som blir utpekad.
98

 En sådan bedömning får ske i det 

enskilda fallet och utgå från i vilken grad det kan bedömas som att en eller flera personer 

genom uttalandet blir utpekade och identifierade.
99

 Om uttalandet avser en grupp bör dock 

gruppen vara så pass liten eller avgränsad att det redan genom uttalandet om gruppen som 

kollektiv anses att en eller flera personer blir utpekade.
100

 

 

3.5.1 NJA 1950 s. 250 – förtal av juridisk person 

I NJA 1950 s. 250 bedömdes ett uttalande om en juridisk person innefatta ett utpekande av en 

fysisk person och därmed utgöra förtal. I målet hade en person i en cirkulärskrivelse till 

återförsäljare av motorcyklar fällt ett antal smädliga yttranden mot en annan, inte direkt 

namngiven, återförsäljare. Det framgick dock av samma skrivelse att en viss motorfirma hade 

avstängts från all tillförsel av motorcyklar.
101

 Bolaget som omnämndes i skrivelsen hade en 

verkställande direktör som var innehavare av majoriteten av aktier. Den verkställande 

direktörens namn fanns också med i bolagsnamnet. Domstolen ansåg att dessa omständigheter 

kunde antas vara känt hos mottagarna av cirkulärskrivelsen. Invändningar som anfördes var 

bland annat att den verkställande direktören inte direkt hade blivit omnämnd och att juridiska 

personer enligt svensk rätt inte kan utsättas för förtal. Domstolen menade på att dessa 

invändningar inte hade någon betydelse för utgången och anförde vidare att det i slutet av 
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dagen var den verkställande direktören som lidit skada av uttalandet. Uttalandet ansågs ha 

utgjort ärekränkning och påföljden bestämdes till 25 dagsböter om fem kronor.
102

 

 

3.6 Kränkningsersättning 

Bestämmelsen om när kränkningsersättning ska utgå återfinns i 2 kap. 3 § SkL och lyder 

enligt följande: 

“Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, 

frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär.” 

 

Kränkningsersättning utgår alltså till följd av att någon allvarligt kränker en annan person 

genom ett visst brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära. 

Denna koppling mellan straff och skadestånd påminner om kopplingen som även finns vid ren 

förmögenhetsskada.
103

 En kränkning utgörs av en handling som typiskt sett betraktas utlösa 

ett visst slag av känslor hos en människa, exempelvis rädsla, förnedring eller skam.
104

 Syftet 

med kränkningsersättning är ett ersätta sådant som inte ersätts inom ramen för person- eller 

sakskada, men som trots allt ändå är att betrakta som en skada. Ersättningen ska kompensera 

för känslor som kan uppstå i samband med att en människa blir utsatt för en kränkande 

handling.
105

 Känslor som rädsla, skam eller förnedring kommer oftast inte till uttryck genom 

medicinska termer, vilket är en förutsättning för att ersättning för sådana känslor ska utgå för 

personskada. Istället ersätter kränkningsersättning den kränkning som har skett av en 

människas personliga integritet.
106

  

 

Kommittén för ideell skada framförde att kränkningsersättningen kan användas av en 

skadelidande till att exempelvis åka på en resa eller för att få hjälp att bearbeta den kränkning 

som denne blivit utsatt för. Vidare anförde kommittén att det kan hjälpa en skadelidandes 

läkningsprocess att tillerkännas ersättning eftersom det visar omgivningen att personen i fråga 

har blivit felaktigt behandlad.
107

 Det har även uttalats i förarbeten att en skadelidande ska 
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kunna “unna sig något extra”, eller använda ersättningen för att göra förändringar i sin 

livssituation.
108

  

 

Schultz har framfört att det är besvärligt att benämna kränkningsersättningen som en reparativ 

ersättning, eftersom det aldrig går att “reparera” skadan som en kränkning inneburit. En 

sakskada kan repareras genom att laga skadan eller genom att ersätta den med en ny likadan 

sak. En ren förmögenhetsskada går också att reparera genom att försätta den skadelidande i 

samma ekonomiska situation som innan. En kränkning går dock aldrig att få ogjord eller 

reparerad. Schultz menar istället att kränkningsersättningen har en kompenserande 

funktion.
109

   

 

För att tillerkännas kränkningsersättning krävs det att det föreligger en brottslig handling till 

grund för kränkningen. Det krävs dock inte att skadevållaren ska ha blivit dömd för den 

kränkande handlingen, utan det ska endast kunna fastställas av domstolen att en brottslig 

handling faktiskt har begåtts.
110

 Detta motiveras med att en skadelidandes rätt till 

kränkningsersättning inte ska vara beroende av omständigheter som exempelvis en 

gärningspersons ålder, preskription eller andra omständigheter som innebär att en 

skadevållare inte kan bli straffrättsligt dömd.
111

 En person som inte är straffmyndig kan 

således bli skyldig att betala kränkningsersättning.
112

 

 

För att kränkningsersättning ska utdömas krävs det vidare att det är fråga om en viss typ av 

brott. Som framgår av bestämmelsen ska det vara ett brott som innefattar ett angrepp mot en 

människas person, frihet, frid eller ära. Angrepp mot ära tar sikte på handlingar som innefattar 

angrepp mot en persons anseende eller självkänsla. Förtal utgör alltså ett brott som betraktas 

som ett angrepp mot en människas ära.
113

 Handlingen ska också innebära en allvarlig 

kränkning, vilket motiveras av att det inte ska vara möjligt för personer att erhålla ersättning 
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för bagatellartade kränkningar. Människor får räkna med att ibland bli utsatta för händelser 

som kan upplevas som obehagliga eller kränkande, men att alla dessa inte kan innebära rätt 

till kränkningsersättning.
114

 Sammanfattningsvis krävs det för att ersättning ska utgå, utöver 

att det ska handla om ett brott mot någons person, frihet, frid eller ära, även att rekvisitet 

“allvarlig kränkning” ska vara uppfyllt.
115

  

 

Även brottets rubricering kan påverka bedömningen av om kränkningsersättning ska utgå. 

Exempelvis brukar ringa misshandel inte berättiga till kränkningsersättning, medan 

misshandel av normalgraden brukar innebära att kränkningsersättning ska utgå. När 

domstolen ska avgöra om kränkningen är att betrakta som allvarlig samt om ersättning ska 

utgå, ska en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet beaktas. Faktorer 

hänförliga till den skadelidande, som exempelvis ålder, ska beaktas vid bedömningen om 

kränkningen är att betrakta som allvarlig.
116

 Huvudregeln är att en närstående till ett 

brottsoffer inte har rätt till kränkningsersättning.
117

 Det går i linje med den grundläggande 

huvudregeln i svensk rätt att tredje man inte har rätt till skadestånd.
118

 

 

3.6.1 Skadeståndsberäkningen  

Kränkningsersättning utgår som nämnt ovan för “den skada som kränkningen innebär”. Vad 

som ska beaktas vid bestämmandet av ersättningen stadgas i 5 kap. 6 § SkL och lyder enligt 

följande: 

“Skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens 

art och varaktighet. Därvid skall särskilt beaktas om handlingen 

1. haft förnedrande eller skändliga inslag, 

2. varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, 

3. riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet, 

4. inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande, eller 

5. varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet.  

 

Den som gjort sig skyldig till ärekränkning eller dylik brottslig handling eller som annars är 

skadeståndsskyldig med anledning av sådant brott kan på yrkande av den kränkte i mål om 

gärningen efter omständigheterna åläggas bekosta tryckning i en eller flera tidningar av dom i 

målet.” 

 

Ersättning ska utgå för den skada som kränkningen innebär. I formell mening krävs det att 

kränkningen har orsakat känslor av kränkande slag, men som dock inte uttrycker sig i sådana 
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medicinska termer att det är att betrakta som personskada.
119

 Det är inte den skadelidandes 

upplevelse som utlöser rätten till kränkningsersättning utan det är den kränkande gärningen i 

sig som utlöser det.
120

 Att det är den skadegörande handlingen i sig som utlöser rätt till 

kränkningsersättning och inte den skadelidandes upplevelse bekräftades i det 

uppmärksammade rättsfallet NJA 2007 s. 540. I målet hade en treårig flicka utnyttjats sexuellt 

medan hon sov. Det fanns inga indikationer på att flickan hade uppfattat vad som pågick och 

hon hade inte heller blivit informerad om händelsen i efterhand. HD utdömde trots det 

kränkningsersättning.
121

 

 

Vidare går det inte att värdera en kränkning på objektiva grunder, det vill säga i ekonomiska 

termer. Det utgör således en ideell skada.
122

 Principen om full ersättning gäller för 

kränkningsersättning, men eftersom det är svårt att sätta ekonomiska termer på ideella skador 

får ersättningen bestämmas på mer objektiva grunder. Bedömningen utgår därmed från vad 

för slags obehag den aktuella handlingen ”typiskt sett” brukar medföra. Ersättningen är därför 

till hög grad schabloniserad.
123

  

 

3.7 Sammanfattande analys 

Bestämmelsen om förtal syftar till att skydda en persons ära. Trots att det inte framgår direkt 

av lagtexten omfattas inte juridiska personer av bestämmelsen. En juridisk person som blir 

utsatt för ett så kallat ekonomiskt förtal är därmed inte skyddad av bestämmelsen. Det har 

däremot under många år funnits ett intresse av att reglera ekonomiskt förtal till skydd för även 

juridiska personer. En sådan reglering kom dock aldrig till stånd, vilket kan konstateras har 

sin grund i tryck- och yttrandefriheten samt den fria konkurrensen. Dessutom framstår det 

som att lagstiftaren fann det problematiskt att hitta en lämplig plats för en sådan reglering och 
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problemet kom istället att skjutas upp. Det framstår även som att debatten om införande av 

ekonomiskt förtal avstannade efter ett tag, vilket dock inte behöver innebära att intresset och 

behovet av ett sådant skydd försvann. Däremot kan det framstå som förvånande att debatten 

inte har återupptagits mer ihärdigt igen, med tanke på den snabba framväxten som sociala 

medier haft de senaste åren. Troligen grundas det fortfarande i tryck- och yttrandefriheten 

samt den fria konkurrensen, vilka anses ha en stark ställning i svensk rätt. En ställning som 

Persson påpekade kan vara så pass stark att det kan innebära hämmande effekter på 

möjligheten för svensk rätt att utvecklas i takt med övriga EU.
124

 

 

Trots att en reglering av ekonomiskt förtal inte infördes i BrB kan det konstateras att 

bestämmelsen om förtal omfattar uppgifter om en persons yrkesutövning eller ekonomiska 

förhållanden. Vidare har det även konstaterats i praxis att uttalanden om en juridisk person 

kan utgöra förtal. Det krävs i dessa fall att det är en eller flera personer som blir direkt eller 

indirekt utpekade i uttalandet. Det framstår som att HD i NJA 1950 s. 250, där detta fastslogs, 

tolkade den dåvarande ärekränkningsbestämmelsen extensivt och till förmån för kommersiella 

aktörer. Det ska dock påpekas att domskälen är korta och att HD inte behandlar 

omständigheten att det endast var den juridiska personen som blivit omtalad särskilt ingående, 

mer än att det konstateras att det måste anses ha varit den fysiska personen som lidit skada. 

Rättsfallet tyder dock ändå på att det fanns, och troligen fortfarande finns, ett intresse av att 

erbjuda ett vidare skydd mot vissa typer av smädliga uttalanden om juridiska personer.  

 

En fysisk persons möjligheter att skyddas mot förtal är därmed stora, under förutsättning att 

vissa kriterier är uppfyllda. Förtal kan vara smädliga uttalanden om ohederliga affärsmetoder, 

inkompetens eller misskötsel av företag. Det kan även vara uttalanden där en juridisk person 

omnämns men en eller flera personer kopplade till företaget anses identifierade genom 

uttalandet. I dessa situationer är dock förtalet begånget mot den enskilda fysiska personen, 

och inte mot den juridiska personen. Vidare berättigar förtalet endast till kränkningsersättning 

till den fysiska personen, vilket ska kompensera för den kränkning som ett förtal innebär. 

Kränkningsersättning är i alla högsta grad schabloniserad, eftersom det är svårt att mäta en 

ideell skada i ekonomiska termer. 
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Att det krävs att en fysisk person blir direkt eller indirekt utpekad och identifierad för att ett 

uttalande om en juridisk person ska anses utgöra förtal, riskerar att resultera i en onödig 

omväg. Med hänsyn till det tidigare intresset av att även juridiska personer ska skyddas mot 

förtal, borde rimligtvis fler situationer med smädliga uttalanden vara skyddsvärda än endast 

de där fysiska personer direkt eller indirekt utpekas. Utöver den kränkning som en fysisk 

person kan lida till följd av ett förtal, kan även den juridiska personen som blivit omtalad lida 

en ekonomisk skada till följd av det smädliga uttalandet som spridits om företaget. Det kan 

argumenteras för att det borde införas en straffrättslig möjlighet för juridiska personer att 

erhålla skydd mot ekonomiskt förtal. Det kan emellertid även argumenteras för att en 

straffrättslig reglering inte är nödvändig, eller kanske ens önskvärd, eftersom det sett till 

historien har varit problematiskt att hitta en lämplig plats för sådan reglering. Istället kan ett 

alternativ vara att den ekonomiska skadan som en juridisk person lider till följd av smädliga 

uttalanden, vare sig det är fysiska personer som blir utpekade eller inte, ersätts inom ramen för 

ren förmögenhetsskada. Bedömningen får då ske enligt de principer som utarbetats i praxis i 

fall när en brottslig handling inte begåtts. Det leder oss in till nästa avsnitt i arbetet, det vill 

säga avsnittet om ren förmögenhetsskada och undersökningen av möjligheten att ersätta 

ekonomiskt förtal enligt regeln i 2 kap. 2 § SkL. 

 

4. Ren förmögenhetsskada  

4.1 Inledande ord 

Den enda explicita skadedefinition i SkL återfinns i 1 kap. 2 § SkL och lyder enligt 

följande:
125

 

“Med ren förmögenhetsskada förstås i denna lag sådan ekonomisk skada som uppkommer utan 

samband med att någon lider person- eller sakskada.” 

 

I det följande avsnittet redogörs för när och under vilka förutsättningar som ersättning för ren 

förmögenhetsskada utgår. Vid ren förmögenhetsskada har utgångspunkten under många år 

varit att ersättning endast utgår då skadan har orsakats genom en brottslig handling. Detta är 

en utgångspunkt som dock har kommit att utvidgas. Fokus i följande avsnitt är därmed hur 

regeln tidigare har betraktats, vilka argument som finns mot en utvidgning av regeln samt i 

vilka typfall som ersättning har utgått när en brottslig handling inte har begåtts. 

Avslutningsvis analyseras det om det med hänsyn till det aktuella rättsläget finns möjlighet att 
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utvidga regeln om ren förmögenhetsskada att även omfatta situationer då en juridisk person 

blir utsatt för ekonomiskt förtal av en konkurrent.    

 

4.2 Huvudregeln 

Ren förmögenhetsskada definieras som att det är en ekonomisk förlust som inte har samband 

med varken person- eller sakskada. Då även person- och sakskador kan leda till ekonomiska 

förluster är det viktigt att särskilja dessa skadegrupper. Exempelvis kan en person som har 

blivit misshandlad och lider personskada lida en ekonomisk skada i form av förlorad 

arbetsinkomst. Den förlorade arbetsinkomsten ersätts dock inte enligt reglerna för ren 

förmögenhetsskada, utan kommer att ersättas tillsammans med personskadan.
126

  

 

Regeln om när ersättning för ren förmögenhetsskada utgår återfinns i 2 kap. 2 § SkL och lyder 

enligt följande: 

“Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan.” 

 

Huvudregeln är att en ren förmögenhetsskada ersätts om den har vållats genom brott. Det 

uppställda kravet på brottslig handling i bestämmelsen har inneburit att regeln har beskrivits 

som en ”spärregel”.
127

 Utgångspunkten enligt bestämmelsen är därmed att ersättning för ren 

förmögenhetsskada utgår dels om det har uppstått en ren förmögenhetsskada, dels om 

ansvarsgrunden utgörs av en brottslig handling. Utöver det krävs även att det föreligger ett 

orsakssamband mellan brottet och skadan samt att sambandet bedöms som adekvat.
128

  

 

4.3 Ersättning vid brottslig gärning och normskyddet 

Trots att huvudregeln i 2 kap. 2 § SkL stadgar att ren förmögenhetsskada ersätts om den 

orsakas genom en brottslig handling är det inte alla brott som leder till skadeståndsskyldighet. 

För att ren förmögenhetsskada som orsakas genom en brottslig handling ska ersättas krävs det 

dessutom att skadan faller inom den överträdda straffnormens normskydd.
129

 Vilket intresse 

som en straffnorm avser att skydda kan dock vara svårbedömt.
130

 Brott som bedöms överträda 

straffnormens normskydd och berättiga till ersättning för ren förmögenhetsskada är 
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exempelvis bedrägeri och osant intygande.
131

 Ett brott som däremot inte överträder 

straffnormens normskydd och inte berättigar till ersättning är smuggling. En konkurrent till en 

aktör som har smugglat varor kan inte erhålla ersättning på grund av att denne lidit en 

ekonomisk skada till följd av att aktören har kunnat sälja de insmugglade varorna till ett 

särskilt lågt pris. Anledningen till detta är att straff för smuggling inte avser att skydda 

ekonomiska intressen hos en smugglares konkurrenter. Normskyddet är därmed inte 

överträtt.
132

  

 

Normskyddet, även kallat normskyddsläran, är ett slags verktyg som används för att förstå hur 

en viss lagregel ska tillämpas, vem och vad den avser att skydda och för att fastställa om 

skadeståndsskyldighet föreligger eller inte. Normskyddsläran beskrivs som ett komplement 

till adekvansbedömningen. Kravet på adekvat kausalitet är en faktor som begränsar 

skadeståndsansvar och normskyddsläran kan betraktas som ännu en begränsande faktor.
133

 

Normskyddsläran har sitt ursprung i tysk rätt, men fick sitt erkännande i svensk 

rättstillämpning genom JustR Nordensons uttalanden i NJA 1976 s. 458.
134

 Normskyddet kan, 

förutom att begränsa skadeståndsansvaret, även utvidga ansvaret.
135

 Kleineman anser att det 

finns goda skäl att utsträcka normskyddsläran och att ersättning för ren förmögenhetsskada 

ska utgå till den vars intresse har kränkts genom åsidosättande av en regel i en författning, 

trots att det inte utgör en straffrättslig regel. Han menar vidare att det även bör gälla oskrivna 

aktsamhetsnormer.
136

 

 

4.4 Ersättning utan brottslig handling 

2 kap. 2 § SkL har som nämnts ovan betraktats som en spärregel med syfte att begränsa 

skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada. Spärregelns starka ställning anses ha sitt 

ursprung i Winroths arbeten från början av 1900-talet, vilka har haft en stor påverkan på 

skadeståndsrätten och rena förmögenhetsskador.
137

 Winroth argumenterade för en stark 

koppling mellan brott och skadestånd. Kleineman anser dock att det inte kan fastställas att 
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Winroths uttalanden innebar att kopplingen mellan straffbar handling och skadestånd var en 

princip från vilket det kan dras e contrario-slutsatser. Enligt Kleineman bör det tolkas som att 

Winroth var av uppfattningen att kravet på brottslig handling ska betraktas som en spärregel, 

vilken är av allmän princip.
138

 Innan SkL:s tillkomst år 1972 finns det rättspraxis som talar 

både för och emot en dåvarande spärregel. Det finns ett par rättsfall som talar för sambandet 

mellan brott och skadestånd.
139

 Det finns dock även rättsfall då ersättning utdömts utan att en 

brottslig handling begåtts.
140

  

 

I och med införandet av SkL år 1972 avstannade dock utvidgningen av spärregeln som då 

kom att kodifieras i lagtexten, den nu aktuella 2 kap. 2 § SkL. Vid en strikt läsning av 

lagtexten kan, som nämnt ovan, regeln anses uppställa ett absolut krav på att skadan ska ha 

uppkommit genom en brottslig handling. Vid kodifieringen av spärregeln var det dock inte 

menat att omöjliggöra för en rättsutveckling mot ett ökat ansvar för rena 

förmögenhetsskador.
141

 I propositionen till SkL framfördes det att skadestånd för ren 

förmögenhetsskada ska utgå när en brottslig handling begåtts. Vidare framfördes det även att 

skadestånd för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden har reglerats och 

accepterats i praxis även när en brottslig handling inte har begåtts.
142

 Departementschefen 

anförde även i förarbetena att lagregeln om ren förmögenhetsskada inte är avsedd att “utgöra 

hinder för en rättsutveckling genom praxis i riktning mot ett vidgat ansvar för ren 

förmögenhetsskada”. I vilken utsträckning ersättning för ren förmögenhetsskada ska eller bör 

utgå när brottslig handling inte begåtts lämnades vidare till rättstillämparen att avgöra.
143

 

Slutsatsen är därmed att 2 kap. 2 § SkL inte ska läsas e contrario, eftersom en sådan läsning 

står i strid med det som framfördes i förarbeten till SkL.
144

 

 

Kleineman menar att regeln i 2 kap. 2 § SkL i och för sig inte har hindrat att rättstillämparen 

vid enstaka fall har utdömt skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada när en brottslig 
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handling inte har begåtts. Kleineman menar dock att regeln har haft en konserverande effekt, 

vilket lett till att praxis i vissa fall försökt få situationer att inrymmas såsom en sakskada eller 

utflöde av kontraktsförhållanden.
145

 Kleineman är en av de författare på området som ställt sig 

mest kritisk till bestämmelsens stelhet och har ett flertal gånger förespråkat att släppa 

kopplingen mellan straffrätten och skadeståndsrätten.
146

 Vidare har Kleineman konstaterat att 

utgången i Kone-fallet som kom 1987 talade för att ta bort kopplingen till brottslig gärning 

helt och istället söka lämpliga ansvarsprinciper genom praxis.
147

 Senare har Kleineman 

framfört att HD sedan 1987 numera har visat genom ett flertal rättsfall att kravet på brottslig 

gärning inte längre kan anses utgöra huvudregeln. Utgångspunkten får snarare anses vara att 

skadestånd för ren förmögenhetsskada, i utomobligatoriska förhållanden och när en brottslig 

handling inte har begåtts, är att ansvar föreligger om det finns övertygande rättspolitiska skäl. 

Vidare är utgångspunkten att argumenten mot dessa rättspolitiska skäl inte leder till betydande 

rättstillämpningsproblem om de inte beaktas.
148

   

 

Efter den utvidgning som skett i praxis under de senaste åren, med startskottet i Kone-fallet 

från 1987, finns det enligt Kleineman numera två grundelement som han menar karaktäriserar 

ansvarsförutsättningarna vid ren förmögenhetsskada när en brottslig handling inte har begåtts. 

Kleineman menar att det ena grundelementet är culpaansvaret, som ska användas med 

beaktande av risken för orimligt vidlyftigt ansvar. Det andra grundelementet är uppsåtligt- 

eller insiktsbaserat ansvar, som får bedömas utifrån vad som är att betrakta som oacceptabelt 

sett utifrån goda seder. Domstolen ska däremot inte göra rena moralöverväganden.
149
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4.4.1 Argument mot en utvidgning av spärregeln 

Det finns ett flertal argument som brukar användas mot en utvidgning av spärregeln för rena 

förmögenhetsskador. Ett av dessa, “the floodgate argument”
150

 argumenterar för att det utan 

spärregler kan medföra en alltför stor skadelidande krets.
151

 Det anses att en skadevållare ska 

ha en skälig möjlighet att kunna förutse till vem man kan bli ersättningsskyldig.
152

 The 

floodgate argument argumenterar även för att det finns en risk för uppkomsten av, ekonomiskt 

sett, stora skador som kan drabba en vid och stor krets skadelidande och som även kan 

utsträckas långt i tiden.
153

 En utvidgning av spärregeln måste vägas mot riskerna som det kan 

medföra. Om ersättning för rena förmögenhetsskador döms ut på för enkla grunder kan det 

leda till ett stort antal oöverskådliga skador.  

 

Ytterligare ett argument som brukar användas mot en utvidgning av spärregeln för rena 

förmögenhetsskador är konkurrensskadeargumentet. Argumentet syftar till att det inom den 

fria konkurrensen är nyttigt att konkurrenter orsakar varandra ekonomisk skada.
154

 Om 

ansvaret för rena förmögenhetsskador utvidgas alltför långt kan det innebära inskränkningar i 

den fria konkurrensen. Utgångspunkten för konkurrensskadeargumentet är att det är 

eftersträvansvärt med konkurrens mellan näringsidkare. En skadelidande ska inte 

kompenseras för skada som uppkommit på grund av den fria konkurrensen, skadeeffekten är 
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just en av sakerna man vill uppnå med fri konkurrens.
155

 Karlgren argumenterade utifrån ett 

konkurrensskadeargument när han argumenterade mot en utvidgning av spärregeln för rena 

förmögenhetsskador.
156

 Kleineman har för sin del anfört att inställningen till 

konkurrensskador är en bidragande faktor till den allmänt stelbenta inställningen till ansvaret 

för ren förmögenhetsskada.
157

  

 

Ännu en anledning till den restriktiva utvecklingen i svensk skadeståndsrätt menar Kleineman 

beror på den starka lagpositivismen inom svensk rätt.
158

 I propositionen till SkL uttalade 

departementschefen att en utredning om spärregeln skulle utvidgas eller ej inte var nödvändig. 

Departementschefen anförde att utgångspunkten bör vara gällande rätt, det vill säga att 

ersättning som huvudregel ska utgå när skadan vållats genom brott.
159

 Det uttalades även, som 

nämnt ovan, att spärregeln däremot inte ska hindra en utvidgning av ansvaret genom 

rättspraxis.
160

 Trots detta uttalande har en utvidgning skett restriktivt av domstolarna, vilket 

kan bero på det som Kleineman framfört, nämligen den starka lagpositivism som råder inom 

svensk rätt.  

 

Trots dessa argument som ovan framförts mot en utvidgning av spärregeln för rena 

förmögenhetsskador kan det konstateras att en utvidgning av spärregeln faktiskt har skett i 

svensk rättspraxis. Kleineman anför att ett övergivande av kopplingen mellan straffrätt och 

skadeståndsrätt inte behöver resultera i att rena förmögenhetsskador behandlas på samma sätt 

som culpanormen tillämpas vid person- och sakskador.
161

 Även Hellner har påpekat att det är 

en accepterad rättspolitisk bedömning att återhållsamhet ska ske vid åläggande av 

skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada.
162

 Ett övergivande av spärregeln innebär 

att nya ansvarsprinciper måste konstrueras. Eftersom rena förmögenhetsskador inte innefattar 

en viss specifik skadesituation måste de nya ansvarsprinciperna formuleras för olika typer av 
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skadesituationer.
163

 Nedan ska presenteras de kategorier som genom praxis tagits fram när det 

kommer till skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada då ingen brottslig handling 

begåtts. Dessa rättsfall utgör indikationer på att spärregeln numera kan betraktas som 

övergiven. 

 

4.4.2 Culpa in contrahendo 

Culpa in contrahendo avser ett vårdslöst eller illojalt beteende vid avtalsförhandlingar. När en 

avtalsförhandling inte resulterar i ett avtalsslutande kan den skadelidande parten erhålla 

skadestånd i form av ersättning för kostnader och utgifter som uppstått på grund av 

avtalsförhandlingarna. Detta benämns som ersättning för det negativa intresset.
164

 Culpa in 

contrahendo finns inte lagstadgad i svensk rätt, men det beskrivs som att principen verkar i 

gränslandet mellan kontraktsrätten och den utomobligatoriska skadeståndsrätten. Det är 

främst i situationer då inget avtal kommit till stånd som culpa in contrahendo blir aktuellt och 

kan leda till skadeståndsansvar.
165

  

 

För att en part ska vinna framgång med culpa in contrahendo som grund ska ett vårdslöst 

beteende hos motparten bevisas. Ansvaret grundar sig som nämnt ovan inte på en skriven 

rättsregel, utan ansvaret anses grundas på en allmän princip i gränslandet till en lojalitetsplikt 

och rättspraxis.
166

 Vidare måste en avvägning ske mellan vikten av kompensation för den 

skadelidande parten, mot de intressen som talar för rättsverkningsfria handlingar. Ett illojalt 

beteende hos motparten måste konstateras och det ska även vara möjligt att göra en 

culpabedömning av parternas agerande under förhandlingen. Vidare krävs det, för att 

skadestånd ska utgå, att den skadelidande kretsen är väl avgränsad.
167

 En sådan begränsning 

sker i takt med att förhandlingen mellan två parter preciseras och en slags lojalitetsplikt kan 

anses ha uppstått. Det krävs inte att ett slutligt och bindande avtal ska ha uppstått mellan 

parterna, men det ska ändå anses föreligga ett kontraktsliknande förhållande. Ansvaret ska i 

princip endast kunna aktualiseras mellan de två aktuella parterna.
168

 Som nämnt ovan krävs 
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det dessutom att det föreligger någon ansvarsgrundande omständighet som kan läggas den ena 

parten till last. Det ska utgöras av något slags illojalt beteende.
169

 

 

I sin avhandling sammanställde Kleineman vissa kriterier som ska vara uppfyllda för att 

ansvar enligt culpa in contrahendo kan utdömas. Kriterierna är culpa, tillit, faktisk tillit och 

befogad tillit. Det ska påvisas att den skadevållande parten har agerat oaktsamt under 

avtalsförhandlingen. Vidare ska den skadelidande parten haft tillit till den vilseledande 

informationen. Den skadelidande parten ska ha visat en faktisk tillit genom att ha agerat 

utifrån den vilseledande informationen och tilliten ska dessutom anses ha varit befogad.
170

  

 

Kleineman understryker att det är svårt att erhålla skadestånd enligt principen om culpa in 

contrahendo. Däremot menar han på att det inte borde krävas att ett illojalt beteende bevisas, 

utan det borde räcka med att visa på ett vårdslöst beteende. Vad som utgör culpanormen får 

sökas i sådana affärsetiska principer som är tillämpliga vid kommersiella förhandlingar. En 

part får inte ta för mycket för givet vid avtalsförhandlingar inom näringslivet. Det borde 

endast vara ett kvalificerat oetiskt beteende hos den skadevållande parten som medför 

skadeståndsskyldighet. Kleineman menar dock på att det inte ska föras alltför allmänna 

diskussioner om när ansvar för culpa in contrahendo aktualiseras. Det kan inrymmas många 

olika omständigheter inom ramen för principen, vilket leder till att alltför allmänna slutsatser 

blir intetsägande.
171

  

 

4.4.2.1 NJA 1963 s. 105 – VD-tjänsten i Colombia 

Skadeståndsansvar med culpa in contrahendo som grund har endast dömts ut av HD vid ett 

tillfälle. I det aktuella fallet hade en av delägarna i ett colombianskt bolag förhandlat med en 

svensk affärsman som bodde i Venezuela gällande en anställning som verkställande direktör 

för det colombianska bolaget. Vid förhandlingarna hade ytterligare en inflytelserik person 

från det colombianska bolaget deltagit. Parterna kom till en preliminär uppgörelse i form av 

ett anställningskontrakt. För att kontraktet skulle bli giltigt krävdes det dock enligt 

colombiansk lag ett godkännande på bolagsstämman. Ett sådant godkännande gavs aldrig då 

det rådde oenighet inom bolaget. Den svenska affärsmannen hade dock redan hunnit avveckla 
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sin verksamhet och flyttat till Colombia i syfte att påbörja arbetet som verkställande direktör. 

På grund av den uteblivna anställningen krävde den svenska affärsmannen ersättning för den 

skada som uppstått i form av utgifter och utebliven lön. Till stöd för sin talan anförde han att 

delägaren under förhandlingarna hade gett intryck av att godkännandet från bolagsstämman 

endast var en formalitet och därmed uppträtt vilseledande. 

 

HD menade att affärsmannen hade skäl för sin uppfattning. Han var visserligen medveten om 

kravet på bolagsstämmans godkännande, men med hänsyn till att två inflytelserika personer 

deltog vid förhandlingarna kunde han inte förväntas förstå att det skulle föreligga hinder för 

hans anställning. Kravet på godkännandet borde för honom ha framstått som tämligen 

betydelselöst. HD anförde dock att den omständigheten inte var tillräckligt för att delägaren 

skulle anses ha uppträtt vårdslöst.  

 

Det avgörande i målet blev ett telegram som hade skickats till affärsmannen med en 

uppmaning om att inställa sig i Colombia för påbörjande av sin tjänstgöring som verkställande 

direktör. Genom telegrammet hade affärsmannen känt sig försäkrad om att godkännandet från 

bolagsstämman endast var en formalitet. Delägaren erkände dessutom att han vid avsändandet 

av telegrammet varit tveksam till om bolagsstämman skulle ge sitt godkännande. Att han trots 

tveksamheten ändå skickade telegrammet menade HD visade på att det var ägnat att vilseleda 

affärsmannen om chanserna att erhålla anställningen som verkställande direktör. 

Vilseledandet utgjorde enligt HD ett sådant vårdslöst beteende att delägaren ansågs vara 

ersättningsskyldig för den uppkomna skadan. Affärsmannen erhöll ersättning för kostnaderna 

som han haft på grund av avtalet samt ersättning för förlorad arbetsinkomst av sin tidigare 

verksamhet.  

 

4.4.3 Kvalificerade tillitssituationer 

Ytterligare en kategori där skadestånd på utomobligatorisk grund har kommit att utgå är vid 

kvalificerade tillitssituationer. Det var i NJA 1987 s. 692 som det konstaterades att den som 

av vårdslöshet lämnat felaktiga uppgifter i ett värderingsintyg kan bli skadeståndsskyldig 

gentemot annan än beställaren av intyget, om denne med fog satt sin tillit till de lämnade 

uppgifterna i intyget. Härigenom fick teorin om befogad tillit fäste i svensk rätt.
172

 Teorin 

                                                 
172

 Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta rättsutvecklingen, i Gernandt, Johan; Kleineman, Jan; 

Lindskog, Stefan (red.), Festskrift till Gertrud Lennander, 2010, s. 163.  



43 
 

grundas i Kleinemans tillitslära.
173

 Vidare blev det enligt Kleineman bekräftat genom NJA 

2001 s. 878 att det är tillitens relevans som utgör själva rättsregeln och ansvarsgrunden som 

utmärker det utomobligatoriska skadeståndsansvaret.
174

 

 

Bedömningen av ansvar för vilseledande av annan än kontraktspart sker utifrån en 

“tillitsteoretisk utgångspunkt”.
175

 Enligt teorin utgår skadestånd i de fall som den 

skadelidande har haft en befogad faktisk tillit till det aktuella intyget.
176

 Det krävs enligt 

Kleineman två saker för att skadeståndsansvar ska aktualiseras vid vilseledande i 

utomobligatoriska situationer. Först och främst krävs det en faktisk tillit, vilket är ett 

grundläggande adekvanskrav. Det krävs dessutom en rättspolitisk värdering, även kallat 

skyddsändamålsbedömning, som innebär att den faktiska tilliten anses ha varit befogad.
177

 

Den rättspolitiska värderingen, eller skyddsändamålsbedömningen, utgör det bakomliggande 

motivet till rättsregeln.  

 

Tillitsprincipen kan sägas bestå av två syften. Den syftar till att vara en förutsättning för att 

kunna ålägga skadeståndsansvar när en skada inte orsakats genom brottslig handling. 

Dessutom syftar tillitsprincipen, i likhet med the floodgate argument, till att vara en slags 

begränsning för skadeståndsansvaret, när kopplingen mellan brott och skada inte begränsar 

skadeståndsansvaret för ren förmögenhetsskada.
178

 Den befogade och faktiska tilliten kan 

alltså också betraktas som en slags spärregel för att begränsa skadeståndsansvar.
179

 Eftersom 

det inte finns en allmän regel om ansvar för ren förmögenhetsskada när den inte vållats genom 

brottslig handling menar Kleineman att den befogade tilliten bildar den enda självständiga 

ansvarsgrunden.
180

 

 

Vad som i praktiken anses vara “befogad tillit” får bedömas efter omständigheterna i det 

enskilda fallet. Enligt tillitsteorin ska bedömningen ske utifrån skadevållarens insikt i vilka 
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skaderisker som förelåg om någon förlitar sig på det utfärdade intyget. I amerikansk rätt kallas 

den omständigheten för “the end and aim rule”, vilket innebär att en intygsutfärdare ska ha 

möjlighet att bedöma vad informationen kan komma att användas till och vilka beslut som 

därmed kan fattas med anledning av intyget.
181

 Skadevållaren ska alltså ha insikt om möjliga 

skadekonsekvenser för att ansvar ska kunna utdömas. Om skadevållaren inte kan ha förutsett 

den aktuella situationen anses inte den faktiska tilliten ha varit befogad. Ansvar kan därmed 

inte anses föreligga så snart som någon blir vilseledd av ett värderingsutlåtande. Även den 

som överväger att lägga ett värderingsutlåtande till grund för ett finansieringsbeslut måste 

fundera på om utlåtandet varit avsett att användas i en annan situation än den som det togs 

fram för.
182

 Tidsaspekten påverkar också bedömningen enligt tillitsteorin. Ju längre tid som 

förflutit sedan värderingsutlåtandet, desto större anledning till att betrakta tilliten som 

obefogad.
183

 Enligt Schultz föreligger inte befogad tillit om den skadelidande genom sitt 

handlande eller underlåtenhet att handla, inte kontrollerar informationen i intyget närmare och 

den omständigheten anses vara en stor anledning till varför skadan inträffat eller blev så stor 

som den blev.
184

  

 

Om det konstateras att det förelegat en befogad tillit blir nästa bedömning om skadevållaren 

har beaktat det och valt att begränsa sitt ansvar genom en ansvarsfriskrivning. En 

ansvarsfriskrivning har inte att göra med frågan om tilliten anses ha varit befogad eller inte. 

Bedömningen om intyget innehåller en friskrivning eller inte blir alltså aktuell först efter att 

det konstaterats att det förelegat befogad tillit.
185

 Om ett intyg är försett med en friskrivning 

kan det innebära att ytterligare kontroller förväntas av den som lägger sin tillit till intyget. Om 

sådan ytterligare kontroll underlåts kan den befogade tilliten brista.
186

 

 

4.4.3.1 NJA 1987 s. 692 – Kone-fallet 

I det välkända Kone-fallet hade en professionell värderingsman lämnat en oriktig och 

vilseledande uppgift i ett värderingsintyg beträffande en fastighet. Uppgiften gällde 

möjligheten för att exploatera fastigheten för bebyggelse. Den felaktiga uppgiften ledde till en 

oriktig värdering på fastighetens värde. Intyget blev utfärdat på beställning av en 
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fastighetsbyrå som i sin tur använde värderingsintyget vid ansökan om ett lån från Kone 

Invest AB (Kone), där fastigheten även kom att ställas som säkerhet. Vid kreditgivningen 

hade Kone förlitat sig på det utfärdade intyget. Till följd härav medgav Kone ett större lån än 

vad som hade medgivits om korrekta uppgifter hade lämnats på intyget. Fastighetsbyrån kom 

att missköta sina betalningar och när Kone skulle ta fastigheten i anspråk visade det sig att 

den inte täckte den fordran som Kone hade på fastighetsbyrån. En ekonomisk skada uppstod 

därmed och Kone väckte talan mot värderingsmannens arbetsgivare. Frågan i målet blev dels 

om värderingsmannen hade förfarit vårdslöst och dels om värderingsmannens arbetsgivare 

kunde anses vara skadeståndsskyldig mot Kone trots att det inte förelåg ett avtalsförhållande 

mellan dessa två parter.    

 

HD konstaterade inledningsvis att värderingsmannen hade förfarit vårdslöst genom den 

felaktiga och vilseledande uppgiften i intyget. Nästa fråga att ta ställning till var därmed om 

arbetsgivaren kunde hållas ansvarig för den felaktiga uppgiften mot någon annan än 

uppdragsgivaren, närmare bestämt tredje man. HD konstaterade att det rörde sig om ett 

utomobligatoriskt förhållande där det inte begåtts en brottslig handling och det inte heller 

finns stöd i annan lag som talar för skadeståndsskyldighet. Det poängterades dock att det 

sedan länge funnits en öppning i praxis där det har ansetts vara ansvarsgrundande att lämna ut 

felaktiga vederhäftighets- och vittnesintyg samt soliditetsupplysningar utanför 

kontraktsförhållanden. Värderingsintyg av det nu aktuella slaget hade däremot inte prövats 

tidigare.   

 

Vidare anförde HD, med återkoppling till förarbeten, att SkL:s bestämmelser inte varit 

avsedda att förhindra en rättsutveckling genom praxis för att utvidga ansvaret för ren 

förmögenhetsskada. HD framhöll att det inte går att göra generella uttalanden om gränserna 

för en värderingsmans skadeståndsskyldighet. De fortsatta uttalandena avsåg endast 

värderingsintyg beträffande fast egendom utfärdat av en professionell värderingsman som 

åtagit sig uppdraget att värdera sådan egendom.  

 

HD framhöll att avsikten med ett värderingsintyg av nu aktuellt slag oftast är att det ska 

användas som beslutsunderlag i samband med rättsliga förfoganden över fastigheter, 

exempelvis i form av belåning eller köp. Uppdragsgivaren kan vara ägaren av fastigheten, 

men det kan även vara en långivare eller potentiell köpare. Det måste enligt HD därmed stå 

klart för en värderingsman att ett intyg kan komma att användas av flera personer och för 
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varierande ändamål. Vidare måste även en värderingsman förutse att någon annan än 

uppdragsgivaren kan lägga vikt vid värderingsintyget. Om en intygsgivare endast ansvarar 

mot sin uppdragsgivare skulle det inte medföra någon fördel för fastighets- eller 

kreditmarknaden. Slutligen motiverade HD sitt domslut med att övervägande skäl talar för att 

den som med fog satt sin tillit till ett värderingsintyg inte ska bära följderna av en skada som i 

högsta grad beror på att en intygsgivare förfarit vårdslöst. Skadeståndsansvaret bör därför inte 

begränsas endast till skada som uppdragsgivaren lidit, utan bör även omfatta skada som en 

tredje man har lidit. 

 

4.4.3.2 NJA 2001 s. 878 – Ljungquist-fallet 

I Ljungquist-fallet hade ännu en professionell värderingsman lämnat ett värderingsintyg 

avseende en fastighet, vilket även det innehöll felaktiga uppgifter. Intyget hade tagits fram för 

en uppdragsgivare med anledning av en tvist. Tvisten förelåg mellan uppdragsgivaren och ett 

annat bolag. Värderingsintyget kom senare att användas också som underlag till en 

kreditansökan hos en bank. Uppdragsgivaren, som också var låntagaren, kunde senare inte 

infria sitt betalningsåtagande mot banken. Det visade sig då att fastigheten hade givits ett för 

högt marknadsvärde i intyget och säkerheten som banken hade erhållit i fastigheten täckte 

därmed inte bankens fordran. Banken väckte talan mot värderingsmannen för den ekonomiska 

förlust som uppstått på grund av det felaktiga värderingsintyget. Det framgick av intyget att 

det var “avsett att ligga till grund för tvist”. Värderingsmannen anförde därför att banken hade 

varit medvållande till skadan eftersom det aktuella intyget inte borde ha godtagits utan att 

banken först undersökte lämpligheten att använda det vid en kreditprövning.  

 

Inledningsvis konstaterade HD att det var ostridigt att värderingsmannen agerat vårdslöst 

genom att tillmäta fastigheten ett för högt marknadsvärde. HD fortsatte sedan att diskutera om 

skadeståndsansvar kunde åläggas värderingsmannen, trots att ingen brottslig handling begåtts 

och det inte föreligger ett avtal mellan värderingsmannen och banken. HD hänvisade här till 

Kone-fallet och konstaterade att en värderingsman kan bli skadeståndsansvarig gentemot 

tredje man. Vidare anförde HD att det måste stå klart för en professionell värderingsman att 

intyg av det nu aktuella slaget kan komma att användas för olika typer av rättsliga 

förfoganden. Skadeståndsansvar på grund av en felaktig värdering ska därför inte begränsas 

till endast skada som uppdragsgivaren lider, utan ansvaret kan också omfatta skada som tredje 

man lider av att ha satt sin tillit till det felaktiga intyget. HD konstaterade dock att en 
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förutsättning är att tilliten som tredje man har satt till intyget betraktas som befogad. I det 

aktuella intyget framgick det, som nämnt ovan, att det var “avsett att ligga till grund för tvist”. 

Genom den meningen ansåg HD att banken hade ålagts en viss undersökningsplikt och tilliten 

kunde därmed inte anses ha varit befogad. HD poängterade att den aktuella friskrivningen 

visserligen inte var tydlig, men att den var tillräckligt tydlig för att banken borde ha undersökt 

intygets uppgifter och dess sanningsvärde närmare. Banken var därmed inte berättigad till 

skadestånd. 

 

4.4.4 Kvalificerat otillbörligt handlande 

Den tredje kategorin för när ren förmögenhetsskada har ersatts i utomobligatoriskt förhållande 

utan att en brottslig handling begåtts är vid kvalificerat otillbörligt handlande. Det var genom 

NJA 2005 s. 608 som HD fastställde att skadestånd kan utgå vid “kvalificerat otillbörligt 

handlande”. Resonemanget som HD förde i 2005 års fall kom senare även att påverka NJA 

2015 s. 899, som berörde frågan om en kränkning av en konventionsrättighet kan påverka 

bedömningen om ett agerande anses utgöra ett “kvalificerat otillbörligt handlande”.
187

 HD:s 

resonemang i NJA 2015 s. 899 kom nyligen att tillämpas av Stockholms tingsrätt i mål T 

11087-09. Det är därmed dessa tre fall som nedan kommer att presenteras.  

 

Kvalificerat otillbörligt handlande har sitt ursprung i situationer av kvalificerat otillbörlig 

konkurrens.
188

 Som tidigare nämnts råder fri konkurrens inom näringslivet och näringsidkare 

får orsaka varandra ekonomisk skada. Konkurrens ses som positivt och vanligtvis ersätts inte 

skador som uppstått på grund av den fria konkurrensen.
189

 Winroth uttalade under tidigt 1900-

tal att näringsidkare som blivit utsatta för illojal konkurrens och lider ren förmögenhetsskada 

härav inte har rätt till ersättning för det.
190

 Även Karlgren delade uppfattningen om att fri 

konkurrens bygger på att näringsidkare får tillfoga varandra skador.
191

 Begränsningar finns 

dock i exempelvis konkurrenslagen (2008:579), vilken syftar till att ge näringsidkare ett visst 

skydd mot missbruk och konkurrensbegränsande åtgärder och på så sätt även främja den fria 
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konkurrensen.
192

 Den så kallade otillbörliga konkurrensen mellan näringsidkare har kallats för 

det glömda rättsområdet.
193

 I tidigare uttalanden har Bernitz anfört att skada på grund av 

otillbörlig konkurrens i princip endast ersätts vid kontraktsförhållanden, när stöd finns i 

speciallagstiftning eller när skadan orsakats genom en brottslig handling.
194

 Senare har han 

dock påpekat att det vid vissa specialfall kan utgå ersättning i otillbörliga 

konkurrenssituationer.
195

  

 

Det som utgör kvalificerat otillbörligt handlande är exempelvis då en kommersiell aktör 

medverkar till att en avtalspart agerar svikligt eller brottsligt mot sin avtalspart.
196

 Beteendet 

kan även benämnas som medverkan till kontraktsbrott.
197

 HD har genom NJA 2005 s. 608 

klargjort att ett sådant beteende utgör ett område som, under förutsättning att det otillbörliga 

beteendet är tillräckligt kvalificerat, leder till skadeståndsansvar.
198

 Hur långt ansvaret 

sträcker sig är dock relativt oklart. Det framgår av praxis att den utomstående kommersiella 

aktören ska ha medverkat i samförstånd med den ena avtalsparten om att bete sig svikligt mot 

den andra avtalsparten. Utöver det ska den kommersiella aktören också ha handlat 

“kvalificerat otillbörligt”.
199

 Dessa rekvisit har förmodligen uppställts för att 

skadeståndsansvar inte ska utdömas för lättvindigt och som kan riskera att resultera i 

olämpliga konkurrensbegränsningar.
200

 Troligen krävs det inte en skadeavsikt från den 

medverkande aktören, utan det är tillräckligt att det föreligger en insikt om skaderisken och 

vilja till egen vinning.
201

 Bernitz anser att huvudregeln bör vara att en avtalspart själv främst 

bär ansvaret för skador som dennes avtalsbrott kan orsaka en motpart, men att ansvar för en 
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medverkande utomstående part ska aktualiseras om det är av klandervärd karaktär och i klar 

strid med vad som anses vara gott handelsskick.
202

  

 

Kleineman menar på att HD i NJA 2005 s. 608, där kvalificerat otillbörligt handlande fick sitt 

genombrott i svensk rätt, visade på en ovanligt stor vilja till rättspolitiskt nyskapande. Den 

omständigheten att HD hade tillgång till betydande europeiskt jämförelsematerial lär ha haft 

sin påverkan.
203

 Kleineman framhåller vidare att det finns behov av en utveckling mot ett mer 

utvidgat allmänt skadeståndsansvar vid otillbörligt ingrepp i andras avtalsförhållanden. Det 

bästa sättet att undersöka möjligheten till en sådan utveckling borde vara att göra komparativa 

analyser av rättsläget i andra länders rättsordningar. På så sätt kan det undersökas vad som 

kan innefattas i begreppet “kvalificerat otillbörligt”. Vidare menar Kleineman att det kan 

finnas skäl för att släppa på kravet på kvalificerad otillbörlighet, alternativt ge begreppet en 

allt vidare tolkning än vad som följer av de specifika omständigheterna i NJA 2005 s. 608.
204

 

 

Resonemanget som fördes i NJA 2005 s. 608 kom sedan att påverka ett fall som behandlade 

relationen mellan den svenska skadeståndsrätten och EKMR.
205

 Det framgick i NJA 2015 s. 

899 att när man vid tillämpning av svenska allmänna skadeståndsprinciper har att bedöma om 

ett beteende utgör ett kvalificerat otillbörligt handlande, kan EKMR:s värderingar påverka 

bedömningen. Vid tolkningen av den nationella ansvarsgrunden kan värderingar hämtas och 

tolkas utifrån EKMR-standarden.
206

 En kränkning av en rättighet enligt EKMR utlöser dock 

inte direkt ett ansvar för enskild. Det krävs att handlandet som kränker en rättighet enligt 

EKMR dessutom bedöms uppfylla rekvisitet för kvalificerat otillbörligt handlande. Enligt 

Andersson är detta en viktig notering då det tydliggör att EKMR inte gäller som direkt 

ansvarsgrund mellan enskilda. Vid tillämpning av allmänna skadeståndsprinciper går det inte 

heller att sätta ett likhetstecken mellan rättighetskränkning och skadeståndsansvar. 

Resonemanget ska istället inordnas inom principen om kvalificerat otillbörligt handlande.
207

  

 

HD:s mellandomstema i NJA 2015 s. 899 kom att bekräftas i mål T 11087-09 som 

meddelades av Stockholms tingsrätt den 8 december 2017. Tingsrätten hade här att bedöma 

om handlandet som hade vidtagits i NJA 2015 s. 899 var att betrakta som kvalificerat 

                                                 
202

 Bernitz, JT 2005/06, s. 627 ff. 
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otillbörligt och därmed var skadeståndsgrundande. Tingsrättens dom visar på att handlandet 

som vidtagits utgjorde en rättighetskränkning samt att det var att betrakta som kvalificerat 

otillbörligt. Domen ansluter sig till HD:s resonemang i NJA 2015 s. 899 och visar på att 

stridsåtgärder som är oförenliga med EKMR är olagliga och därmed skadeståndsgrundande.
208

     

 

4.4.4.1 NJA 2005 s. 608 – Max-fallet 

Det kända Max-fallet handlade ursprungligen om en lokal i Luleå där hamburgerrestaurangen 

Max hade bedrivit sin verksamhet. Max flyttade emellertid sin verksamhet till en annan lokal. 

Inte under några omständigheter ville Max att en konkurrent skulle ta över den tidigare 

lokalen och överlät den därför till bolaget Lotsbåten, med vissa uppställda villkor. Villkoren 

innebar bland annat att Max skulle återfå lokalen om Lotsbåten eller hyresvärden sa upp 

avtalet. Vidare uppställdes det krav på att Lotsbåten inte fick bedriva konkurrerande 

verksamhet i lokalen samt att lokalen inte fick överlåtas utan tillstånd från Max.  

 

Lotsbåten och Frasses, en hamburgerrestaurang och konkurrent till Max, hade emellertid 

redan vid ingången av avtalet i samförstånd planerat att senare överlåta lokalen till Frasses. 

Lotsbåten överlät majoriteten av aktierna i bolaget till Frasses som i sin tur efter några 

månader startade en hamburgerrestaurang i lokalen. Max väckte talan om att avtalet mellan 

Max och Lotsbåten skulle förklaras ogiltigt, att Max hade bättre rätt till lokalen samt att 

Lotsbåten skulle flytta från lokalen och att skadestånd skulle utgå. 

 

I en mellan- och deldom meddelade tingsrätten att avtalet gällande nyttjanderätten skulle 

ogiltigförklaras på grund av Lotsbåtens svikliga handlande. Max hade dock inte framgång 

med vare sig frågan om bättre rätt till nyttjanderätten eller frågan om avflyttning. Lotsbåten 

gick senare i konkurs och då hade lokalen överlåtits i sin helhet till Frasses. Detta fick till 

följd att Max inte fick något skadestånd från Lotsbåten och Frasses kunde fortsätta bedriva sin 

konkurrerande verksamhet i lokalen. Max väckte därmed talan mot Frasses med ett 

skadeståndskrav för den skada som restaurangen hade lidit i form av omsättningsbortfall. 

Frågan som HD hade att ta ställning till var om Frasses på utomobligatorisk grund kunde vara 

skadeståndsskyldig för ren förmögenhetsskada som uppstått på grund av medhjälp till en 

annans kontraktsbrott.   

                                                 
208
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HD konstaterade inledningsvis att huvudregeln i svensk rätt är att den som i en avtalsrelation 

lider skada till följd av ett avtalsbrott får vända sig till avtalsparten med sitt 

skadeståndsanspråk. Däremot kan det, poängterade HD, i vissa särskilt allvarliga fall även 

åläggas tredje man ett skadeståndsansvar. Så kan vara fallet om tredje man har känt till avtalet 

och dess innehåll samt att tredje man i samförstånd med den avtalsbrytande parten har 

medverkat till kontraktsbrottet. Vidare ska syftet med handlandet ha varit att kringgå de 

uppställda villkoren i avtalet. Om det inte skett i samförstånd med den avtalsbrytande parten 

kan tredje man ändå bli skadeståndsansvarig om denne medverkat på ett annat kvalificerat 

otillbörligt sätt. HD uttalade vidare att den tredje parten också måste ha insett att 

kontraktsbrottet skulle medföra skada hos avtalsparten för att skadeståndsansvar ska åläggas 

den tredje parten.  

 

I det aktuella fallet hade Frasses vetskap om att Max inte ville att en konkurrent skulle nyttja 

lokalen samt att det utgjorde ett villkor som var uppställt i avtalet med Lotsbåten. Max led en 

ren förmögenhetsskada i form av omsättningsbortfall och Frasses måste ha insett att deras 

agerande skulle leda till sådan skada. Frasses hade handlat i samförstånd med Lotsbåten. 

Vidare anförde HD att Max svikligen blivit vilseledda att sluta ett avtal som inte hade slutits 

om Max hade haft vetskap om de bakomliggande avsikterna. Med hänsyn till det menade HD 

att det inte fanns något ur en konkurrensrättslig synpunkt som gjorde att Frasses agerande 

kunde anses motiverat. Handlandet måste därmed betraktas som kvalificerat otillbörligt. 

Sammanfattningsvis konstaterade HD att Frasses hade handlat på ett sätt som utgjorde ett 

tydligt avsteg från vad som kan krävas av en kommersiell aktör.  

 

4.4.4.2 NJA 2015 s. 899 – Byggnads-fallet 

Omständigheterna i Byggnads-fallet var följande. Ett byggföretag hade blivit satt i blockad av 

en fackförening, Svenska Byggnadsarbetarförbundet (Byggnads), efter att byggföretaget inte 

hade tecknat ett kollektivavtal. Det aktuella kollektivavtalet innehöll en klausul om 

granskningsarvoden, ett avgiftssystem som just då var under prövning i Europadomstolen. 

Nästan ett år efter att företaget blev satt i blockad fälldes Sverige för tillåtandet av sådana 

granskningsarvoden i den så kallade ”Evaldsson-domen”.
209

 Några månader efter Evaldsson-
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domen tecknade företaget ett hängavtal, utan granskningsarvoden, och blockaden som då hade 

pågått i ett år hävdes därmed. Bara några dagar efter hävandet av blockaden kom företaget på 

obestånd och försattes i konkurs. Konkursförvaltaren anförde i förvaltarberättelsen att den 

huvudsakliga orsaken till obeståndet var blockaden. En skadeståndstalan väcktes mot 

Byggnads med grunden att Byggnads genom blockaden hade kränkt företagets föreningsfrihet 

(artikel 11) och skyddet för äganderätten (artikel 1 första tilläggsprotokollet) i EKMR. 

 

Frågan som togs upp i HD var inte om det hade förekommit rättighetskränkningar eller om 

Byggnads var skadeståndsansvariga. Det HD behandlade i ett mellandomstema var om 

Byggnads “i och för sig” var skadeståndsskyldigt för skadorna som blockaden hade orsakat, 

om den genomförda stridsåtgärden ansågs vara oförenlig med artikel 11 och artikel 1 i första 

tilläggsprotokollet i EKMR.  

 

Inledningsvis prövade HD om den grundlagsskyddade rätten att vidta stridsåtgärder enligt 2 

kap. 14 § RF utgör ett generellt hinder mot att en stridsåtgärd kan utlösa skadeståndsansvar i 

enlighet med EKMR. Denna fråga besvarade majoriteten nekande. Sedan gick HD vidare till 

att pröva om ansvar kan vila direkt på EKMR till följd av Byggnads ställning på 

arbetsmarknaden. HD prövade även alternativt om EKMR kan vara tillämplig mellan 

enskilda. HD konstaterade att både stat och kommun har blivit skadeståndsansvarig för 

kränkningar av EKMR, utan stöd i lag. Byggnads hade dock framfört att de var en ideell 

förening där ingen lagreglering finns för verksamheten. Det utövades inte heller någon statlig 

kontroll över hur föreningen styrdes och de hade en självständig ställning i förhållande till 

staten. Byggnads kunde därmed inte jämställas med stat och kommun och frågan om direkt 

horisontell effekt besvarades nekande. Även frågan om direkt horisontell effekt mellan 

enskilda besvarades nekande av HD. 

 

HD påpekade att skadestånd ändå kan utgå med tillämpning av allmänna skadeståndsrättsliga 

principer. HD anförde att om den rättighetskränkning som en kärande gör gällande kan anses 

utgöra ett kvalificerat otillbörligt handlande så kan därmed skadeståndsansvar föreligga. 

Vidare påpekade HD att det inte går att bestämma vad som generellt utgör kvalificerat 

otillbörligt handlande, men angav vissa omständigheter som kan ha betydelse för 

bedömningen. Det anses exempelvis väga tungt om det är en konventionsskyddad rättighet 

som blivit kränkt. Vidare krävs det som huvudregel uppsåt. Andra omständigheter som HD 

anförde kan ha betydelse för bedömningen är förutsebarhet, om kränkningen typiskt sett 
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träffar en stor och på förhand bestämd krets samt om handlingen kan anses vara 

proportionerlig till ansvarets omfattning. HD framhöll också att slutsatsen om nekad 

direkttillämpning av EKMR i horisontella relationer inte utesluter att allmänna 

skadeståndsrättsliga principer kan ge rätt till ersättning för ren förmögenhetsskada, det vill 

säga sådan skada som orsakats genom kvalificerat otillbörligt handlande. 

 

4.4.4.3 T 11087-09 – fortsättningen i Byggnads-fallet  

Efter att HD i NJA 2015 s. 899 slog fast att stridsåtgärder som är oförenliga med EKMR är 

olagliga och att skadeståndsskyldighet kan föreligga om stridsåtgärderna med hänsyn till 

omständigheterna är att anse som kvalificerat otillbörliga, skickades målet åter till Stockholms 

tingsrätt. Vad tingsrätten nu hade att bedöma var om stridsåtgärderna som Byggnads hade 

vidtagit var kvalificerat otillbörliga och om ersättningsskyldighet förelåg. Den tidigare ägaren 

av byggförtaget yrkade i första hand ersättning om 765 000 kronor och i andra ersättning om 

324 727 kronor. Byggnads bestred skadeståndsyrkandena och vitsordade inget belopp som 

skäliga i och för sig. Den 8 december 2017 meddelade tingsrätten dom. 

 

Inledningsvis anför tingsrätten att HD:s mellandomstema i NJA 2015 s. 899 har ett högt 

prejudikatvärde. Detta till skillnad från vad Byggnads anfört och som menar på att HD uttalat 

sig obiter dictum och utöver mellandomstemat genom att ha redogjort för rättsregler som inte 

var relevanta i sammanhanget. Tingsrätten menar dock att HD har uttalat sig om möjligheten 

till och förutsättningarna för ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar utifrån 

omständigheterna i det aktuella målet samt med nära anknytning till mellandomstemat såsom 

det formulerats. Det innebär att prejudikatvärdet får anses vara högt. 

 

Vidare går tingsrätten igenom vilka argument som HD förde i mellandomstemat och gör 

följande bedömning. Att den tidigare ägaren av byggföretaget fick välja mellan att teckna 

hängavtal, gå med i arbetsgivarorganisationen eller utsättas för stridsåtgärder har försatt den 

tidigare ägaren i vad som är att betrakta närmast som en tvångssituation. De vidtagna 

stridsåtgärderna får således bedömas ha genomförts i strid med föreningsfriheten och 

äganderätten. Tingsrätten hade vidare att pröva om denna rättighetskränkning innebar ett 

kvalificerat otillbörligt handlande och i så fall från vilken tidpunkt.  
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Bedömningen för Byggnads agerande före Europadomstolens meddelande av Evaldsson-

domen är att handlandet har utgjort en rättighetskränkning och agerandet i sig kan betraktas 

som otillbörligt. Med tanke på att Europadomstolen dock inte hade underkänt 

granskningsavgifterna när blockaden påbörjades kan det inte anses ha utgjort ett kvalificerat 

otillbörligt handlande. Att Byggnads fortsatte blockaden efter Evaldsson-domen innebär att 

utfallet här blir annorlunda eftersom granskningsavgifterna då blivit underkända. Tingsrätten 

gör bedömningen att Byggnads handlande i tiden efter att Europadomstolen meddelade 

Evaldsson-domen har utgjort ett kvalificerat otillbörligt handlande. Byggnads handlande är 

därmed skadeståndsgrundande. Tingsrätten anser att handlandet har orsakat en ekonomisk 

skada om 420 000 kronor, men bestämmer skadeståndet till 140 000 kronor eftersom 

agerandet blivit kvalificerat otillbörligt först efter Evaldsson-domen.       

 

4.4.4.4 Ekonomiskt förtal av juridiska personer 

Vid bedömningen om ekonomiskt förtal av juridiska personer, särskilt när det är en 

kommersiell aktör som sprider kränkande uppgifter om en konkurrent, kan ersättas inom 

ramen för 2 kap. 2 § SkL skulle det främst bli aktuellt att utgå från de principer som har 

etablerats vad gäller ansvaret för kvalificerat otillbörligt handlande.
210

  

 

Redan 1987 påpekade Kleineman i sin avhandling att konkurrensrätten, sett utifrån ett 

skadeståndsrättsligt synsätt, utgjorde ett heterogent område. Vidare påpekade han att inte 

endast blockad- och bojkottsåtgärder som inkluderar frågor som anstiftan och medverkan till 

kontraktsbrott hör till området, utan det gör även ansvaret för nedsättande omdömen som 

exempelvis förtal. Kleineman menade på att konkurrensrätten verkligen visade på den starka 

kopplingen till spärregeln för rena förmögenhetsskador, vilket troligen har sin grund i både 

konkurrensskadeargumentet och också den traditionella rättspositivismen. I sin avhandling 

framhöll Kleineman att en rättsutveckling genom rättspraxis var möjlig på området. När man 

dessutom uppmärksammar det ringa skyddet mot just ekonomiskt förtal framstod en 

rättsutveckling som mer än nödvändig. Däremot konstaterade Kleineman att det förmodligen 

behövdes en förändrad syn på möjligheten att utveckla rätten för att en sådan rättsutveckling i 

praxis skulle kunna ske.
211
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Gällande kvalificerat otillbörligt handlande och en utvidgning av spärregeln har Kleineman på 

senare år framfört att det i nya rättsfall kan bli aktuellt att dra upp gränser. Dessa kan dock 

uppfattas som inskränkningar i allmänna fri- och rättigheter och där politiskt känsliga 

överväganden måste göras. Det är överväganden som förmodligen egentligen mer ligger på 

lagstiftarens ansvar att ta ställning till än på rättstillämparens. Vidare anför han dock att han 

hoppas att nästa avgörande inte medför ett återfall i onödig lagpositivism. För att 

rättsordningen däremot ska kunna tillhandahålla ett skydd mot kvalificerat otillbörliga 

handlanden i konkurrensförhållanden måste det finnas utrymme för allmänna 

skadeståndsprinciper, vilket 150 års rättsutveckling i Europa och Amerika visar på. 

Lagstiftaren kan omöjligen överväga alla de situationer som skulle kunna uppstå och att 

ålägga lagstiftaren det ansvaret riskerar att bli skadligt för det svenska näringslivet.
212

 

 

4.4.5 Övriga situationer 

Det finns även andra situationer där ersättning har utgått för ren förmögenhetsskada trots att 

ingen brottslig gärning har begåtts.
213

 Dessa situationer tillåter sig däremot inte att delas in i 

kategorier som rättsfallen ovan.
214

 Andra situationer som har aktualiserat skadeståndsansvar 

för ren förmögenhetsskada utan att en brottslig handling har begåtts har exempelvis varit en 

konkursförvaltare som blev ersättningsskyldig efter att denne tillfogat tredje man ren 

förmögenhetsskada genom att ha överlåtit egendom som inte tillhörde konkursboet.
215

 Vidare 

har även skadeståndsskyldighet uppkommit efter att en bank utan panthavarens medgivande 

lämnat ut aktier i en depå till ägaren, trots underrättelse om att depån hade pantsatts som 

säkerhet för ett lån. Lånet kom inte att betalas och panthavaren krävde därmed skadestånd av 

banken. Trots att banken inte ansågs stå i ett avtalsförhållande till panthavaren och 1936 års 

                                                                                                                                                         
omstridd fråga och som lagstiftaren borde ta initiativ till om en förändring ska ske. Vad Kleineman menade med 

uttalandet och hur det hänger samman med vad han anförde på s. 286 är svårtolkat. Poängteras ska dock att det 

sedan dess har skett en tydlig utvidgning av spärregeln och senare texter skrivna av Kleineman tyder på att han 

har en positiv inställning till att rättstillämparen tillämpar allmänna skadeståndsprinciper för att utvidga regeln 

om ren förmögenhetsskada.   
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lag om pantsättning av lös egendom saknar bestämmelser gällande skadestånd, ansågs banken 

vara ersättningsskyldig.
216

   

 

4.5 Sammanfattande analys 

4.5.1 Allmänt 

Regeln i 2 kap. 2 § SkL har under en lång tid ansetts utgöra en spärregel. Trots att det 

uttryckligen framhölls i förarbeten till SkL att formuleringen av lagtexten inte skulle sätta 

stopp för skadeståndsprocesser där en brottslig handling inte begåtts, har bestämmelsen 

inneburit en konserverande effekt på utvecklingen av ersättning för ren förmögenhetsskada. 

Troligen har det ett starkt samband med den traditionella lagpositivismen som råder i svensk 

rätt. Under många år har Kleineman och andra författare förespråkat en utveckling och 

utvidgning av bestämmelsen, vilket det även kan konstateras ha skett. Visserligen har det skett 

relativt långsamt, med Kone-fallet som det tydliga startskottet. På senare år kan det dock 

konstateras att HD har visat på en vilja att utvidga regeln ytterligare. 

 

Det förespråkas dock att en utvidgning av rena förmögenhetsskador bör ske kontrollerat och 

inte alltför fort. De vanligaste argumenten som brukar föras mot en utvidgning av rena 

förmögenhetsskador, och som synes haft en stor påverkan på utvecklingen av rättsläget, är the 

floodgate argument och konkurrentskadeargumentet. Trots att en faktisk utvidgning genom 

rättspraxis har skett kan det även utläsas att HD har vidtagit vissa försiktigheter med att 

utvidga rättsprinciperna alltför långt vid rena förmögenhetsskador i utomobligatoriska 

förhållanden. Det tycks ha sin utgångspunkt inte bara i de vanliga argumenten mot varför en 

utvidgning inte bör ske av spärregeln, utan även i lagpositivismen. Vid bedömningen av om 

en utvidgning av spärregeln ska ske måste argumenten mot en utvidgning vägas gentemot de 

situationer där det kan vara önskvärt att ansvar ska utdömas.  

 

Det synes finnas en tydlig rädsla att en utvidgning av spärregeln leder till ohanterliga 

skadeståndsprocesser. Det kan även vara icke önskvärt att en utvidgning sker till förmån för 

exempelvis kommersiella aktörer, eftersom de får betraktas som en både starkare och tåligare 

part. En kommersiell aktör har oftare bättre ekonomiska förutsättningar att kunna föra en 

rättsprocess, till skillnad från en fysisk person. De förväntas också lida ekonomisk skada till 
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följd av den fria konkurrensen. Dessa argument får dock vägas mot det som Kleineman 

anfört, nämligen att ett övergivande av spärregeln förmodligen inte skulle innebära att rena 

förmögenhetsskador kommer att behandlas så som culpanormen tillämpas på person- och 

sakskador. Utgångspunkten skulle fortfarande vara, även om ytterligare utvidgning sker, att 

det ska föreligga en viss återhållsamhet vid bedömningen av skadeståndsskyldighet för ren 

förmögenhetsskada. 

 

Det finns numera tre huvudkategorier för när ersättning för ren förmögenhetsskada kan utgå i 

utomobligatoriska förhållanden utan att en brottslig handling begåtts. Dessa är vid culpa in 

contrahendo (NJA 1963 s. 105), kvalificerade tillitssituationer (NJA 1987 s. 692 och NJA 

2001 s. 878) och kvalificerat otillbörligt handlande (NJA 2005 s. 608, NJA 2015 s. 899 och T 

11087-09). Utöver detta finns det övriga och mer svårplacerade fall (NJA 1996 s. 700 och 

NJA 1998 s. 520) som inte låter sig inplaceras i en specifik kategori. Av rättsfallen kan utläsas 

att ersättning för kvalificerat otillbörligt handlande endast har utgått vid uppsåtligt handlande. 

Ersättning för vilseledande i kontraktsliknande förhållanden har däremot utgått vid 

oaktsamhet. Skillnaden i bedömningen mellan dessa kategorier har förmodligen sitt ursprung i 

konkurrensskadeargumentet, det vill säga att det som huvudregel får anses vara önskvärt och 

nyttigt att konkurrenter åsamkar varandra ekonomisk skada.  

 

Trots utvidgningen som skett i praxis för rena förmögenhetsskador har HD även utvecklat ett 

sätt att begränsa skadeståndsansvaret i dessa situationer. Vid vilseledande i kontraktsliknande 

situationer är det den befogade tilliten som utgör ansvarsgrunden. Kleineman presenterade 

tillitsteorin i sin avhandling år 1987 och den fick sedan sitt genomslag i Kone-fallet. Den kom 

sedan att förtydligas ytterligare i Ljungquist-fallet. Begränsningen som den befogade tilliten 

bildar betyder att ansvar inte föreligger i alla kontraktsliknande situationer där skada uppstått, 

utan det krävs en faktisk och befogad tillit. I Ljungquist-fallet visade HD ytterligare en 

begränsning, nämligen att en värderingsman genom en friskrivning kan begränsa sitt 

skadeståndsansvar gentemot tredje man. 

 

“The end and aim rule” har också använts av HD som en slags begränsningsåtgärd för 

skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada. Vid vilseledande i kontraktsliknande 

förhållanden har HD uppställt krav på att värderingsmannen ska ha insett eller borde ha insett 

av vem och till vad intyget kunde komma att användas till för att skadeståndsskyldighet skulle 

anses föreligga. Vid kvalificerat otillbörligt handlande uppställde HD krav på att 
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skadevållaren ska ha insett att kontraktsbrottet skulle medföra skada för den andra 

avtalsparten. Det innebär en begränsning av skadeståndsansvar eftersom det uppställs krav på 

uppsåt från tredje man.  

 

Precis som Andersson anfört så skiljer sig skador på grund av vilseledande i 

kontraktsliknande situationer från situationer där det funnits ett kvalificerat otillbörligt 

handlande. I situationer där det funnits ett kvalificerat otillbörligt handlande har den 

skadelidande inte företagit en positiv handling som sedan har lett till skadan, exempelvis 

genom att sätta sin tillit till ett intyg. Det handlar istället om att någon har vidtagit en handling 

mot någon annan, som kommer att leda till en negativ effekt. Även vid dessa situationer har 

HD utformat en begränsning av skadeståndsansvaret. Genom Max-fallet uppställde HD krav 

på att handlingen som skadevållaren vidtagit ska ha varit kvalificerat otillbörligt och 

situationen ska vara särskilt allvarlig.
217

 Begränsningen tyder på att HD trots att en utvidgning 

skedde, samtidigt ville begränsa ansvaret för att undvika att skadeståndsansvaret riskerar att 

bli alltför oöverskådligt. Det är också tydligt att HD genom de uppställda kraven även tog 

hänsyn till att det rörde sig om ett konkurrensförhållande och därmed hade att beakta 

konkurrensskadeargumentet. 

 

Innehållet i vad som utgör ett “kvalificerat otillbörligt handlande” kan vid en första anblick 

uppfattas som brett. Författare som Kleineman och Bernitz har dock anfört att begreppet fått 

en relativt begränsad innebörd, då det rörde sig om väldigt säregna omständigheter i Max-

fallet. Dock borde det kunna utläsas en vilja från HD att utvidga begreppet genom Byggnads-

fallet, eftersom HD då konstaterade att vägledning kan hämtas från EKMR-standarden vid 

bedömningen om ett handlande utgör kvalificerat otillbörligt. Domen tyder på att det finns en 

vilja att begreppet inte ska få en alltför begränsad innebörd och därmed bli svårtillämplig.  

 

Utländsk rätt kan alltså påverka bedömningen av om skadeståndsansvar ska föreligga för rena 

förmögenhetsskador. I Max-fallet tog HD hänsyn till utländsk rätt och omständigheten att 

många andra länder inom Europa redan hade regler avseende den aktuella situationen. I 

Byggnads-fallet konstaterades det även, som nämnts ovan, att handlanden som kränker andras 

enligt EKMR skyddade rättigheter, kan påverka bedömningen om ett handlande utgör ett 

kvalificerat otillbörligt handlande. Tillämpningen av EKMR kan inte självständigt läggas till 
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grund för att ålägga ett privaträttsligt rättssubjekt skadeståndsansvar. EKMR kan istället 

användas som en slags måttstock och påverka bedömningen om ett handlande anses utgöra ett 

kvalificerat otillbörligt handlande och därmed vara skadeståndsgrundande. Det öppnar upp för 

en vidare betydelse av vad som kan bedömas utgöra kvalificerat otillbörligt handlande 

ytterligare, vilket även bekräftas av tingsrättens dom i fortsättningen av Byggnads-fallet som 

meddelades den 8 december 2017. Tingsrättens dom ansluter sig till HD:s resonemang om att  

stridsåtgärder som är oförenliga med EKMR är olagliga och att sådant handlande är 

kvalificerat otillbörligt och skadeståndsgrundande. Kleineman har förespråkat att om 

ytterligare utvidgningar ska ske av regeln för ren förmögenhetsskada, framförallt vid 

begreppet kvalificerat otillbörligt handlande, bör vägledning hämtas från utländsk rätt. Det 

kan ske exempelvis genom komparativa analyser.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att kravet på brottslig handling vid ren förmögenhetsskada kan 

betraktas som överspelat. Dock går utvecklingen av regeln fortfarande relativt långsamt. Fler 

avgöranden som berör andra omständigheter än de som har behandlats i praxis skulle behöva 

ske, eftersom omständigheterna i praxis varit relativt säregna. Först när fler avgöranden 

kommer från HD kommer det lättare kunna urskiljas en kommande utvecklingslinje på 

området.  

 

4.5.2 Ekonomiskt förtal av juridiska personer 

Om ekonomiskt förtal av juridiska personer vid kränkande konkurrens kommer att ersättas 

enligt regeln om ren förmögenhetsskada går inte att besvara inom ramen för detta arbete. En 

självklar slutsats går inte att nå. Möjligheten för en sådan utveckling går däremot att 

diskutera. Som nämnts ovan kan det konstateras att spärregeln kan betraktas som så gott som 

överspelad. En brottslig handling förutsätts inte längre för att ersättning för ren 

förmögenhetsskada ska utgå. Eftersom förtal av en juridisk person inte är en brottslig 

handling talar det för att ekonomiskt förtal av juridiska personer möjligen då skulle kunna 

ersättas enligt regeln för ren förmögenhetsskada och de i praxis utarbetade principerna. 

Däremot måste en utvidgning av ren förmögenhetsskada vägas mot de argument som finns 

mot detta.   

 

Redan 1987 anförde Kleineman i sin avhandling att det inom ramen för konkurrensrätten, 

särskilt ekonomiskt förtal av juridiska personer, skedde en alldeles för långsam utveckling. 
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Det lilla skydd som fanns mot ekonomiskt förtal för en juridisk person talade för en 

utveckling i rättspraxis. Precis som Kleineman anfört kan framtida utvidgningar innebära 

svåra avvägningar avseende fri- och rättigheter och andra rättspolitiskt känsliga frågor. Inom 

ramen för ekonomiskt förtal av juridiska personer aktualiseras främst frågor inom tryck- och 

yttrandefriheten, vilket naturligtvis utgör viktiga frågor där en stor försiktighet måste beaktas 

vid en avvägning mellan dessa olika intressen. 

 

Ytterligare argument som skulle påverka bedömningen av ersättning för ren 

förmögenhetsskada vid ekonomiskt förtal av en juridisk person är självfallet the floodgate 

argument. Även den fria konkurrensen måste ha en stor påverkan på bedömningen. 

Ekonomiskt förtal av juridiska personer kan självfallet leda till gränsdragningsproblem. Vad 

får uttalas om en juridisk person utan att riskera skadeståndsskyldighet? Risken för 

skadeståndsansvar skulle kunna hämma kritikrätten, vilket självfallet måste tas med i 

beaktandet vid bedömningen av en utvidgning. Vidare måste även vissa ekonomiska 

omständigheter beaktas. Ska fysiska personer riskera att bli stämda i domstol av juridiska 

personer som oftast har en större ekonomisk kapacitet att föra rättsprocesser? Troligen vore en 

lämplig avgränsning att ekonomiskt förtal av juridiska personer ska kunna ersättas när det 

föreligger ett syfte till ”kränkande konkurrens”. Det vill säga när den som sprider de smädliga 

uppgifterna har som syfte att den juridiska personen ska skadas av uttalandet och själv ha 

personlig vinning.    

 

Ekonomiskt förtal av juridisk person, särskilt när en kommersiell aktör sprider smädliga 

uppgifter om en konkurrent, skulle enklast bedömas enligt de principer som HD utarbetat för 

kvalificerat otillbörligt handlande. För att ekonomiskt förtal av juridiska personer, särskilt vid 

kränkande konkurrens, ska anses utgöra ett kvalificerat otillbörligt handlande krävs det att 

handlingen är kvalificerat otillbörlig och att det är en särskilt allvarlig situation. Bedömningen 

av vad som ingår i begreppet kvalificerat otillbörligt handlande är svårt, eftersom det endast 

finns ett fåtal fall för vägledning. Troligen är det dock inte möjligt att göra en generell 

bedömning av om ekonomiskt förtal av juridiska personer, särskilt när en kommersiell aktör 

sprider smädliga uppgifter om en konkurrent, omfattas av begreppet kvalificerat otillbörligt 

handlande. Som praxis visar måste en bedömning ske utifrån det enskilda fallet. Vad 

ekonomiskt förtal av juridiska personer skulle kunna omfatta för olika handlingar måste 

betraktas som många och troligen kan inte alla dessa handlingar berättiga till ersättning för 

ren förmögenhetsskada. Tröskeln kan nog konstateras vara ganska hög, just med hänsyn till 
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tryck- och yttrandefriheten samt den fria konkurrensen. Dock borde det även anses stå klart att 

HD genom Byggnads-fallet, vilket också nyligen tillämpades av tingsrätten, har öppnat upp 

för en utvidgning av begreppet och visat på att trots att omständigheterna i Max-fallet var 

säregna så ska begreppet inte tolkas in för snävt. Vägledning kan exempelvis hämtas från 

EKMR-standarden för att avgöra om ett ekonomiskt förtal utgör ett kvalificerat otillbörligt 

handlande. Det talar för att ekonomiskt förtal av juridiska personer skulle kunna ersättas inom 

ramen för kvalificerat otillbörligt handlande, om omständigheterna i det enskilda fallet 

uppenbarligen är av klandervärd karaktär.     

 

Bedömningen av om ett ekonomiskt förtal av juridiska personer när det är en konkurrent som 

sprider uppgifterna i konkurrenssyfte kan vara skadeståndsgrundande är svår. Många olika 

faktorer och intressen måste vägas mot varandra och det är förmodligen de specifika 

omständigheterna i det enskilda fallet som skulle vara avgörande vid bedömningen om det 

utgör ett kvalificerat otillbörligt handlande. Konstateras går dock att författare som 

exempelvis Kleineman har uttalat att skydd för ekonomiskt förtal av juridiska personer skulle 

behöva utvidgas. Schultz har vidare anfört att en sådan situation lämpligast skulle bedömas 

utifrån kriterierna för kvalificerat otillbörligt handlande. Att det finns en reell möjlighet för 

ekonomiskt förtal av juridiska personer att ersättas enligt 2 kap. 2 § SkL måste anses stå klart, 

men i slutet av dagen är det de specifika omständigheterna i det enskilda fallet som kommer 

att vara avgörande. 

5. Fyra exempel och eventuella resultat             

5.1 Inledande ord 

I följande avsnitt kommer fyra exempel att presenteras. Dessa exempel är kort utformade för 

att undvika alltför komplexa situationer. Syftet med dessa exempel är att tillämpa analyserna 

från föregående avsnitt för att på ett pedagogiskt sätt visa för läsaren hur ett utfall skulle 

kunna tänkas bli i situationerna. Det ska poängteras att det i praktiken skulle föreligga 

ytterligare omständigheter och frågor att ta ställning till, som exempelvis om en skada kan 

påvisas eller om det föreligger adekvat kausalitet. Sådana bedömningar ligger dock utanför 

uppsatsens syfte. Utgångspunkten nedan är därmed att sådana omständigheter redan är 

bevisade. 
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5.1.1 Indirekt utpekande av fysisk person, utan syfte till kränkande konkurrens 

Exemplet utgörs av ett uttalande som omnämner en juridisk person, men som i likhet med 

NJA 1950 s. 250 innebär ett indirekt utpekande av en fysisk person som genom uttalandet kan 

identifieras. I detta exempel föreligger det inte syfte till kränkande konkurrens av personen 

som spridit uppgifterna.  

 

Utifrån de tidigare analyserna skulle utfallet i en sådan situation bli följande. Den fysiska 

personen som anses ha blivit utpekad genom uttalandet kan få ersättning för förtalet, vilket 

stöds av tidigare praxis samt doktrin. Ett indirekt utpekande av en fysisk person utgör förtal 

enligt 5 kap. 1 § BrB. Kränkningsersättning utgår enligt 2 kap. 3 § SkL och beräknas enligt 5 

kap. 6 § SkL. Beloppet är dock i högsta grad schabloniserat. Om den juridiska personen lider 

ekonomisk skada på grund av uttalandet är däremot inte ersättning enligt 2 kap. 2 § SkL 

aktuellt. Det beror på att det inte funnits något syfte till kränkande konkurrens genom 

uttalandet. Uttalandet borde därmed inte falla in under kvalificerat otillbörligt handlande. 

 

5.1.2 Indirekt utpekande av fysisk person, med syfte till kränkande konkurrens 

Omständigheterna är i följande exempel liknande med ovan. Det handlar om ett uttalande som 

omnämner en juridisk person, men som i likhet med NJA 1950 s. 250 innebär ett indirekt 

utpekande av en fysisk person som genom uttalandet kan identifieras. I exemplet föreligger 

det dock ett syfte till kränkande konkurrens av personen som spridit uppgifterna. Personen vill 

genom uttalandet att den juridiska personen ska lida skada och det föreligger även ett syfte till 

egen vinning.  

 

Utfallet i en sådan situation skulle bli följande. Den fysiska personen som anses ha blivit 

utpekad genom uttalandet kan få kränkningsersättning för förtalet enligt samma grunder som 

ovan. Här finns det dessutom ett syfte till kränkande konkurrens från den som har spridit 

uttalandet. Det innebär att ersättning för ren förmögenhetsskada enligt 2 kap. 2 SkL kan bli 

aktuellt om den juridiska personen lider en ekonomisk skada till följd av uttalandet. 

Bedömningen för om ersättning ska utgå får då ske enligt de uppställda kraven för kvalificerat 

otillbörligt handlande. Uttalandet ska vara kvalificerat otillbörligt, och det ska även vara en 

särskilt allvarlig situation. 
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5.1.3 Direkt utpekande av juridisk person, med syfte till kränkande konkurrens 

Omständigheterna i följande exempel skiljer sig från de två ovan. I situationen här kan det 

inte anses att det är en fysisk person som blir direkt eller indirekt utpekad. Uttalandet berör 

endast den juridiska personen. I detta exempel föreligger det ett syfte till kränkande 

konkurrens av personen som spridit uppgifterna. Personen vill genom uttalandet att den 

juridiska personen ska lida skada och det föreligger även ett syfte till egen vinning.  

 

Utfallet i en sådan situation skulle bli följande. Eftersom det inte är en fysisk person som kan 

anses bli förtalad enligt 5 kap. 1 § BrB blir inte kränkningsersättning aktuellt, eftersom det 

som nämnts tidigare endast är en fysisk person som kan bli förtalad enligt bestämmelsen. 

Uttalandet om den juridiska personen syftar dock till att den juridiska personen ska lida skada 

och det föreligger en vilja till egen vinning. Ersättning för ren förmögenhetsskada enligt 2 

kap. 2 § SkL som den juridiska personen lider till följd av det “ekonomiska förtalet” skulle 

därmed kunna bli aktuellt. Bedömningen för om ersättning ska utgå får ske som ovan, enligt 

de uppställda kraven som finns för kvalificerat otillbörligt handlande. Uttalandet ska vara 

kvalificerat otillbörligt, och det ska även vara en särskilt allvarlig situation. 

  

5.1.4 Direkt utpekande av fysisk person, utan syfte till kränkande konkurrens 

Omständigheterna i följande exempel rör ett uttalande som direkt utpekar en fysisk person. 

Uttalandet leder även till att en juridisk person lider ekonomisk skada till följd av förtalet. 

Den fysiska personen kan vara en anställd i företaget eller möjligtvis ägaren. I detta exempel 

föreligger det inte ett syfte till kränkande konkurrens av personen som spridit uppgifterna. 

Syftet med uttalandet är endast att kränka den fysiska personen. 

 

Utfallet i en sådan situation blir följande. Den fysiska personen kan självfallet erhålla 

kränkningsersättning i enlighet med 2 kap. 3 § och 5 kap. 6 § SkL, eftersom uttalandet utgör 

ett förtal enligt 5 kap. 1 § BrB. Förtalet syftar dock inte till att den juridiska personen ska lida 

skada, utan det är endast i syfte att kränka den fysiska personen. Det innebär att den juridiska 

personen inte kan erhålla ersättning för ren förmögenhetsskada till följd av förtalet. Förtalet 

kan inte anses falla inom begreppet kvalificerat otillbörligt handlande.  
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Det kan dock poängteras att om den fysiska personen skulle lida en ekonomisk skada till följd 

av förtalet, exempelvis inkomstförlust om personen på grund av uppgifterna i förtalet inte får 

arbeta kvar på företaget, så kan det ersättas enligt reglerna om ren förmögenhetsskada i 2 kap. 

2 § SkL. Eftersom uttalandet utgör ett brott behöver bedömningen för ersättning enligt 2 kap. 

2 § SkL inte ske utifrån de i praxis utarbetade undantagskategorierna. 

 

Det finns fler intressanta frågeställningar som kan aktualiseras vid ett direkt 

utpekande av en fysisk person, utan syfte till kränkande konkurrens. Aktuellt 

just nu är exempelvis ”#metoo-kampanjen”
218

 som pågått under hösten 2017. 

Vad för olika ekonomiska skador som kan uppstå i samband med ett utpekande 

av det nu aktuella slaget? I ”#metoo-kampanjen” har exempelvis en känd 

regissör blivit utpekad. Han bedriver sin verksamhet i ett aktiebolag tillsammans 

med sin fru. Han lämnade nyligen in en begäran om överprövning med 

anledning av utpekandet då han menar att det utgör förtal.
219

 I begäran anförs 

det att han och hans fru har en genomsnittlig omsättning på 2,5-3 miljoner 

kronor per år i deras gemensamma bolag, från vilket de tar ut lön. Det anförs 

vidare att de nu löper en risk för ekonomisk skada då hans namn, rykte och 

förtroende har blivit fördärvat på grund av utpekandet, vilket kommer påverka 

företagets omsättning. Om det skulle bedömas att personen som pekat ut 

regissören skulle ha gjort sig skyldig till förtal, vem har rätt till ersättning? 

Regissören skulle först och främst ha rätt till kränkningsersättning. Vidare skulle 

han även ha rätt till ersättning för den ekonomiska förlust han lidit i enligt med 2 

kap. 2 § SkL. Kravet på brott skulle vara uppfyllt. Däremot är det endast han 

som fysisk person som har rätt till ersättning. Så som reglerna ser ut i dagsläget 

skulle varken hans fru eller den juridiska personen ha rätt till ersättning för den 

ekonomiska skadan som uppkommit till följd av förtalet. 

 

I situationer som denna, när den ekonomiska skadan drabbar fler än endast den 

utpekade personen, kan det vara intressant att fundera över möjligheterna för 

även hans fru och den juridiska personen att erhålla ersättning. Förutsatt att 

utpekandet skulle utgöra förtal, skulle även frun och den juridiska personen 

kunna erhålla ersättning för ren förmögenhetsskada, trots att det endast är 

regissören som blivit utpekad? Skulle ett sådant förtal kunna utgöra ett 

kvalificerat otillbörligt handlande, trots att det inte fanns ett direkt uppsåt att 

ekonomiskt skada hans fru eller den juridiska personen? Skulle hans fru, trots att 

hon är att betrakta som tredje man, kunna erhålla ersättning för inkomstförlust? 

 

Det kan även påpekas att uttalanden som innehåller påståenden om brottsliga 

handlingar kan vara preskiberade enligt straffrättsliga bestämmelser. I dessa 

situationer har den utpekade personen ingen möjlighet att få den påstådda 

handlingen utredd eller prövad av domstol. Personen kan däremot ändå bli 

”dömd” i allmänhetens ögon om uttalandet får spridning. Om den fysiska 

personen och den juridiska personen i princip är att betrakta som synonyma med 

                                                 
218

 Läs mer om kampanjen och de olika uppropen på bland annat https://www.svt.se/kultur/medier/15671240, 

https://www.dn.se/om/metoo/ och https://www.svd.se/om/uppropet-metoo, där ett flertal olika artiklar finns 

samlade. 
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 För utdrag från begäran om överprövning, se bilaga. 
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varandra, vilket är fallet för regissören, kan en ekonomisk skada som en juridisk 

person lider till följd av liknande uttalandet bli ännu större i de situationer när 

uttalandet avser en brottslig handling som numera är preskiberad. Detta eftersom 

den fysiska personen inte kan bli ”rentvådd” i en domstolsprövning.      

 

En fysisk person kan som konstaterats ovan bli förtalad, trots att det egentligen 

är en juridisk person som blir omtalad. I situationer då en fysisk person blir 

förtalad och en juridisk person lider ekonomisk skada härav, borde det inte vara 

möjligt för en juridisk person att erhålla ersättning? Detta är frågor och 

funderingar som dessvärre inte kan besvaras inom ramen för detta arbete. Men 

med tanke på vilken spridning som sociala medier har och den enorma 

genomslagskraft som ”#metoo-kampanjen” haft under hösten är detta frågor att 

fundera över och återkomma till.         

 

6. Slutsats och avslutande reflektion 

6.1 Slutsats 

För att besvara uppsatsens syfte vilket är att analysera möjligheten till att utvidga regeln för 

ren förmögenhetsskada till att även omfatta ekonomiskt förtal av juridiska personer, särskilt 

vid kränkande konkurrens, kan följande konstateras. Ekonomiskt förtal har varit omdebatterat. 

Trots att ekonomiskt förtal av juridiska personer inte har kommit att bli straffrättsligt reglerat 

har det konstaterats att uppgifter om en persons yrkesutövning eller ekonomiska förhållanden 

kan inrymmas i förtalsparagrafen. Dessutom kan uppgifter som utpekar en juridisk person 

utgöra ett förtalsbrott om uttalandet direkt eller indirekt pekar ut en fysisk person. Förtal 

berättigar till kränkningsersättning, som utges med schablonbelopp för den kränkning som ett 

förtal innebär. Kränkningsersättning syftar inte till att ersätta en eventuell ekonomisk förlust. 

En eventuell ekonomisk förlust kan istället bedömas och ersättas inom ramen för ren 

förmögenhetsskada. Frågan är dock om ersättning även skulle kunna utgå för ren 

förmögenhetsskada när ett så kallat ekonomiskt förtal har skett av en juridisk person.   

 

Förr har spärregeln i 2 kap. 2 § SkL betraktats som ogenomtränglig, men har de senaste åren 

utvidgats. En gemensam utvecklingslinje i praxis är däremot svår att utläsa eftersom det rör 

sig om enskilda fall som har särpräglade omständigheter, vilket oftast är fallet när det kommer 

till juridik och undantag från en huvudregel. Tre huvudkategorier som utgör undantag från 

huvudregeln kan dock anses ha utformats vilka är culpa in contrahendo, kvalificerade 

tillitssituationer och kvalificerat otillbörligt handlande. Utöver detta finns det övriga och mer 

svårplacerade situationer, när ersättning har utgått utan att en brottslig handling har begåtts.  
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Ekonomiskt förtal av en juridisk person, särskilt vid kränkande konkurrens, skulle mest troligt 

bedömas enligt kategorin kvalificerat otillbörligt handlande. Krav uppställs här på att 

handlandet ska vara kvalificerat otillbörligt samt att det ska röra sig om en särskilt allvarlig 

situation. Vid bedömningen av vad som utgör ett kvalificerat otillbörligt handlande kan 

vägledning hämtas från exempelvis EKMR-standarden. Trots tidigare kommentarer om att 

kvalificerat otillbörligt handlande var ett väldigt smalt begrepp har HD visat på en vilja att 

utvidga begreppet ytterligare. HD har även visat på en vilja att utvidga ansvar för ren 

förmögenhetsskada och närma det svenska rättsläget mer mot andra länders rättsordningar.  

 

Det är troligen främst en konkurrerande kommersiell aktörs handlande som kan uppnå de 

uppställda kraven på kvalificerat otillbörligt och en särskilt allvarlig situation. Mot bakgrund 

av HD:s uppställda krav på vad som kan utgöra ett kvalificerat otillbörligt handlande, borde 

ett uttalande från en fysisk person inte vara tillräckligt för att uppfylla kraven. Exempelvis 

borde en missnöjd konsuments spridande av ogrundade uppgifter inte utgöra kvalificerat 

otillbörligt och en särskilt allvarlig situation. Dennes vilja till egen vinning borde betraktas 

som svag, jämfört med en konkurrerande kommersiell aktörs.  

 

Precis som HD gjorde i Max-fallet och Byggnads-fallet framstår det som rimligt att vid en 

bedömning av ekonomiskt förtal av juridiska personer, hämta vägledning från andra håll. Det 

kan hämtas dels från andra länders rättsordningar om ekonomiskt förtal av juridiska personer 

och dels från EKMR-standarden vid bedömningen om det skulle kunna utgöra ett kvalificerat 

otillbörligt handlande. Redan 1987 påpekade Kleineman att en utveckling borde ske i praxis 

för ekonomiskt förtal av juridiska personer. Denna utveckling som Kleineman redan då 

påpekade var önskvärd borde vara ännu mer aktuell och nödvändig idag, med tanke på hur 

fort uttalanden kan få spridning på internet och sociala medier. En sådan utveckling borde 

även fortfarande kunna ske genom rättspraxis och behöver inte nödvändigtvis ske på initiativ 

av lagstiftaren. Eftersom en alltmer långtgående frigörelse skett från spärregeln kan det vara 

aktuellt att HD fortsätter att utveckla de nuvarande huvudkategorierna och eventuellt skapar 

fler. Om utvidgningen som skett för ren förmögenhetsskada och kvalificerat otillbörligt 

handlande även skulle kunna omfatta ekonomiskt förtal av juridiska personer på så sätt som 

beskrivits i arbetet är möjligt, men det kan dock inte sägas med säkerhet. Rättsutvecklingen 

visar på en klar utvidgning av ansvaret, men en sådan utvidgning måste också vägas mot 

andra intressen.  
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6.2 Avslutande reflektion 

Om ekonomiskt förtal av juridiska personer vid kränkande konkurrens kan utgöra ett 

kvalificerat otillbörligt handlande och ersättas enligt regeln om ren förmögenhetsskada kan 

inte besvaras med säkerhet. Det ligger på rättstillämparen eller lagstiftaren att avgöra. Min 

uppfattning är dock att det finns utrymme för en sådan utvidgning, men att omständigheterna i 

det enskilda fallet får spela den avgörande rollen. Ersättning får inte utdömas för lättvindigt, 

utan det borde uppställas vissa kriterier för när ersättning ska utgå. Därmed anser jag att det är 

önskvärt att utvidga kategorin kvalificerat otillbörligt handlande och att ersättning för 

ekonomiskt förtal av juridiska personer, särskilt vid kränkande konkurrens, ska bedömas 

enligt dessa kriterier. 

 

Som nämnt ovan borde det främst vara uppgifter som sprids av en konkurrerande kommersiell 

aktör som kan utgöra ett kvalificerat otillbörligt handlande. Om det däremot är en fysisk 

person som sprider ogrundade uppgifter i situationer som liknar exempelvis ”#metoo-

kampanjen” bör det funderas över om även detta skulle kunna vara en situation som är 

önskvärd att kunna bedömas som ett kvalificerat otillbörligt handlande. Jag anser att det är 

önskvärt att fler situationer ska kunna omfattas av begreppet kvalificerat otillbörligt 

handlande. Detta under förutsättning att ett uttalande utgör osanning och det finns ett tydligt 

uppsåt från uppgiftsspridaren att orsaka skada av både ideellt och ekonomiskt slag, vare sig 

uppgiftsspridaren är en ”vanlig” fysisk person eller en konkurrent. En konkurrent borde ofta 

kunna utläsas ha en tydligare vilja till egen vinning än en fysisk person. Detta borde dock inte 

utesluta att även en fysisk person kan ha en vilja till egen vinning genom att sprida ogrundade 

uppgifter som orsakar en juridisk person ekonomisk skada, exempelvis i form av en personlig 

hämndaktion. En stor utmaning i dessa situationer för domstolen blir dock att avgöra vad som 

faktiskt utgör osanna uppgifter, eftersom vissa påstådda handlingar i en kampanj som 

”#metoo” kan vara preskiberade och kan därmed inte prövas straffrättsligt. 

 

Persson anförde redan 2005 att svensk rätt har hamnat efter övriga Europa när det kommer till 

att erbjuda juridiska personer skydd mot ekonomiskt förtal. Att inte erbjuda juridiska personer 

skydd mot ekonomiskt förtal, vilket många andra länders rättsordningar erbjuder, skulle i 

längden kunna få en negativ påverkan på det svenska näringslivet. Det verkar dock finnas en 

rädsla inom svensk rätt att inskränka tryck- och yttrandefriheten till fördel för kommersiella 

aktörer. Det finns även en ovilja att riskera att hämma den fria konkurrensen. En rimlig åtgärd 

vore dock att undersöka hur ekonomiskt förtal och kvalificerat otillbörligt handlande ser ut i 
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andra länders rättsordningar. En intresseavvägning mellan olika intressen kan antas ha skett 

även där. 

 

Med tanke på hur fort uppgifter kan få spridning och vad det kan innebära för ekonomiska 

förluster för en juridisk person, är frågan huruvida ekonomiskt förtal av juridiska personer 

borde ersättas enligt svensk rätt oundviklig. I slutändan handlar det om att uppnå en balans i 

intresseavvägningen för när, var och hur ekonomiskt förtal av juridiska personer skulle kunna 

leda till skadeståndsskyldighet. En sådan intresseavvägning måste dock lämnas till lagstiftaren 

eller rättstillämparen. 
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Bilaga – utdrag från begäran om överprövning 

Allvarlig skada 

Det går inte att till fullo sätta ord på den skada som åsamkats målsägande och hans familj. 

Hela familjen har förpassats till skam och isolering av vänner och kollegor. Parets båda söner 

mår mycket dåligt av det inträffade, har blivit utåtagerande och vill inte gå till skolan. De har 

halkat efter med prov och tentor. Familjen har svårt att äta och sova och upplever att de lever i 

ett fängelse. Målsägandes fru har börjat leta efter professionell hjälp för krishantering. 

Målsägande och hans fru arbetar som frilansare inom film och har en genomsnittlig 

omsättning på 2,5–3 miljoner kronor per år i deras gemensamma företag Molkom Film AB. 

Det är företaget från vilket de tar ut lön och försörjer familjen. De löper nu risk för en 

ödeläggande ekonomisk skada då målsägandes namn, rykte och förtroende har blivit fördärvat 

på grund av det inträffade. Det går inte att nog betona vikten av förtroende inom 

filmbranschen. Det är en bransch med otroligt hög risk där goda relationer, högt renommé och 

vad man levererat tidigare är avgörande. 

Målsägande har även tagit skada av att de produktionsbolag han samarbetar med har tillsatt 

internutredningar på grund av anklagelsen som riktas mot honom. Dessa har inte gett några 

resultat men att behöva genomgå utredningar av dess slag upplevs givetvis som 

integritetskränkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 


