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Abstract  
In Swedish law, the main rule states that pure economic loss is only compensated in the event 

of a criminal action. However, in Swedish case law some exceptions have been established 

from the main rule. One of the exceptions is that non-criminal, but qualified undue 

(Sw: kvalificerat otillbörliga) actions, may entitle compensation for pure economic loss. This 

principle was established by the Supreme Court in NJA 2005 p. 608. The Supreme Court 

regarded the harmful action assessed in the case to be in violation of what could be expected 

from a commercial actor. In law doctrine, it is likewise advocated that other actions than 

criminal actions should entitle compensation for pure economic loss. Kleineman believes that 

compensation should be paid when the harmful action has been in breach of a protective 

purpose expressed in a legal norm. Such a system is not controversial and occurs in, amongst 

others, Finnish law. 

 

In addition to the discussions about when pure economic loss should be compensated, the 

European Convention in and of itself has been recognized as a legitimate basis for liability in 

the Swedish tort system. However, the Supreme Court has made clear that the Convention only 

can be applied in disputes between a private entity and the state. Although the Convention 

cannot be used directly as a basis for liability between two private entities, it can be applied in 

various indirect ways, for example in the interpretation of Swedish tort law. The European 

Convention can thus have an indirect effect. In NJA 2015 p. 899 the Supreme Court discussed 

if an act in violation of the European Convention could be considered qualified undue. The 

Supreme Court concluded that, in the assessment of whether the harmful act should be regarded 

as qualified undue, the fact that a human right protected by the European Convention had been 

violated should be considered to great extent.  

 

The purpose of this thesis is to investigate and analyse how the European Convention as a 

standard of conduct can affect the interpretation of the principle on qualified undue actions. The 

author has concluded that non-criminal actions, in some cases, can be considered qualified 

undue, if the actions have violated a protective purpose found in sources of law. The human 

rights articles of the European Convention can be considered as such protective purposes that, 

when violated, may affect if an action should be deemed qualified undue.  
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Sammanfattning  
Huvudregeln i svensk rätt är att ren förmögenhetsskada endast ersätts vid brott. I praxis har det 

emellertid utvecklats en rad undantag från huvudregeln. Ett av undantagen är att ej brottsliga, 

men kvalificerat otillbörliga handlingar, kan ge rätt till ersättning för ren förmögenhetsskada. 

Denna princip uttryckte HD i NJA 2005 s. 608 – Maxmålet. HD ansåg att den skadegrundande 

handlingen som prövades i målet företagits i strid med vad som kan förväntas av en kommersiell 

aktör, ”gott handelsbruk”. Att inte endast brottsliga handlingar ska kunna grunda rätt till 

ersättning för ren förmögenhetsskada förespråkas även i doktrin. Kleineman menar att 

ersättning bör utgå när den skadegrundande handlingen skett i strid med ett skyddsvärt ändamål 

som kommit till uttryck i en rättslig norm. En sådan ordning är inte kontroversiell och 

förekommer i bland annat finsk rätt.  

 

Vid sidan av diskussionerna om när ren förmögenhetsskada ska kunna utgå, har 

Europakonventionen inom den svenska skadeståndsrätten erkänts kunna utgöra en egen 

ansvarsgrund som kan ge rätt till skadestånd. HD har dock klargjort att konventionen endast 

kan tillämpas vid skadeståndsmål mellan ett privat ansvarssubjekt och staten. Även om 

konventionen inte direkt kan användas som ansvarsgrund mellan två privata subjekt, så kallad 

direkt effekt, kan den ändå aktualiseras indirekt på olika sätt, exempelvis vid tolkning av 

svenska skadeståndsregler. Europakonvention kan på så sätt få en indirekt effekt. HD 

diskuterade i NJA 2015 s. 899 – Gustavssonfallet om en handling i strid med 

Europakonventionen skulle kunna anses vara kvalificerat otillbörlig. HD menade att vid 

bedömningen av om ett handlande ska ses som kvalificerat otillbörligt bör det förhållandet att 

det rör sig om en konventionsskyddad rättighet väga tungt.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur Europakonventionen som normmässig 

handlingsstandard kan påverka tolkningen av den till ren förmögenhetsskada relaterade 

skadeståndsprincipen om kvalificerat otillbörligt agerande. Författaren har nått slutsatsen att 

det i vissa fall står klart att handlingar som inte är brottsliga kan anses vara kvalificerat 

otillbörliga om de företagits i strid med skyddsändamål funna i andra rättskällor. Artiklarna om 

mänskliga rättigheter i Europakonventionen kan vara just sådana skyddsändamål som vid 

inskränkning kan påverka om ett handlade ska ses som kvalificerat otillbörligt.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Den svenska skadeståndsrätten har på kort tid förändrats i dess grunder genom att ha blivit 

introducerad till Europakonventionen som en ny ansvarsgrund för skadeståndsanspråk. 

Ramarna för konventionens räckvidd och inverkan på skadeståndsrätten har genom ett stigande 

antal rättsfall börjat utkristalliseras.1 Utvecklingen har huvudsakligen gällt statens och 

kommuners ansvar (det allmänna) för rättighetskränkningar. I vilken mån konventionen kan 

påverka privaträttsliga relationer är inte i dagsläget på samma sätt klarlagt. Vad som kan sägas 

med säkerhet är att en tillämpning av konventionen som självständig ansvarsgrund i 

privaträttsliga fall är uteslutet. Detta innebär inte att Europakonventionen är verkningslös i 

tvister mellan privata ansvarssubjekt, utan att den påverkar diskursen på mer indirekta sätt.2 En 

metod som ofta har refererats till i både doktrin och praxis är den inverkan Europakonventionen 

kan ha på tolkningen och användningen av redan befintliga regler och principer i SkL.  

 

I ett annat hörn av skadeståndsrätten har skadetypen ren förmögenhetsskada genomgått en 

långsam utveckling. Huvudregeln i svensk rätt för ansvar i utomobligatoriska relationer är att 

skadan ska ha vållats genom brott. En huvudregel som ibland benämns ”spärregeln” med 

hänvisning till dess begränsande funktion för möjligheterna till ersättning. En huvudregel både 

unik i komparation med utländska rättsordningar3 samt ifrågasatt i nationell doktrin med grund 

i att den brottsliga kopplingen framstår som rättspolitiskt obefogad.4 Utvecklingen utanför 

huvudregelns omfång har i stort lämnats till att avgöras i praxis.5  Under de senaste årtiondena 

har en försiktig uppluckring av huvudregeln börjat ske. Genom NJA 2005 s. 608 (”Maxmålet”) 

skedde kanske den största utvidgning genom skapandet av ett undantag benämnt kvalificerat 

otillbörligt agerande. Denna princip blev i och med rättsfallet NJA 2015 s. 899 

(”Gustavssonfallet”) grunden till en diskussion om hur en kränkning av Europakonventionen 

																																																								
1 Denna praxisutveckling har utretts (SOU 2010:87) och är föreslagen att bli lag. Lagstiftningen är föreslagen att 
trädda i kraft 1 juni 2018. 
2 Andersson, Håkan, EKMR:s varierande horisontella effekter på olika civila krav, JP 2/2013 s. 249 ff. 
3 2 Kleineman, Jan, Om den befogade tillitens skadeståndsrättsliga relevans, JT 2001 – 02 s. 625 f. Se avsnitt 2.2.3 
för komparativ utblick.  
4 Se exempelvis Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada: särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart, 
Juristförlaget, Stockholm, 1987 s. 212 ff. och 267 ff., Karlgren, Hjalmar, Skadeståndsrätt, Nordstedts Juridik, 
Stockholm, 1972, s. 107, samt Dufwa, Bill W., Skyddat intresse, ren förmögenhetsskada och andra 
skadeståndsrättsliga spörsmål i ett internationellt perspektiv i Festskrift till Sveriges advokatsamfund: 1887–
1987: rättsvetenskapliga studier, Stockholm, 1987 s. 205.  
5 Se om att rättsutveckling lämnas öppet för avgörande i praxis prop. 1972:5 s. 568.  
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kunde vara med och inverka på bedömning för vad som kan ses som kvalificerat otillbörligt. 

Eftersom HD aldrig dömde över de faktiska omständigheterna stannade resonemang vid mer 

principiell art.6 Oavsett behandlade HD konventionen som en handlingsstandard och 

normmässig källa värd att beakta i bedömandet av vad som kan utgöra kvalificerat otillbörligt 

agerande.  För den nyfikne kan detta väcka frågor som ligger nära det outforskade; i vilken 

utsträckning kan Europakonventionen påverka möjligheten till ersättning för ren 

förmögenhetsskada? Finns det grund till att beakta konventionen som en normmässig standard, 

och i så fall, vad skulle en sådan standard konstitueras av?  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur Europakonventionen som normmässig 

handlingsstandard kan påverka tolkningen av den till ren förmögenhetsskada relaterade 

skadeståndsprincipen om kvalificerat otillbörligt agerande. 

 

För att uppnå detta syfte kommer författaren att: 

1. se till och klarlägga de åsyftade intentionerna, den idémässiga bakgrunden och den 

faktiska rättsutvecklingen av ren förmögenhetsskada och dess tillämpning utanför 

huvudregeln om brott; 

2. redogöra för Europakonventionens ställning inom svensk skadeståndsrätt och vilken 

inverkan den har på horisontella relationer; och 

3. att diskutera vad en handlingsstandard baserad på Europakonventionen innebär och hur 

denna kan inverka på principen om kvalificerat otillbörligt agerande.  

 

Författaren vill understryka att flera aspekter kommer vara säregna för just ren 

förmögenhetsskada, samtidigt som en handfull av resonemangen går att tillämpa på en eller 

flera andra skadetyper. 

 

																																																								
6 Vid tidpunkten för denna uppsats inlämning, 2018-01-02, har Stockholms tingsrätt dömt ut skadestånd till 
kärandeparten och bedömt att svarandes agerande varit kvalificerat otillbörligt med hänsyn till att svarandes 
agerande var konventionskränkande. Med andra ord, en rättighetskränkning har indirekt, genom en svensk 
skadeståndsprincip, påverkat ansvarsfrågan i en tvist mellan privata rättssubjekt, se Stockholms tingsrätt dom T 
11087–09 (2017-12-8). 
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1.3 Metod och material  

I följande rättsvetenskapliga arbete kommer rättsdogmatisk metod att tillämpas för att uppnå 

uppsatsens syfte. Den primära funktionen hos den rättsdogmatiska metoden är att fastställa 

gällande rätt: de lege lata.7 Uppgiften består i att dels beskriva gällande rätt, dels systematisera 

denna. Objektet för rättsdogmatik är således att beskriva och analysera gällande rätt.8 Metoden 

utgår ofta från ett praktiskt problem som behöver lösas. Rättsdogmatiken erbjuder juristen en 

”verktygslåda” som kan hjälpa henne att hitta en lösning på det praktiska problemet. Med andra 

ord hjälper metoden henne att fastställa gällande rätt kring problemet.9 För att fastställa gällande 

rätt använder sig rättsdogmatiken främst av ”rättskällor”.10 Rättskälleläran – i snäv mening – 

pekar på att lagtext, praxis, förarbeten och doktrin utgör det relevanta källmaterialet. Hierarkin 

kan anses följa den uppräknade ordningen.11  

 

Skadeståndsrätten förlitar sig i stor utsträckning på praxis som rättskälla. SkL fungerar som 

skadeståndsrättens övergripande regelverk. Det framgår i förarbetena till lagen att den ska 

betraktas mer som en utgångspunkt och att praxis ska vara den huvudsakliga källan för 

utveckling. Reglerna om ren förmögenhetsskada återfinns i 1 kap. 2 § och 2 kap. 2 § SkL. Den 

allmänna rättsprincipen om kvalificerat otillbörligt agerande hittas inte i lagen utan utgör en del 

av praxis. Det andra fundamentet för uppsatsen är Europakonventionen, som har ställning både 

som ratificerad konvention och som svensk lag. Artiklarna i konventionen lägger ut vad som i 

dagens samhälle får betraktas som de mest grundläggande värderingarna om rätt och rättvisa. 

Konventionsrätten förlitar sig till stor del på Europadomstolens praxis, där stor del av den 

materiella juridiken finns. Med hänsyn till uppsatsens syfte kommer den doktrin som skrivits 

kring de relevanta rättsfallen vara viktig. Det har skrivits en handfull böcker, artiklar och 

kommentarer som berör ämnet på ett eller annat sätt, men inget som direkt behandlar uppsatsens 

syfte. Det som skrivits kommer dels att utgöra underlag för att se vilka uppfattningar som finns 

kring ämnet och dels utgöra ett startblock att föra vidare diskussion utifrån. Komparativa och 

rättshistoriska inslag kommer även att förekomma i syfte att skapa kontextuell förståelse för 

ämnet. 

	

																																																								
7 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Norstedts Juridik, Stockholm, 2015 s. 43. 
8 Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen, Jure, Stockholm, 2001 s. 23.  
9 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod s. 21 ff. kapitel 2 i Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk 
metodlära, 1. upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2013.  
10 Hellner s. 24. 
11 Sandgren s. 40.  
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Synen på rättigheter ska här nämnas. Vad som ska uppmärksammas är att synen på mänskliga 

fri- och rättigheter skiljer sig från jurist till jurist. Att mänskliga rättigheter är beaktansvärda 

och något att sträva efter är inte något som vardagligt ifrågasätts i Sverige. Dock blir frågan 

annan vid diskussion om vilken vikt rättighetsargument ska få i rättstillämpningen. Flera 

anledningar bidrar till diskussionen. En anledning är associationen många får till naturrätten, 

som under lång tid haft ett dåligt rykte i svensk rätt, ett ”varumärkesproblem” som Schultz 

uttrycker det.12  Denna uppsats kommer präglas av en optimism snarare än en skepticism till 

rättighetsargument.13 Något som säkerligen kommer påverka visa resonemangslinjer. Trots 

detta kommer författaren undvika att slå på den ”stora trumman” och dra slutsatser som ekar 

tomma, utan försöka vara en närläsning av rättskällorna trogen.14  

 

Avslutningsvis bör något sägas angående begreppet ”juridisk metod”. Termen dogmatik har i 

det vardagliga språket en negativ klang varför begreppet ”juridisk metod” huvudsakligen 

används i juristutbildningen. Den juridiska metoden går i regel ut på att inhämta relevant 

material från de ovan nämnda rättskällorna. Vad som exakt skiljer ”juridisk metod” från 

”rättskälleläran” eller ”rättsdogmatisk metod” är inte helt klart. Begreppet ”juridisk metod” kan 

emellertid ses som något vagare.15 

 

1.4 Avgränsningar 

Ren förmögenhetsskada är ett omfattande område att studera. I arbetet är det endast en del av 

skadetypen som är under luppen. Utöver distinktionen mellan utom- och inomkontraktuellt, 

brottsligt och icke-brottsligt, så finns även flera undantagssituationer till huvudregeln. 

Systematiseringar och genomgångar av utomobligatorisk ren förmögenhetsskada utan brott har 

redan gjorts och det är inte denna uppsats intention att upprepa detta. Ämnet är betydligt smalare 

i sitt omfång. Det riktar in sig på motiveringen av en speciell typ av undantagssituation, den 

kvalificerade otillbörligheten, och hur detta kan ske med en speciell grund, 

Europakonventionen. Vidare ska nämnas att vissa för uppsatsen centrala fall går att definiera 

som kvasikontraktsrättsliga situationer, då de ligger nära, eller har samband med ett 

																																																								
12 Schultz, Mårten, Naturrätt s. 79 ff. kapitel 4 i Korling & Zamboni Juridisk metodlära. 
13 Detta inte betydande att andra jurister inte är vänligt inställda till mänskliga rättigheter, men som nämnts varierar 
graden av hur mycket man kan anse att de ska beaktas i rättstillämpningen.  
14 En uppmaning från Håkan Andersson om att det är bättre att slå den mindre men sanna trumman, till skillnad 
från den stora men falskt ljudande. En uppmaning som följdes av ett citat från professor emeritus Alvar Nelson: 
”Att tänka stort går fort, att ta fram fakta går sakta”. 
15 Sandgren s. 41. 
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kontraktuella förhållande. Det finns även ett lagreglerat ansvar för ren förmögenhetsskada inom 

bland annat immaterialrätten, associationsrätten och miljörätten.16 Tillämpningen och 

redogörelsen för dessa lagstadgade undantag kommer inte göras. 

 

Att tala om Europakonventionen och dess ställning inom svensk skadeståndsrätt utan att tala 

om ansvaret för det allmänna är svårt. Därför kommer det allmännas ansvar att behandlas i den 

utsträckning det är nödvändigt för att förstå horisontella ansvarsfrågor mellan privata 

ansvarssubjekt. I samband med att Europakonventionen uppmärksammats som 

ansvarsgrundande rättskälla inom skadeståndsrätten har även andra rättighetsinstruments 

inverkan blivit intressanta att se till, främst RF och EU-stadgan för mänskliga rättigheter.17 

Trots intresse för dessa frågor kommer de inte behandlas specifikt, men de kommer stundom 

att lyftas fram. 

 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 – Innehåller en redogörelse för begreppet ren förmögenhetsskada, skadetypens 

innebörd, dess idémässiga utgångspunkt, hur liknande reglering ser ut i andra länder, 

skadetypens kvalificeringskrav och dess åsyftade mening i förarbetena till lagen.  

 

Kapitel 3 – Introducerar den allmänna skadeståndsprincipen om kvalificerat otillbörligt 

agerande och redogör för de rättsfall som varit relevanta för utvecklingen.  

 

Kapitel 4 –  För in diskussionen på Europakonventionen och speciellt dess utveckling inom 

skadeståndsrätten. Här undersökts Vad som gör konventionen intressant som inslag i 

skadeståndsrätten och hur den har och inte har tillämpats av HD. Vidare kommer vi se på de 

olika horisontella vägar som konventionen kan påverka interprivaträttsliga mål.  

 

Kapitel 5 –  Behandlar Gustavssonfallet. Särskilt fokus läggs på att dels utreda vari nyhetsvärdet 

ligger och vad som gör målet intressant, och dels att se till de olika avvägningsteman HD sätter 

upp för användning av kvalificerat otillbörligt agerande med konventionen som invägande 

faktor. En diskussion kommer föras i samband med genomgången av varje avvägningstema.  

																																																								
16 Se nedan i kapitel 3 om undantagen.		
17 Se bland annat om regeringsformens betydelse för skadeståndsrätten; Bengtsson, Bertil, Skadestånd vid brott 
mot regeringsformen? SvJT 2011 s. 605 och Crafoord, Clarence, Regeringsformens fri- och rättighetsskydd och 
skadestånd, SvJT 2009 s. 1062.  
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Kapitel 6 – Ställer författaren upp flera frågeställningar som försöker besvaras om 

Europakonventionens inverkan på nationella ansvarsregler, och speciellt ren 

förmögenhetsskada. Här ses på frågor om vilka värderingar konventionen för in i svensk rätt, i 

vilken utsträckning man kan se till Europadomstolens praxis, hur förutsägbarhetsaspekten 

spelar in och slutligen hur konventionen bör beaktas i den privaträttsliga kontexten.  

 

Kapitel 7 – Sammanfattar uppsatsen och ger avslutande kommentarer.  

 

2 Ren förmögenhetsskada 
Ren förmögenhetsskada är en av de fyra huvudsakliga skadetyperna vid sidan av 

kränkningsersättning, personskada och sakskada.18 Lagstiftningen är knapphändig, vilket 

betyder att bättre förståelse för skadetypens innebörd får finnas i praxis och förarbeten. Det är 

bäst att se SkL för vad den är tänkt att vara, en ramlag, som behöver fyllas med sitt innehåll. 

Lagen är inte tänkt att ge ”någon uttömmande reglering av den allmänna skadeståndsrätten” 

som departementschefen uttrycker det i förarbetet till lagen.19 

 

2.1 Begreppslig definition 

Den begreppsliga definitionen av ren förmögenhetsskada ges i 1 kap. 2 § SkL:  ”Med ren 

förmögenhetsskada förstås i denna lag sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband 

med att någon lider person- eller sakskada.” Det är en ekonomisk skada som regeln behandlar, 

något som ska skiljas från ideell skada. Ingen definitiv skillnad görs mellan de båda 

ersättningsgrunderna i lagstiftningen. De kan särskiljas genom att den första på ett mer naturligt 

sätt uttrycks i ett ekonomiskt värde, medan den senare inte på samma sätt kan låta sig 

översättas.20 En dags förlorad arbetsinkomst eller en förstörd leverans kan ofta efter beräkning 

uttryckas monetärt, medan sorg, saknad eller irritation inte på samma sätt kan kalkyleras.21  

 

																																																								
18 Bengtsson, Bertil, Strömbäck & Erland, Skadeståndslagen – En kommentar, Nordstedts juridik, Stockholm, 
2002 s. 41. 
19 Prop. 1972:5 s. 448. 
20 Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 1 kap. 2 §, Lexino 2013-05-31. 
21 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – En kommentar s. 51. 
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I lagtexten utesluts att ren förmögenhetsskada får vara en följd av att någon lider person- eller 

sakskada. Att personen med bruten handled förlorar arbetsinkomst eller att företaget med en 

trasig maskin lider inkomstbortfall är inte ovanligt, men i dessa fall ersätts skadan inom ramen 

för de reglerna som behandlar person- eller sakskadan.22 Samma är fallet om exempelvis 

Natasha (som en tredje man) lider ekonomisk skada till följd av att Augustus drabbats av en 

person- eller sakskada. Att det är Augustus, och inte Natasha som varit den skadedrabbade är i 

fallet irrelevant eftersom kausalitet föreligger mellan Augustus skada och Natashas ekonomiska 

skada. Det avgörande är ett föreliggande samband, inte vem som lidit den initiala skadan. Detta 

tjänar som en gräns till tredjemansskada.23 

 

2.2 Spärregeln - kravet på brott   

Huvudregeln för skadetypens ansvarsomfång definieras i 2 kap. 2 § SkL ”Den som vållar ren 

förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan.” Ett typiskt fall för skadetypen är 

bedrägeribrott, men flera fall finns, främst funna i 8–14 kap. BrB.24 Exempelvis kan en 

ärekränkning leda till att en advokat tappar klienter eller att en försäljare tappar kunder, eller så 

kan ett osant intygande leda till att pengar investeras i förlustbringande affärer.25  

	

2.2.1 Skäl för spärregeln  

Det finns flertal omständigheter bakom att regeln är utformad på det sätt den är. En huvudsaklig 

anledning är att svensk skadeståndsrätt har en historiskt nära relation till straffrätten. Något som 

går att härleda till att innan SkL kom till år 1972 fanns den allmänna regeln för skadestånd ända 

sedan år 1864 i 6 kap 1 § strafflagen.26 I strafflagen skedde ingen uppdelning mellan olika 

skadetyper och det generella kravet för skadeståndsersättning var brott.27  

																																																								
22A.a. s. 51. 
23 Se i Prop. 1972:5 s 159 f. där omtalas bland som exempel på tredjemansskada: ”en arbetsgivare lider ekonomiskt 
avbräck till följd av att personskada har tillfogats hans arbetstagare, eller det fall att någon gått miste om en 
vinstgivande affär genom att den som har utfäst sig att låna honom pengar blir frånlurad sin förmögenhet genom 
bedrägeri." 
24 Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 2 §, Lexino 2013-05-31. Exempel på brott som är reglerade och 
kan utmynna i ren förmögenhetsskada: I 8 kap är stöld och rån, 9 kap bedrägeri och utpressning, 10 kap. 
förskingring och annan trolöshet, 11 kap. borgenärsbrott, 12 kap. skadegörelsebrott, 13 kap. mordbrand och andra 
allmänfarliga brott samt 14 kap. förfalskningsbrotten. 
25 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2010 s. 66. 
26 Se om den moderna analysens utgångspunkt Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 131 f.  
27 Under denna lagstiftning utvecklades de skadetyper vi mer eller mindre känner till idag, Rättsutvecklingen lede 
till skapandet av den vedertagna culpanormen för person- och sakskada, medan det som idag benämns ren 
förmögenhetsskada, drogs kvar med en högre kvalifikationsnivå, se Prop. 1972:5 s. 19. Se vidare om den historiska 
utvecklingen, Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s. 29 ff. 
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Den rättspolitiska motivationen för spärregeln uttrycks främst genom tanken om 

konkurrensskydd. Som Hellner och Radetzki framhåller är det i de flesta fall fullt tillåtligt – och 

i viss mån uppmuntrat – att tillfoga annan ren förmögenhetsskada.28 Det klassiska exemplet är 

hur samhället bygger på fri konkurrens. En företeelse som konstant åsamkar marknadens 

aktörer ansenliga summor i förmögenhetsförluster när de konkurrerar om kunder.29 Att det 

vardagligt ges allmänt dåliga råd som människor handlar efter bidrar även det till 

förmögenhetsskador. Att låta en skadeståndstalan vara en enkel åtgärd att ta till för en aktör 

som exempelvis blivit utkonkurrerad skulle vara kontraproduktivt mot tanken om fri 

konkurrens. Detta är en tanke som brukar benämnas som flodvågsargumentet. 

Flodvågsargumentet syftar till den risk som finns för allt för svåröverskådliga och långtgående 

konsekvenser om för många vardagliga företeelser skulle kunna grunda ersättningsanspråk. I 

andan av liknelsen behövs således en dammlucka som hindrar att inte ansvaret utsträcks till en 

närmast obegränsad krets av personer.30 

 

Kleineman erbjuder även en historisk förklaring till varför en stark bundenhet till brottslighet 

varit rådande i Sverige. Han pekar på en nästan helig immunitet för att döma kring 

skadeståndsansvar på arbetsrättens domäner. Något som påverkat hela diskussionen kring 

förmögenhetsersättning. Bland annat menar han att den starka politiska reaktion som följde på 

domarna NJA 1935 s. 300 och AD 1989 nr 120 gav en tydlig markör att domstolen borde hålla 

sig passiv ”där de rättspolitiska värderingarna framstod som stridiga”.31 

  

																																																								
28 Hellner & Radetzki s. 62 ff. 
29 Se SOU 2010:87 s. 11 och Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 278 ff. Se Bernitz, Ulf, Otillbörlig konkurrens 
mellan näringsidkare, 1 upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 1993 
 s. 102, Winroth, Alfred O., Strödda uppsatser. 4. Om skadestånd, Nordstedt juridik, Stockholm, 1907 s. 138. 
Bland annat Winroth var redan i början av 1900-talet starkt emot att illojal konkurrens skulle kunna leda till 
skadeståndsansvar. Se även i lagar så som konkurrenslagen (SFS 2008:579), marknadsföringslagen (SFS 
2008:486), lag (SFS 1990:409) om skydd för företagshemligheter och lag (SFS 2007:1091) om offentlig 
upphandling, som samtliga innehåller regler om skadestånd som i någon mån grundar sig på otillbörlig konkurrens, 
dvs, även den fria konkurrensen har sina yttre gränser. 
30 Se exempelvis prop. 1972:5, s. 157, Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 480 och Bengtsson & Strömbäck, 
Skadeståndslagen s. 68, NJA 2014 s. 272, NJA 2015 s. 899 p. 38 och Andersson, Håkan, Ersättningsproblem inom 
skadeståndsrätten – skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer bok III, Iustus förlag, Uppsala, 2017 s. 810 f. 
31 Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta utvecklingen, s. 170 f. i Gernandt, Johan, Kleineman, 
Jan & Lindskog, Stefan (red.), Festskrift till Gertrud Lennander, Jure, Stockholm, 2010. 
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2.2.2 Åsyftade intentioner  

Att lagen är åsyftad till att vara en spärr mot ansvar utanför brottsliga handlingar, så som 

lagtexten ger uttryck för, stämmer inte. Snarare bör kravet på brott ses som en stark 

huvudregel.32 Regelns syfte har aldrig varit att utgöra ett stopp för ansvarets omfång. Detta 

framgår av förarbetena till lagen. Departementschefen utrycker om ren förmögenhetsskada att 

”Förevarande paragraf får således lika litet som övriga bestämmelser i förslaget läggas till grund 

för motsatsslut”.33 Lagstiftaren är tydlig på denna punkten. Den nya lagen skulle inte ses som 

annat än en utgångspunkt, som inte förminskade eller ändrade redan befintlig rättsutveckling 

och som med tiden kunde vidareutvecklas. Departementschefen formulerar sig: ”Den nya 

lagstiftningen är inte avsedd att vare sig medföra någon ändring i gällande rätt eller utgöra 

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

förmögenhetsskada.”34  

 

2.2.3 Restriktiv tolkning i praxis  

Kleineman redogör för att den åsyftade intentionen med 2 kap. 2 § SkL ofta inte följts och att 

lagen i flertal fall tolkats som en total spärr för ansvarets omfång.35 Detta menar Kleineman 

berodde på den något besynnerliga oviljan hos svenska domstolar att göra ”fristående 

rättspolitiska bedömningar i oprövade fall”.36 Något som går att härleda till den strikta 

metodtradition av lagpositivism som i stort präglat svensk rättsutveckling. Även den ovan 

nämnda immuniteten mot skadeståndsanspråk på arbetsrättens område bidrog till denna ovilja. 

Inte sällan förekom endast en hänvisning till 2 kap. 2 § SkL som motivering till nekat 

ersättningsansvar för rena förmögenhetsskador.37  

 

																																																								
32 Andersson, Håkan; Ansvarsproblem i skadeståndsrätten – Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer bok I, Iustus 
Förlag, Uppsala, 2013 s. 276. 
33 Prop. 1972.5 s. 568. Ett motsatsslut i detta fallet skulle innebära just en total spärr där inget brott innebär ingen 
ersättning för ren förmögenhetsskada.  
34 A.a. och Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 568. 
35 Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 199. 
36 Kleineman, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta rättsutvecklingen s. 158. 
37 Se bland annat AD 1977 nr. 38 och NJA 1985 s. 143 för klart definitiva uttalanden om att ren förmögenhetsskada 
endast utgår vid brott eller annan lagstridighet. Se dock justitieråd Knutsson i NJA 1976 s. 282, där han uttrycker 
en öppenhet för ett vidgat ansvar för ren förmögenhetsskada genom att påpeka att det inte finns några hinder från 
fortsatt utveckling, och att det kan finnas skäl att faktiskt utveckla ansvaret. 
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Rättsläget innan SkL trädde i kraft var i det stora hela inte annorlunda.38 Utgångspunkten var 

även innan SkL ett krav på lagstridighet. Möjligen kunde man notera en större rörlighet i praxis 

innan det fanns en lagstadgad utgångspunkt. Det hade speciellt under 30-talet vädrats alternativ. 

Bland annat hade den kontroversiella lokutionen ”rättsstridighet”, istället för lagstridighet, 

svävat runt bland både parter och justitieråd.39 Denna tanke var och är mer etablerad och 

accepterad i andra nordiska rättsordningar. Den vann stöd i bland annat dansk och norsk 

rättsutveckling under samma tid, medan denna tanken om rättstridighet inte fick samma gehör 

i Sverige.40 Som redogörs för nedan finns det fall även i äldre praxis där HD dömt ut skadestånd 

trots avsaknad av brottslig handling. Ofta motiverat med likheten till inomkontraktuella 

relationer eller då tredje part lidit skada av andras kontraktsförhållande.41 Oavsett var den 

dominerande utgångspunkten lagstridighet. Kleineman menar att den förhärskande 

uppfattningen i praxis, som hunnit utvecklas innan SkL trädde i kraft, inte var främmande för 

den utformning som ansvarsregeln i 2 kap. 2 § SkL fick. Trots det kan handlingen att lagstifta 

ha skapat en oönskad förskjutning mot en mer restriktiv tolkning av ansvarsomfånget.42 Den 

initiala oviljan efter SkL:s inträde att döma utanför kravet på brott har med tiden förändrats till 

fördel för en mer öppen tolkning.43 Ett skifte som skett i samband med att den mer hårda 

rättspositivismen tappat lite av sitt grepp över den svenska rättskulturen.44  

 

																																																								
38 Se i utredningarna som lede fram till SkL om diskussion kring skadetypens omfång, där samtliga primärt 
omnämnde ett krav grundat i lagstridighet; SOU 1958:53, SOU 1963:33 och SOU 1964:31. Se även Kleineman, 
Ren förmögenhetsskada s. 230. 
39 Se justitieråd von Seths uttalande i NJA 1932 Not B nr 151, när han för egen del dömde den aktuella blockaden 
efter en rättstridhetstanke, snare än en sådan om lagstridighet. Vad som i fallet exakt menades med rättstridighet 
är inte helt klart, men det framstår av uttalandet som att hans resonemang skiljde sig från en rent lagbunden 
resonemangsbana och där med framstår det som om han gjorde en bredare tolkning. Se även i NJA 1925 s. 85, där 
en bagare som utsatts för blockad argumenterade för att skadestånd borde utgå på grund av att det ”… vore allmänt 
erkänt att en mot goda seder stridande rättshandling vore ogiltig”.  
40 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 119 och Walin, Gösta, Några punkter i en allmän skadeståndslag, i 
Förhandlingarna å det tjugoandra nordiska juristmötet i Reykjavik 1960. Se även om rättsstridighetsbegreppet 
(som idag har större acceptans och som Kleineman uttrycker ger ”mental beredskap mot överdriven 
lagpositivism”, Kleineman, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta utvecklingen s. 164) Ussing, Retstridighed, 
(Festskrift udg. af Kobenhavns Universitet), Kbhvn 1949. 
41 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 231 ff, och hans genomgång av praxis om trepartsrelationer. Exempel 
på demonstrativa fall är bland annat NJA 1928 s. 567, NJA 1939 s. 374 och NJA 1944 s. 160, som utgör fall då 
HD inte resonerade i efter en tanke om en spärregel. 
42 Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 231. 
43 Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 2 §, Lexino 2013-05-31, och Bernitz, Ulf, Skadeståndsansvar för 
otillbörligt ingripande i avtalsförhållande och medverkande till kontraktsbrott; HD utvidgar ansvaret för ren 
förmögenhetsskada, JT 2005 – 06 s. 623. 
44 Se bland annat Kleineman, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta utvecklingen s. 164 och Schultz, Nya 
argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, SvJT 2011 s. 991.    
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2.2.4 Normbeaktande, rättstridighet och god sed – en idémässig utblick  

Den svenska utvecklingen för ren förmögenhetsskada har som beskrivits varit rigid i sin 

motvilja att se utanför kravet på brott. Kleineman påstår inte bara att det kan vara svårt att se 

den uppenbara kopplingen mellan förmögenhetsskada och brottsbestämmelser, utan även att 

det svenska systemet varit isolerat i sin formalistiska tolkning av ren förmögenhetsskada.45  

 

Det är svårt att nämna den nordiska diskursen utan att tala om den redan nämnda 

rättsstridhetsläran. Möjligheten att ge en fullvärdig beskriva av läran här är starkt begränsad, 

men en kort och förenklad redogörelse för tanken ska ges.46  

 

Argumentationen är i mångt och mycket abstrakt och filosofisk. Den kan skalas ner till tanken 

om vilka handlanden som samhället kan acceptera och i vilka fall de ska vara möjligt att tillgripa 

sanktioner mot handlanden som ses som skadliga. En bedömning som till slut mynnar ut i en 

intresseavvägning mellan att väga skadan mot dess nytta.47 Anses ett handlande inskränka vad 

som i samhället bedöms vara ett värdigt skyddsändamål, kan agerandet sägas vara rättsstridigt, 

oberoende av om det finns specifik täckning i lagstiftning eller inte. Konstigt nog var detta inte 

en tanke som låg i linje med Uppsalaskolan och den generation som präglats av rättsrealismen 

och värdenihilismens anda. Hellner kommenterar att Lundstedt såg tanken om rättstridighet 

som ”fullständigt innehållslöst, därför att om handlingen icke medförde skadeståndsansvar, ja 

då skulle den ju icke strida mot någon rättsregel, i varje fall icke mot någon rättsregel som 

pålade skadeståndsansvar.”48 Om äganderätten inte har mer betydelse än en papegojas åsikter 

är det rimligt att Lundstedt inte ansåg att ett agerande kunde vara stridigt i sin natur.49 Trots 

principens historiskt svaga ställning i svensk rätt är idén intressant. Som vi kommer se kan 

dagens rättsläge kring ren förmögenhetsskada anses ligga närmare en tanke om en bredare 

																																																								
45 Kleineman, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta utvecklingen s. 158.  
46 Hänvisning görs bäst till Kleineman, Ren förmögenhetsskada kapitel 2 om den idémässiga diskussionen kring 
ren förmögenhetsskada och samtlig där i refererad litteratur. Främst är det verk från dansk och norsk rättsvetenskap 
av bland annat Jul. Lassen, Henry Ussing, Anders Vinding Kruse, Carl Goos och Bernhard Getz.  
47 Ett exempel kan vara den ovan diskuterade skadan som kan uppkomma när att ett företag förlorarar kapital 
genom att bli utkonkurrerade. Något som måste vägas mot nyttan av att konkurrens är tänkt att skapa bättre 
produkter, priser, arbetsförhållanden osv. Bedömningen görs annorlunda om konkurrensen skett genom vad som 
ses som ”fusk”, till exempel genom prisdumpning eller falska avtalspremisser.  
48 Se Hellner, Jan, Några synpunkter på culpabegreppet inom skadeståndsrätten, SvJT 1953 s. 612.  
49 Att ”äganderätten har inte mer betydelse än en papegojas pladder” är något Vilhelm Lundstedt ska ha uttryckt 
på 1920-talet för att påvisa att rättigheter i ett metaetiskt perspektiv inte har någon betydelse överhuvudtaget efter 
som en ”rätt” – ett värde – i sig självt är icke-existerande, se för noggrannare genomgång: Schultz, Nya 
argumentationslinjer i förmögenhetsrätten s. 991.  
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avvägning mellan normer och bakomliggande skyddsändamål, än en strikt positivistisk 

prövning av lagens bokstav.50  

 

I modernare doktrin är det mer vanligt att tala om normskyddsläran.51 Genom normskyddsläran 

försöker man fastställa de intressen som motiverarat en lagregel.52 Om man kan fastställa detta 

kan man lättare avgöra vad som faller utanför en bestämmelses skyddsnorm och därmed inte 

kan ge rätt till ersättning. Normskyddsläran har blivit av större intresse för förståelsen för ren 

förmögenhetsskada, till skillnad från person- och sakskada, där det oftast är mer tydligt vilka 

intressen som skyddas (den skadade personen eller objektet). Normskyddsläran har varit en del 

av utvecklingen av undantagen för ren förmögenhetsskada. Skyddsvärda normer utanför BrB 

har varit nödvändigt att fastställa för att kunna motivera ersättning.53  

 

I komparativ utblick kan man i tysk rätt återfinna det allmänna stadgandet i § 826 BGB om 

skadeståndsplikt för den som uppsåtligen tillfogar annan skada på ett sätt som strider mot goda 

seder. Under denna paragraf hittar man ansvar för avsiktligt vilseledande råd och upplysningar, 

förledande till kontraktsbrott och utnyttjande av ett föreliggande kontraktsbrott, vissa former 

av chikanöst beteende, ingrepp i näringsverksamhet samt utnyttjande av monopolställning.54 I 

äldre doktrin omnämner Karlgren tanken att det säkerligen fanns "viss resonans" för en sådan 

princip även för svensk rätts del och hänvisade till att man sedan gammalt hävdat, att ett 

chikanöst utövande av en rättighet, dvs blott i syfte att skada annan, i sig självt är rättsstridigt 

och kan föranleda skadeståndsansvar.55  

 

Angående rättigheters roll inom privaträtten redogör Mielnicki för att den dominerande 

uppfattningen i tysk doktrin är att fundamentala rättigheter inte direkt har ansetts kunna grunda 

																																																								
50 Ett exempel på rättstridighetslärans tillämpning med avvägning av allmänna intressen i svensk rätt kan NJA 
1960 s. 670 illustrera.   
51	 Se det ledande arbetet angående normskyddsläran (benämns även skyddsändamålsläran), Andersson, 
Håkan, Skyddsändamål och adekvans: om skadeståndsansvarets gränser, Iustus, Uppsala 1993. Normskyddsläran 
ansågs i förarbetena till skadeståndslagen ha allmän tillämplighet i den svenska skadeståndsrätten. Det uttalades 
att den skulle ha allmän räckvidd på allt skadeståndsansvar vid culpa samt vid vissa utpekade områden, så som vid 
ren förmögenhetsskada, se prop. 1972:5 s. 159 och 329. 
52 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 22 not. 1 i Korling & Zamboni, Juridisk metodlära. 
53 Den mer ”heta” diskussion om normskyddsläran har gällt så kallat revisorsansvar, där bland annat det ofta 
diskuterade (”Prosolviafallet”) från Hovrätten för västra Sverige dom T 4207-10 (2013-08-15), och NJA 2014 s. 
272 (”BDO-målet”). I fallen aktualiserar var enkelt uttryckt vilka värda skyddsändamål som finns vid 
revisionsarbete.  
54 Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 399.  
55 Karlgren, Skadeståndsrätt s. 109 f. 
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en förpliktelse mot ett annat enskilt rättssubjekt. Däremot ska dessa rättigheter ges effekt och 

beaktande i den privaträttsliga kontexten – Ausstrahlungswirkung.56 Något Mielnicki menar 

sammanhänger med konstitutionell teori. Detta härleds ur statens positiva förpliktelse att 

skydda privata aktörer mot rättighetsinskränkningar. Vilket bland annat uttrycks i domstolarnas 

skyldighet att beakta en rättighetsaspekt även i privaträttsliga tvister. De grundläggande 

rättigheterna ”flyter in vertikalt i privaträtten genom samtliga rättskällor”, vilket i konsekvens 

definierar det horisontella förhållandet mellan enskilda. En sådan förpliktelse aktualiseras om 

rättighetsinskränkningen är av viss intensitet, vilket föranleder en avvägning av grundläggande 

rättigheter och privat autonomi avseende båda parter.57 Det är fråga om en liknande triangel av 

aktörer som går att hitta i Europadomstolens praxis om positiva förpliktelser – de två̊ enskilda 

parterna på̊ vardera sida, samt staten som genom domstolarna är skyldiga att upprätthålla 

rättighetsskyddet där emellan.  

 

I äldre doktrin har Saxén redogjort för att man i finsk rätt finner bland annat bestämmelsen i § 

13 Grannelagen om chikan, med andra ord om handlande som uppenbarligen har till sitt 

väsentliga ändamål att tillfoga grannen skada eller men. Saxén menar att det bland annat betyder 

att om en person med uppsåt tillfogar annan enskild skada, bör denna som utgångspunkt drabbas 

av ersättningsplikt.58 I dagsläget finns i finsk rätt inte begreppet ren förmögenhetsskada. Det 

talas endast i 5 kap. 1 § FiSkL om ”ekonomisk skada som inte står i samband med en person- 

eller sakskada”. Enligt denna regeln ersätts ren förmögenhetsskada om skadan orsakats genom 

en straffbar handling, vid myndighetsutövning eller om det i andra fall finns synnerligen 

vägande skäl. Sandvik menar att tolkningen av dessa ersättningsförutsättningar, särskilt de 

synnerligen vägande skälen, har varit ett populärt och ständigt återkommande tema.59 I modern 

finsk doktrin finns argumentation för att brott mot god sed i regel utgör sådana "synnerligen 

vägande skäl" för ersättning av ren förmögenhetsskada enligt 5 kap. 1§ FiSkL, med exempel så 

som god journalistsed, advokatsed eller affärssed.60 Av denna rättsuppfattningen kan det 

möjligen i framtiden följa att ett väsentligt brott mot en betydande rättslig princip, till exempel 

																																																								
56 Se Mielnicki, Philip, Europakonventionen och skadeståndsrätten – till vägs ände? JT 2008 – 09, s. 357 ff. 
57 Mielnicki s. 363 f.  
58 Saxén, Hans, Skadeståndsrätt, Akad., Åbo, 1975 s. 73. 
59 Se Sandvik, Björn, Ren förmögenhetsskada eller allmän förmögenhetsskada?- En jämförelse mellan finsk och 
svensk rätt SvJT 2015 s. 625 f.  
60 Ståhlberg, Pauli & Karhu, Juha, finsk skadeståndsrätt, Talentum, Helsingfors, 2014, s. 327. 
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en grundläggande rättighet, kan utgöra synnerligen vägande skäl för ersättning av ren 

förmögenhetsskada.61 

 

2.2.5 Dolus och adekvans 

Att ren förmögenhetsskada är starkt kopplat till ett krav på brott för med sig att vållandegraden 

ändras. Det traditionella oaktsamhetsrekvisitet vid person- och sakskada uppgraderas till ett 

krav på uppsåt. Uppsåt är inom straffrätten utgångspunkten, 1 kap. 2 § BrB.62 Detta krav på 

uppsåt innebär bland annat att det är ett underförstått vållandekrav, och utesluter således strikt 

ansvar, och även oaktsamhetsbrott utesluts om inte annat stadgas.63 Vid bedömning av uppsåt 

görs generellt ingen distinktion mellan de olika typerna av uppsåt: avsikts-, insikts- och 

likgiltighetsuppsåt.64 Kort sagt kan de tre beskrivas som syfte att uppfylla gärningsinnehållet, 

insikt och fullständig tillit till gärningsinnehållet och dess följd, eller då gärningsmannen insåg 

riskerna med sitt handlande, men ställde sig likgiltig till dess effekt.65  

 

Något som inte framgår av lagtexten i 2 kap. 2 § SkL, men som behöver nämnas är att det finns 

ett krav på adekvat kausalitet mellan brottet (eller aktuellt undantag) och skadans uppkomst.66 

 

3 Undantag från spärregeln 
I dagsläget går de flesta av undantagen till 2 kap. 2 § SkL att finna i speciallagstiftning, men 

också i andra delar av SkL. Som nyare exempel kan omnämnas 3 kap. 3 § SkL och 32 kap. MB. 

Immaterialrätten utgör ett av de vanligaste områdena för ren förmögenhetsskada utanför SkL, 

med tanke på att skada nästan alltid är av just icke-materiellt slag.67 I dessa fall är brott inte är 

ett krav för ersättning. 

 

																																																								
61 A.a. s. 328. 
62 Asp, Petter; Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, Iustus förlag, 2 upplagan, Uppsala 
2013 s. 269.  
63 Ulväng, Brottsbalk (1962:700) 1 kap. 2 §, Lexino 2015-11-05. 
64 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder s. 284 ff. och Sandahl, Karin, Karnov – lagkommentar till 1 
kap. 2 § BrB.  
65 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder s. 287 ff. och Sandahl, Karin Karnov – lagkomentar till 1 kap § 
BrB. 
66 Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 2 §, Lexino 2013-05-31. Se om innebörden av adekvat kausalitet 
Hellner & Radetzki s. 195 ff. 
67 Se som exempel 54 § st. 1 Upphovsrättslagen (SFS 1960:729), 38 § st. 2 Varumärkeslagen (SFS 2010:1877), 
58 § st. 2 Patentlagen (SFS 1967:837) och 36 § st. 2 Mönsterskyddslagen (SFS 1970:485). 
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Undantagen som utvecklats i praxis kan som Schulz titulerar det delas in i ”Två och en halv 

huvudkategorier — och några små frågetecken”.68 Kvalificerade tillitssituationer och 

kvalificerat otillbörligt agerande benämns som de två huvudkategorierna. Vårdslöshet vid 

avtalsingående – culpa in contrahendo – kan sägas vara en halva värd att beakta. Culpa in 

contrahendo kan aktualiseras i samband med vårdslöst agerande i avtalsförhandlingar, där 

varken skadeståndsrättsliga normer eller inomkontraktuella bestämmelser går att tillämpa.69  De 

små frågetecknen kan finnas i olika gränsländer, och utgör inte så mycket undantag som 

placeringssvårigheter. Bland annat kan dessa svårigheter finnas i gränsen mellan allmän 

skadeståndsrätt och speciell civilrätt och i placeringen av handlingar som faller mellan ren 

förmögenhetsskada, sakskada och obehörig vinst.70 71  

 

3.1 Kvalificerad tillitssituation  

I NJA 1987 s. 692 (”Kone Invest”), utvecklade HD vad som senare benämnts som en tillitsteori, 

som bekräftades i NJA 2001 s. 878 (”Ljungkvistbolagen”). Fallen är lika, men utgångarna olika. 

Båda handlar om ansvar för vårdslöshet med värderingsintyg utgivna av 

fastighetsvärderingsmän. Tvisterna i båda fallen var utomobligatoriska och stod mellan 

kreditgivaren som utkrävde ansvar av fastighetsvärderingsföretagen. Parterna hade i inget av 

fallen kontraktuella relationer utan kom i tvist genom att värderingsintygen utgivna av 

																																																								
68 Schultz, Mårten, Skadestånd för ren förmögenhetsskada utan lagstöd, Två och en halv huvudkategorier — och 
några små frågetecken, SvJT 2017 s. 820 ff. 
69 Se om redogörelse för och referenser till närmare utläggningar kring vårdslöshet vid avtalsförhandlingar, en 
princip som diskuterats vid flertal tillfällen; A.a. s. 826 f samt för ytterligare referenser A.a. s. 826 not 23. Se som 
ett det mest klassiska exempel för situationen NJA 1963 s. 105.  
70 Se om den först nämnda gränszonen Schultz, Skadestånd för ren förmögenhetsskada utan lagstöd s. 828. Se 
vidare främst i NJA 1996 s. 700 där en konkursförvaltare blev skadeståndsskyldig för ren förmögenhetsskada efter 
att vårdslöst ha överlåtit egendom som inte tillhörde konkursboet, trots att handlingen inte var brottslig. Schultz 
menar att det får tolkas så som att skadan i detta fallet inte egentligen var ren förmögenhetsskada utan en 
ekonomisk följdskada av en sakskada, men att HD var bunden av den begreppsbestämning som gjorts tidigare 
under processen. 
71 Anledning till den andra gränslandsproblematiken kan härledas ur det faktum att syftet med samtliga är att 
ersätta ett förmögenhetsvärde. Sakskada är att hänföra till fysisk skada tillfogad fysiska föremål. En skadad bil 
eller trasig tidningspress. Problem uppstår när ”saken” inte åsamkats fysisk skada, men istället försvinner, eller 
nyttjanderätten på annat sätt fråntas den rätta ägaren. Dessa gränsområden skapar problem av inte obetydlig natur, 
då man antigen hamnar under culparegeln eller spärregeln i sin bedömning. I vissa av dessa fall kan läran om 
obehörig vinst bli relevant, som i korthet betyder att den som gör en obehörig vinst på annans bekostnad ska 
återbära vinsten. Det intressanta i denna frågan är dock att även här tycks en normativ lagregel för ren 
förmögenhetsskada vara att föredra framför det nu gällande funktionella skadeståndsbegreppet. För vidare 
utveckling se Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 162 ff. Conradi, Erland, Sakskada eller ren 
förmögenhetsskada? SvJT 1986 s 169 ff. Se även en annan studentuppsats som ger en bra övergripande bild av 
problemet; Holmgren, Mattias, Ersättning för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden, Uppsala 
2017 s. 11 ff.  
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värderingsföretagen legat till grund för kreditgivarnas lån till tredje man, där intygen senare 

visat sig vara felaktiga i sin värdering. I inget av fallen förelåg brott. Teorin som HD utvecklat 

innebär att ersättning kan utgå trots avsaknad av brott om den skadelidande haft en befogad 

faktisk tillit till informationen de agerat efter, i detta fall värderingsintyg. Utfallen i de nämnda 

rättsfallen skilde sig just på den punkten, där HD i Ljungkvistbolagen inte ansåg att 

kreditgivaren haft en befogad tillit till värderingsintyget. En tillit som ansågs föreligga i Kone 

Invest. Skillnaden var att det genom ett förbehåll i värderingsintyget i Ljungkvistbolagen 

funnits anledning för kreditgivaren att göra en mer noggrann utredning av intygets korrekthet.72  

 

3.2 Kvalificerat otillbörligt agerande  

Fram till rättsfallen RH 2008:46 och Gustavssonfallet år 2015 som kommer att redogöras för 

senare, var undantaget om kvalificerat otillbörligt agerande ett undantag som utvecklades i 

syftet att reglera situationer när tredje man påverkat två andra parters avtalsförhållande. Främst 

genom att tredje man framtvingat eller varit behjälplig till ett kontraktsbrott. Uttrycket som 

sådant myntades i och med Maxmålet år 2005. Även långt tidigare kan man finna exempel på 

när HD dömt enligt en undantagslinje från kravet på brott. Nedan ska vi se till samtliga rättsfall 

som är relevanta för utvecklingen av principen om kvalificerat otillbörligt agerande, med 

undantag för Gustavssonfallet, som redogörs i kapitel 6.  

 

3.2.1 Kollusion  

Tanken om tredje mans skadeståndsansvar för inverkan på avtalsrelationer ligger nära tanken 

om god sed och chikan som redogjorts för ovan. Resonemangen delar också likhet med tanken 

om kollusion. En princip som kan definieras som uppsåtlig samverkan i avsikt att skada.73 

Principen återfinns huvudsakligen i associationsrätten och i sakrätten. Lehrberg har dock 

uttryckt att principen om kollusion även kan motivera en utvidgning av skadeståndsansvar som 

annars har sin grund i ett krav på brott.74 Han kategoriserar kollusion så som att det ska vara: 

(1) fråga om ett otillbörligt handlande, (2) som skett i avsikt att skada, (3) skett i samverkan 

mellan två eller flera personer och (4) resulterat i skada. Otillbörligheten i (1) menar Lehrberg 

är som något som ska vara i strid mot antingen ”tro och heder” eller som gått emot god sed 

																																																								
72 Se mer om den kvalificerade tillitssituationerna bland annat Kleineman, Jan, Om den befogade tillitens rättsliga 
relevans, JT 2001/02 s. 625.  
73 Lehrberg, Bert, Uppsatser i bankrätt, Första samlingen, Stockholm, 2002, s. 258 f. 
74 A.a. s. 258. 
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samt att kollusionsfall föreligger då någon "på ett otillbörligt sätt medverkat till" ett visst 

kontraktsbrott.75 

 

3.2.2 Äldre praxis 

HD:s resonemang och domslut i NJA 1928 s. 621 och NJA 1943 s. 370 kan anses som 

föregångare till vad som i dag är känt som kvalificerat otillbörligt agerande. De följer i sin 

struktur den grundläggande innebörden av principen om kollusion. I NJA 1928 s. 621 hade en 

förlagsgivare (A) tvingat ett av sina bolag, ett sågbolag, att utställa en faktura för trävaror som 

ännu inte blivit hämtade av kund. A, som hade ett stort inflyttande över sågbolaget, hade i ett 

försäljningsavtal sedan tidigare fått rätten att mot sågbolaget få in betalning för varor som ännu 

ej levererats. Detta gjorde A för de aktuella trävarorna, trots kunskap om sågbolagets dåliga 

ekonomi. Något som påskyndade sågbolagets konkurs, med konsekvensen att kunden aldrig 

fick sin leverans. Kunden ville därmed ha ersättning från A för de förlorade varorna. I NJA 

1943 s. 370 samarbetade en köpare och en säljare för att bli av med en arrendator genom att vid 

en exekutiv auktion av ett antal fastigheter sälja fastigheterna utan förbehåll för arrendorns rätt. 

Försäljningen gick som planerat och arrendatorn förlorade sin rätt. 

 

I båda fallen blev svarande skadeståndsansvarig på grund av att denne genom relation till den 

ena kontraktsparten (bestämt inflyttande/samförstånd), med uppsåt, i strid med norm (lag/gott 

handelsskick) förorsakat skada. Skulle fallen kommit idag hade de inte omöjligen kunnat 

betecknas som kvalificerat otillbörligt agerande. I 1928 års fall var gott handelsskick den 

normmässiga grunden i avsaknad av lag, medan i domen från 1943 motiverades av normen i 2 

kap. 28 § lagen om nyttjanderätt.  

 

3.2.3 NJA 2005 s. 608 – Maxmålet 

Fallet rör hamburgerrestaurangerna Max och dess konkurrent Frasses. Max skulle byta lokaler 

i Luleå center och valde att hyra ut den gamla lokalen kallad Forellen 12 till aktiebolaget 

Lotsbåten. Lotsbåten uttalade att deras syfte var att bedriva ett konstgalleri i lokalen. I det fall 

att Lotsbåten sade upp hyresrätten eller om den på grund av uppsägning skulle komma att 

upphöra skulle Max vara berättigat att på vissa villkor återförvärva hyresrätten. Kort därefter 

överlät företrädaren i Lotsbåten, T.E, samtliga av sina aktier till Frasses. Frasses förvärvade 

därutöver resterande aktier i Lotsbåten. Max fick en kort tid därpå klart för sig att Frasses 

																																																								
75 A.a. s. 261. 
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planerade att bedriva konkurrerande verksamhet i Max tidigare lokaler på Forellen 12. Den 

första domstolstalan riktade sig mot Lotsbåten, där Max vann gehör i tings- och hovrätt i 

skadeståndsfrågan. Den aktuella talan som var uppe för prövning i HD riktade sig mot Frasses 

i fråga om ren förmögenhetsskada. Förutsättningarna var att parterna varken stått i 

avtalsförhållande till varandra och att skadan inte hade orsakats genom brott.  

 

HD utgick från omständigheterna så som de var fastställda i hovrätten. Det var klarlagt att 

Frasses och Lotsbåten var införstådda med att Max under inga omständigheter ville avyttra sin 

lokal till någon som avsåg att bedriva konkurrerande verksamhet. Det var vidare klart att 

Frasses redan innan avtalet dels hade haft intresse av att hyra lokalen och dels varit mitt uppe i 

att förvärva majoriteten av aktierna i Lotsbåten. Frasses hade således ett bestämt inflytande över 

Lotsbåten vid avtalsingåendet. Syftet med att förskaffa lokalen för Frasses räkning och bedriva 

konkurrerande verksamhet fanns alltså redan innan avtalet mellan Lotsbåten och Max. Ett 

upplägg som medförde en förlust för Max, men vinst för Frasses. Något domstolen ansåg att 

Frasses måste ha insett.  

 

HD inledde med att redogöra för 2 kap. 2 § SkL. Med hänvisning till praxis och förarbeten drog 

HD samma slutsats som gjorts tidigare i denna uppsats: Lagregeln ska inte tolkas motsatsvis på 

så sätt att handlanden som ej är brottsliga inte ska kunna vara grund för ren 

förmögenhetsskada.76 Därefter uttalade HD att det i doktrin förespråkats en utvidgning av 

ansvaret för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden.77 HD uttalade även att 

det i utländsk rätt finns möjlighet att få ersättning av den som otillbörligen ingriper i andras 

avtalsförhållanden. HD var dock tydliga med att utgångspunkten i avtalsrelationer är att den 

skadedrabbade till följd av motpartens avtalsbrott har att vända sig till motparten, inte till tredje 

man. HD fortsätta ”Detta hindrar inte att det även enligt svensk rätt, åtminstone i särskilt 

allvarliga fall, bör föreligga skadeståndsansvar för en tredje man som på ett kvalificerat 

otillbörligt sätt ingriper i andras avtalsförhållanden, så att den ena avtalsparten vidtar 

avtalsstridiga åtgärder till skada för den andra avtalsparten.” 

 

HD kom alltså fram till att det i svensk rätt inte borde finnas hinder mot att det i särskilt 

allvarliga fall även ska vara möjligt att få ersättning från tredje man. HD betonade 

																																																								
76 Se kapitel 2 för närmare utläggning.   
77 Främst åsyftande till Kleineman vars bok är ett slags magnum opus för den rena förmögenhetsskadan.  
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genomgångende i domskälen att handlandet antingen ska vara ”kvalificerat otillbörligt”, eller 

att ”fallet är så allvarligt”. Dessa kan initialt framstå som två olika åsyftningar. Den första till 

att agerandet i sig själv måste vara tillräckligt otillbörligt, samtidigt som fallet i sin helhet måste 

vara allvarligt till viss grad. Andersson anser att det som HD menar med dessa uttryck är en 

betoning på en restriktiv tillämpning i en dubbel bemärkelse, något som han kallar 

”motivdubblering”.78 Ett kvalificerat otillbörligt agerande är enligt det synsättet ett särskilt 

allvarligt fall, och tvärt om, ett särskilt allvarligt fall är kvalificerat otillbörligt. Det bör således 

inte läsas som två separata rekvisit, utan som två sidor av samma bedömning. Oavsett visade 

HD genom sin betoning på allvarlighet på en restriktivitet, det vill säga att HD konstruerat ett 

undantag.  

 

HD:s bedömning över det fallspecifika omständigheterna går att dela in i fem beståndsdelar. 

Argument om (1) samförstånd, (2) svek, (3) uppsåt, (4) skadekausalitet, och (5) otillbörlighet. 

Andersson menar att bedömningen av (5) otillbörligheten är en övergripande 

försvarlighetsprövning som ska göras om det fyra förstnämnda rekvisiten kan konstateras, med 

andra ord, om (1) - (4) kan styrkas ska en bedömning göras av om agerandet varit tillräckligt 

allvarligt.79 HD började med att slå fast att samförstånd existerade mellan Frasses och Lotsbåten 

angående syftet med avtalet. Syftet var att Frasse skulle kunna bedriva konkurrerande 

verksamhet i lokalen. Något de var införstådda med att Max under inga omständigheter ville 

skulle ske. Frasses hade ett avsiktligt uppsåt med sina handlingar, och det förelåg kausalitet 

mellan Frasses agerande och den skada som Max led i och med att en konkurrent fick tillgång 

till den centralt belägna lokalen. Frasses försökte vidare inte få tag på lokalen genom hederliga 

medel, utan hade, i HD:s mening, genom sin kontroll av Lotsbåten ”svikligen förlett” Max till 

ett oönskat resultat. Detta menade HD var i strid med gott handelsskick och emot vad som kan 

förväntas av en kommersiell aktör.80 Efter att ha klarlagt förhållanden i (1) - (4) gjorde HD den 

sista (5) försvarlighetsbedömningen av Frasses agerande. Domstolen ansåg att Frasses agerande 

varit så allvarligt att det skulle ses som kvalificerat otillbörligt. Därmed fann HD att Frasses var 

skadeståndsskyldig för ren förmögenhetsskada, trots att Frasses agerande inte varit brottsligt.  

 

																																																								
78 Andersson, Ansvarsproblem s. 279 f.   
79 Andersson, Ansvarsproblem s. 286.  
80 Genom att kvalificera Lotsbåtens agerande så som svikligt, kunde HD sedan genom samförståndsargumentet 
knyta Frasses till att ”ha agerat”. Utan samförståndsargumentet skulle Max ha svårt att visa på att Frasses 
överhuvudtaget haft koppling till agerandet mot dem. Se Andersson, Ansvarsproblem s. 284.  
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Kleineman anser att det var först i och med detta fall som man kunde räkna in en svensk 

motsvarighet till § 826 BGB.81 Svensk rätt är inte helt främmande för en sådan generalklausul 

som finns i BGB. I avtalsrätten finns en motsvarighet för ogiltighetsförklaring genom 33 § 

AvtL. Sådana bestämmelser möjliggör för domstolarna att tillämpa en ”etisk måttstock” och 

ogiltigförklara avtal som anses strida mot tro och heder. Enligt Kleineman är det på 

skadeståndsrättens område inte möjligt med en ”allmän chikan-regel”, utan det krävs istället en 

moralisk måttstock där domstolen beaktar samtliga relevanta omständigheter och utifrån 

måttstocken avgör om beteendet ska anses vara så klandervärt att skadeståndsansvar är 

motiverat.82 Som nämnts ovan omfattar § 826 BGB en mängd olika handlanden, utöver 

ingripande i annans kontraktsförhållande, som kan sägas strida mot god sed.83 Efter Maxmålet 

bestod frågan om den nya principen om kvalificerat otillbörligt agerande skulle kunna tillämpas 

på andra former av handlanden, eller om den var begränsad till fall angående medverkan till 

annans kontraktsbrott. Den dominerande uppfattningen i doktrin efter Maxmålet var skeptisk 

till att tolka in för mycket i avgörandets räckvidd. Bengtsson anför att Maxmålet endast 

medförde en mycket försiktig utvidgning av ansvarat till särskilt graverande förfaranden av 

tredjeman.84 Något även Bernitz instämmer i. Han noterar att HD belyst en försiktighet som 

måste antas gälla. Han är dock positiv till att det borde finnas utrymme för en utveckling av 

rättsläget.85 Kleineman har en något mer optimistisk syn och menar att Maxmålet medförde ”en 

kraftig vidgning av skadeståndsansvaret”.86 Som vi kommer se talar RH 2008:46 och 

Gustavssonfallet från 2015 för en mer allmän räckvidd av principen.  

																																																								
81 Kleineman, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta rättsutvecklingen s. 170. 
82 A.a. s. 169 f. Ett resonemang som inte låter helt frånskilt den grundläggande tanken om rättsstridighet. 
83 Bernitz påpekar att medverkan till annans kontraktsbrott inom den tyska rätten främst härstammar från 
generalklausulen mot illojal konkurrens i 1 § UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) än om ”god sed 
principen” i 826 § BGB. Se Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare s. 205. 
84 Bengtsson, Bertil & Strömbeck, Erland, Skadeståndslagen – en kommentar, 5 upplagan, Nordstedts Juridik, 
Stockholm, 2014 s. 70.  
85 Bernitz uttrycker för egen del en förhoppning om att domen skulle kunna leda till en mer omfattande frigörelse 
från den föråldrade länken till brott, se i Bernitz, Ulf, Otillbörligt ingripande i avtalsförhållande och medverkan 
till kontraktsbrott s. 627 f i Festskrift till Welamson, Stockholm, 1988. Han ansluter sig emellertid inte till en 
bredare acceptans funnen i utländsk rätt utan anser att det ska vara reserverat till ”särskilt otillbörliga situationer”. 
Ett för brett ansvar kan i hans uppfattning leda till ett för starkt skydd för tredje man som kan vara 
konkurrenshämmande, Se Bernitz, Otillbörligt ingripande i avtalsförhållande s. 47 f och 69 ff.  
86 Kleineman, Ren förmögenhetsskada –  den fortsatta utvecklingen s. 171. Om jag tolkar Schultz framläggning 
rätt åsyftar han att utvecklingen av ett vidgat ansvar för ren förmögenhetsskada gått hand i hand med ett drastiskt 
uppsving i kommersiell skadeståndsrätt, där multimiljon belopp ofta står på spel. Något som leder mig till att inte 
allt för vågat deducera att benägenheten i det praktiska rättslivet är att se potentialen i utvidgning efter Maxmålet. 
Som Andersson uttrycker i kommenterar till fallet vet man inte vad en retoriskt skicklig advokat kan lyckas 
omvandla undantaget till.  Se Schultz, Mårten, Skadeståndsrättens framtid SvJT 3016 s. 111, och Andersson, 
Ansvarsproblem s. 288. 86  
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3.2.4 RH 2008:46  

Person (A) upplät flera nyttjanderätter till bolaget (B) till sin fastighet, bland annat till 

skogsområden. En tid senare upplät A nya nyttjanderätter till föreningen (C), detta samtidigt 

som B:s nyttjanderätt fanns kvar. Nyttjanderätterna som upplåtits till B respektive C berörde 

inte helt, men i stort, samma områden på A:s fastighet. C kom sedan att avverka skog på bland 

annat delar som B hade nyttjanderätt till. B vann skadeståndstalan mot A i särskild deldom, 

men hade även väckt talan mot C.  Av 7 kap. 22 § JB framgår att när flera nyttjanderätter som 

inte utan förfång kan utövas vid sidan av varandra upplåtits till fast egendom har den upplåtelse 

som skett först företräde framför senare, om ingen av nyttjanderätterna har skrivits in i 

fastighetsboken. Vilket inte skett i det aktuella fallet. Hovrätten ansåg att det inte kunde påvisas 

att C med uppsåt åsamkat B skada. Till en del av de överlappande nyttjanderätterna där det 

avverkats skog var det dock klarlagt att C vetat om att B haft nyttjanderätt. Det fanns inget som 

indikerade att B inte planerat att använda sig av sina nyttjanderätter. C hade därtill underlåtit 

att ta kontakt med B eller på annat sätt försökt få en bättre bild av situationen. Detta ansåg 

hovrätten vara ett medvetet risktagande som tillsammans med 7 kap. 22 § JB var att anse som 

ett kvalificerat otillbörligt agerande från C:s sida. 

 

Rättsfallet bryter med flera av de resonemang som tidigare varit de grundande för 

otillbörlighetens klassificering. Tanken om ingripande i annans avtalsförhållande genom 

medverkan till kontraktsbrott är påfallande avlägset och uppsåt saknas. I stället kan fallet 

kategoriseras som en kränkning av konkurrerande rättighet i ond tro.87  

 

Vi ska avvakta med att redogöra för Gustavssonfallet, som är nästa steg i rättsutvecklingen för 

undantaget om kvalificerat otillbörligt agerande, tills vi sett till vilken roll och ställning som 

Europakonventionen i dagsläget har i svensk skadeståndsrätt.  

 

3.2.5 Slutsatser om kvalificerat otillbörligt agerande  

Innebörden och räckvidden av undantaget om kvalificerat otillbörligt agerande kan tolkas på 

två sätt. En mer öppen, extensiv tolkning, respektive en mer snäv, restriktiv tolkning. Den öppna 

tolkningen skulle innebära ett mer generellt undantag från huvudregeln till ren 

förmögenhetsskada. Där otillbörlighet kan kvalificeras med hjälp av olika fallspecifika 

																																																								
87 Bengtsson, Bertil, svensk rättspraxis: Skadestånd utom kontraktsförhållanden 2007–2009, SvJT 2010 s 753. 
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omständigheter.88 I denna tolkning är det en princip med större räckvidd där ageranden kan 

dömas utifrån mer en BrB:s brottskatalog, så som annan lagstiftning, god sed eller andra 

rättsliga normer. Utifrån dessa rättskällor kan ett agerandes klandervärdhet bedömas efter en 

avvägning mellan normens skyddsändamål och handlandets allvarlighet. Den extensiva 

tolkningen av undantaget stöds främst av RH 2008:46 samt Gustavssonfallet (vilket som nämnt 

kommer att redogöras för nedan). I denna tolkning av undantaget skulle rättighetsargument 

kunna påverka ansvarsbedömning genom att rättigheter funna i Europakonventionen, RF eller 

EU-stadgan skulle kunna beaktas i ansvarsbedömningen.89 

 

Med en restriktiv tolkning får principen ses som begränsad till ett undantag för när tredje man 

medverkat till annans kontraktsbrott, som för med sig förlust för den ena avtalsparten, i 

samförstånd med den andra. Bland annat Andersson förespråkar en mer restriktiv tolkning av 

principen om kvalificerat otillbörligt agerande. Han uttalar dock att rättsutvecklingen likaväl 

kan gå mot en mer extensiv undantagssituation, där flera olika resonemang skulle kunna leda 

till att ett agerande ses som kvalificerat otillbörligt.90 Ett annat typfall som teoretiskt skulle gå 

att föra in under en restriktiv tolkning av undantaget går att härleda ur Gustavssonfallet, och 

skulle gälla utomkontraktuella relationer i samband med stridsåtgärder på arbetsmarknaden. 

Där stridsåtgärder i undantagsfall skulle kunna ses som kvalificerat otillbörliga. 

Rättighetsargumentation skulle därmed även under en snävare version av principen kunna 

påverka bedömningen, men vara ett exklusivt undantag på arbetsrättens område.  

 

Både en extensiv och en restriktiv utveckling är möjligt i framtiden. Det framstår dock som om 

att flera olika situationer kan täckas in under principen. Något som talar för en mer öppen 

användning av principen. Maxmålet, RH 2008:46 och Gustavssonfallet bygger alla på olika 

partsrelationer och ansvarsgrunder. Maxmålet handlar om tredje mans medhjälp till 

kontraktsbrott, med gott handelsskick som normativ utgångspunkt. RH 2008:46 om 

konkurrerande i ond tro motiverat med annan lagstiftning än BrB. Gustavssonfallet om otillåten 

stridsåtgärd med Europakonventionen som källa att luta sig mot i bedömningen. Rättsläget är 

emellertid för oklart för att säga med säkerhet hur undantaget kommer utvecklas i framtiden. 

																																																								
88	Se Anderssons kommentar till Maxmålet om hans tankar kring utvecklingen efter 2005 års fall där han gör en 
liknande uppdelning av de möjliga vägarna principen kan utvecklas, Andersson, Ansvarsproblem s. 286.	
89 Schultz, Skadestånd för ren förmögenhetsskada utan lagstöd s. 825. 
90 Andersson, Ansvarsproblem s. 287 f. Se även Bengtsson & Strömbeck, Skadeståndslagen – en kommentar s. 
70.  
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4 Europakonventionen och Skadeståndsrätten 
I det nästkommande kapitlet kommer vi vända bort blicken från ren förmögenhetsskada för att 

se på Europakonventionens roll inom skadeståndsrätten. För att återkoppla till uppsatsens syfte 

är det primära målet att försöka utreda hur Europakonventionen kan påverka undantaget om 

kvalificerat otillbörligt agerande. Därför behövs en förståelse för både ren förmögenhetsskada 

och Europakonventionen. Nedan redogörs det för hur Europakonvention fått en plats i den 

svenska skadeståndsrätten och för de olika sätt som konventionen kan och inte kan påverka 

relationen mellan privata ansvarssubjekt. 

	

4.1 Varför är Europakonventionen intressant?  

Ett allmänt argument för att det är svårt att använda exempelvis FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna eller FN:s barnkonvention91 i faktisk rättstillämpning är dels att de inte 

är inkorporerade i svensk rätt, och dels att de till stor del innehåller så kallade positiva 

rättigheter som inte går att använda i faktisk rättstillämpning.92 Europakonventionen har inga 

av dessa problem knutna till sig. Följaktligen har konventionen blivit ett effektivt verktyg för 

att bättre stärka skyddet för mänskliga rättigheter i Sverige. Sverige ratificerade 

Europakonventionen år 1952 och år 1994 fick den ställning som svensk lag.93 Konventionen 

har även ett erkännande i grundlagen, där det stadgas att svensk rätt inte får utformas i strid 

med konventionen, se 2 kap. 19 § RF.  

 

Schultz menar att skaparna av Europakonventionen inte gick in i samma fälla som 

upphovsmännen av FN:s deklarationer.94 Där FN:s deklarationer inkluderar sociala 

målsättningar, eller positiva rättigheter, innehåller Europakonventionen enbart negativa 

rättigheter. Skillnaden ligger i att de negativa rättigheterna är ett utryck för rätten att slippa bli 

utsatt för en viss behandling. När det kommer till användarvänlighet ger de negativa 

																																																								
91 Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Paris 10 december 1948 och 
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, 20 november 1989. 
92 Som det senaste exemplet på detta kan ses lagrådets remiss angående regeringens förslag om att göra 
barnkonventionen till svensk lag. Där de framförde svårigheten att tillämpa barnkonventionen i enskilda fall, 
oberoende av om den blev svensk lag eller inte. Se Utdrag ur lagrådets protokoll vid sammanträde 2017-09-06. 
93 SFS 1994:1219. Se för en redogörelse för hur Europakonventionen kommit till uttryck i HD, Dag Victor, 
Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, SvJT 2013, s. 343 ff. Se prop. 1951:165 för ratificeringen. 
94 Schultz, Mårten; ”Skadeståndsrätten i de mänskliga rättigheternas tjänst”, s. JT 2007/2008 s.140 ff. 
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rättigheterna rättstillämparen något att förhålla sig till, så som rätten till föreningsfrihet i artikel 

11 Europakonventionen. Att hindra en arbetare från att gå på ett fackligt informationsmöte är 

något som står i strid med artikeln. Svårare blir det med exempelvis artikel 24 i FN:s deklaration 

om rätt till vila och fritid. Något de flesta kan enas om är en eftersträvansvärd ambition, men 

som mer svårligen går att förhålla sig till; vad är tillräckligt med fritid? Och vem är skyldig att 

se till att artikeln efterlevs? Norberg benämner de negativa rättigheterna som fullständiga 

rättigheter, med åsyftande på att de sluter en full cirkel. Det finns dels en rättighet för individen, 

dels en ansvarsbärare som är skyldig att undvika att inskränka denna rättigheten.95 En cirkel 

som bara är halvt sluten för de positiva rättigheterna, där det inte på samma sätt finns den som 

kan hållas ansvarig.  

 

Europakonventionen, och mänskliga fri- och rättigheter överlag, är huvudsakligen en 

skyldighet för stater. Intresset för privata subjekts ansvar för mänskliga rättigheter har med 

tiden ökat. Speciellt finns en ökad diskurs om multinationella företags ansvar. På internationell 

nivå har steg tagits för att horisontella relationer i större utsträckning ska påverkas av ökat 

rättighetstänk.96  

 

4.2 Kort om rättighetsargument  

Att argumentera med mänskliga fri och rättigheter som grund har under lång tid varit svårt i 

Sverige, som under lång tid varit starkt präglat av rättspositivismen. Schultz hänför detta inte 

bara till den starka teoretiska kritiken mot tanken om rättigheter – som ofta förknippas med 

klassisk naturrätt – utan också en rättspolitisk motvilja. Bland annat funnen i en svag 

maktfördelningstradition.  I Sverige har domstolarna traditionellt sett har haft en stark lojalitet 

till lagstiftaren och en obenägenhet att låta individen få tillgång till ett allt för starkt medel för 

																																																								
95 Norberg, Johan, Fullständiga rättigheter: ett försvar för de 21 första artiklarna i FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna, Timbro, Stockholm, 1999. 
96 Se som exempel United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights, ett icke bindande dokument 
om vägledande principer om hur stater och företag ska förhålla sig till företags ansvar för mänskliga rättigheter, 
främst genom ”Human Rights Due Diligence”. Se vidare Ruggie, John Gerard, Just business: multinational 
corporations and human rights, W. W. Norton & Co., New York, 2013. 
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att kräva ansvar från staten.97 Eller för att sätta det i Dworkins ordalag; rättigheter är individens 

verktyg, dess ”trumfkort”, som ger henne möjligheten att gå upp i ringen mot staten.98  

 

Två saker ska nämnas om rättighetsargument och dess nya roll i skadeståndsrätten innan vi ser 

till den faktiska utvecklingen som skett i HD. Det första är att dagens rättighetsargument 

onekligen härstammar och ligger nära den moderna naturrätten (som nämnts inte ska förväxlas 

med den klassiska naturrätten funnen i olika tappningar, i allt från Aristoteles till Thomas av 

Aquino till John Finns) i det att de representerar ett högre etiskt värde.99 Schultz identifierar 

rättighetsargumentet enligt tre egenskaper: 1) hierarkisk placering, 2) form, och 3) relationen 

till traditionella rättskällor.100 Alltså, att rättighetsargumenten står över vanlig lag, är universella 

i sin konstruktion och gäller oberoende av dess positivistiska erkännande. Det andra som ska 

nämnas är att den roll Europakonventionen fått i skadeståndsrätten inte huvudsakligen grundar 

sig på åberopandet av högre etiska värden tagna från personlig rättsuppfattning. Det är 

Europakonventionens ställning som svensk lag som fått betydelse och dess erkännande som 

legitim rättskälla.101  

 

Med andra ord innebär det att trots att rättighetsargumenten har en naturrättslig grund, är det 

genom Europakonventionens roll som traditionell rättskälla i det svenska systemet som 

rättighetstanken fått en faktisk tillämpning i skadeståndsrätten. Detta är en dualism som är värd 

att känna till, eftersom en skillnad måste göras mellan vad som är rättsteoretiska ståndpunkter 

och vad som är dogmatiska konstateranden av gällande rätt. 

 

																																																								
97 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten s. 991 ff. Se även Bernitz, Ulf, Rättighetsskyddets 
genomslag i svensk rätt — konventionsrättsligt och unionsrättsligt, JT 2010–11 s. 821 ff. om Uppsalaskolans 
synsätt på rättigheter och dess syn på juridiken som verktyg för samhällsnyttan, något Bernitz jämför med den 
amerikanska rättstraditionen, starkt rättighetsinfluerad genom sin konstitution. Se däri även en redogörelse för 
rättighetsframmarschen som skedde efter andra världskriget, led av den i Västtyskland antagna Grundgesetz från 
1949. 
98 Tanken om rättighetsargument som ett trumfkort lanserades av Dworkin och syftar till hur rättigheter är 
individens verktyg för att förhindra kränkningar av dess skyddssfär. Dock innebär det inte att rättighetskränkning 
misstagsvis ska uppfattas som automatisk framgång med sitt yrkande, se Dworkin, Ronald, Rights as Trumps, i 
Jeremy Waldron, Theories of Rights, Oxford 1984. Se för närmare resonemang Schultz, Nya argumentationslinjer 
i förmögenhetsrätten s. 955.  
99 Wacks, Raymond, Understanding jurisprudence: an introduction to legal theory, 4. ed., Oxford Univ. Press, 
Oxford, 2015, kapitel 2 om naturrättens utveckling och grunder, Se även Schultz, Naturrätt s. 79 ff i Korling & 
Zamboni, Juridisk metodlära.  
100 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten s. 990 f. 
101 Se bland annat Crafoord, Clarence, Rättighetskränkningar på arbetsmarknaden s. 120 i Blomstrand, Severin 
(red.), Bertil Bengtsson 90 år, Jure, Stockholm, 2016. 
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4.3 Statens positiva förpliktelser  

Den primära skyldigheten för staten är enligt artikel 1 i Europakonventionen att garantera 

samtliga individer under dess jurisdiktion de fri- och rättigheter som konventionen behandlar. 

Staten har en så kallad negativ skyldighet att avstå från att begå rättighetskränkningar.102 Artikel 

13 i konventionen stadgar vidare att den vars konventionsenliga fri- och rättigheter kränks, ska 

ha tillgång till effektiva rättsmedel inför en nationell myndighet.103 Med grund i artikel 1 och 

13 har det i Europadomstolens praxis utvecklats en skyldighet för staten att i vissa fall agera 

enligt en positiv förpliktelse. En positiv förpliktelse innebär att staten kan vara skyldig att vidta 

aktiva åtgärder för att skydda individer, både från staten, men också från andra privata 

subjekt.104	 Exempel på hur staten kan uppfylla sin positiva förpliktelse kan vara att den 

kriminaliserar vissa handlingar eller skapar civilrättslig reglering som i sin tur ingriper mot 

konventionskränkningar som individer kan åsamka varandra.105 Även domstolar kan vara 

skyldiga att tillse att konventionen beaktas i de fall då ett privat ansvarssubjekt kränkt en annans 

rättigheter.106  

 

Genom statens positiva förpliktelse kan enskilda således få kompensation för andra privata 

ansvarssubjekts rättighetsövertramp och det är ur denna förpliktelse som statens skyldighet att 

göra fördragskonforma tolkningar härleds.107 Notera att det är staten man riktar talan mot i 

dessa fall, inte den enskilde. Det är statens oförmåga att förhindra att en kränkning skett som 

																																																								
102 Notera här frågan om vad och vilka som representerar staten är en fråga utefter kriterier från Europadomstolen, 
se om definition av en statlig organisation: Radio France m.fl. mot Frankrike, nr 53984/00, 30 mars 2004. I 
Gustavssonfallet var det bland annat fråga om en fackförening kunde ses som en statlig organisation.  
103 Se Andersson, Ansvarsproblem s. 554 om att det finns en skillnad i uttrycket ”rättsmedel”, mellan den svenska 
process- och förvaltningstraditionen och det EU- och konventionsrättsliga sammanhanget. Den senare har blivit 
vedertagen i användning och syftar till alla de medel som kan ge den konventionskränkte bättre behandling än 
annars, så som dom, beslut, ändring av sådana, straffnedsättning, rättsprövning och även skadestånd. 
104 För genomgång och exempel av positiv verkan mellan enskilda, se P. van Dijk, G.J.H. van Hoof ; I samarbete 
med A.W. Heringa, Human Rights Theory and practice of the European Convention, Kluwer, Haag, 1998 och 
Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna, Norstedts juridik, Stockholm 2015 s. 58-59. 
105Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 53–60 ff.  
106Se Europadomstolens dom von Hannover mot Tyskland, nr. 59320/00, ECHR 2004-VI. I målet förde Prinsessan 
Carolin talan om förhindrande om fortsatt publicering av bilder från hennes privatliv, med grund i en kränkning 
av artikel 8 om rätten till privatliv. Domstolen gjorde en avvägning mellan individens rättighetsskydd och 
allmänhetens intresse, och konstaterade att tysk domstol inte gjort en korrekt avvägning. Domstolen hade helt 
enkelt misslyckats med att reglera en privat relation och fälldes därför. 
107 Se bland annat AD 1998 nr 17 Kellerman där domstolen uttalade ”som nämnts i det föregående har dock 
avsikten varit att konventionen skall kunna tillämpas direkt av domstolar och myndigheter. Enligt 
arbetsdomstolens mening följer det också av inkorporeringen av konventionen att sådana artiklar i konventionen 
som kan vara av betydelse i förhållandet mellan enskilda också skall kunna tillämpas i tvister mellan dem” Jämför 
även med tysk rätt Schutzpflichten som domstolarna beakta i privata tvister. 
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kan motivera skadestånd, inte skadevållarens agerande i sig.108 Idag har utvecklingen av statens 

positiva förpliktelser i praxis lett till att i princip samtliga i konventionen nämnda fri- och 

rättigheter kan kopplas till en plikt för staten att aktivt arbeta för att upprätthålla rättigheternas 

skydd i den nationella rättsordningen.109  

 

4.3.1 NJA 2005 s. 462 Lundgren-domen och NJA 2007 s. 295 Den långa häktningen  

NJA 2005 s. 462 (”Lundgren-domen”) och NJA 2007 s. 295 (”Den långa häktningen”) spelar 

båda stor roll för Europakonventionens inträde i den svenska skadeståndsrätten, men de är långt 

ifrån ensamma.110 Lundgren-domen är en genombrottsdom som etablerade 

Europakonventionen som en egen ansvarsgrund inom skadeståndsrätten och Den långa 

häktningen bekräftade att detta gäller för samtliga artiklar i konventionen.111 Rättsfallens 

betydelse ligger huvudsakligen i att de gav konventionen tillämparbarhet som egen 

ansvarsgrund mot staten. Fallen kan även ge vägledning för tvister mellan privata 

																																																								
108 Jonsson, Elisabeth, Positiva förpliktelser och Europakonventionens verkan enskilda sinsemellan, ERT2007 s. 
653 ff.  
109 Se Crafoord, Rättighetskränkningar på arbetsmarknaden s. 113. 
110	 Se för övriga rättsutveckling för det allmännas ansvar för konventionskränkningar: NJA 2005 s. 726: 
Brottsmisstankar mot kärande prövades inte i en rättegång inom skälig tid. NJA 2005 s. 805: Åtal för hets mot 
folkgrupp ogillades med hänvisning artiklarna 9 och 10, NJA 2007 s. 584: Misstanke uppkom om att barn utsatts 
för brott var efter barnen har läkarundersökts efter beslut av polismyndighet. Beslutet saknade lagstöd och 
ingreppet ansågs strida mot artikel 8.  Nedan refererade NJA 2007 s. 747: Om direkt horisontell effekt, NJA 2007 
s. 862: Fråga om underlåtelse att kommunicera en ansökan om rättsprövning har utgjort skadeståndsgrundande fel 
eller försummelse, NJA 2007 s. 891: En i häkte intagen har hängt sig i sin cell sedan häktespersonal underlåtit att 
vid visitering beslagta hans bälte. De efterlevandes skadeståndsanspråk lämnades utan bifall, NJA 2009 s. 463: En 
kommun begick överträdelse av Europakonventionen. Kommunen ansågs kunna åläggas att betala skadestånd 
även utan särskilt lagstöd i den mån det behövs för att Sverige ska uppfylla sina konventionsförpliktelser, NJA 
2009 s. 873: HD är inte behörig att som första instans pröva en talan om skadestånd som uteslutande avser ideell 
skada på grund av långsam handläggning av ett tvistemål, NJA 2010 s. 112: En klagande i ett bygglovsärende har 
ansetts inte vara berättigad till skadestånd för rättegångskostnader som föranletts av oriktig myndighetsutövning 
av kommunen, NJA 2010 s. 363: HD ansåg sig vara behörig att som första instans ta upp en talan mot staten om 
ersättning för dels ideell skada på grund av långsam handläggning i domstol, dels ren förmögenhetsskada på grund 
av fel och försummelse av tings- och hovrätt, NJA 2011 s. 411: Domstol har försatt en person i konkurs på grundval 
av skattebeslut som inte hunnit vinna laga kraft. Domstolen underlät att självständigt pröva om det fanns en 
skattefordran, NJA 2011 s. 638: Fråga om betydelsen av att den tilltalade vid en bevisprovokation som bedömts 
ha hotfulla inslag lämnat uppgifter som varit negativa för honom själv, NJA 2012 s. 211: Statens skadeståndsansvar 
vid överträdelse av artikel 6.1, RÅ 2006 ref. 43: Rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6, NJA 
2013 s. 842: Statens skadeståndsansvar enligt 3 kap. 2 § SkL och enligt Europakonventionen när en 
miljösanktionsavgift har dömts ut, NJA 2015 s. 417: Fråga om kompensation i ett brottmål för kränkning av den 
enskildes rätt enligt Europakonventionen att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (nebis in 
idem). 
111 Preludiet till dessa domar var NJA 2003 s. 217 där HD godkände konventionen inom den processuella ramen 
för skadeståndsmål. Något som visade på en ny öppenhet ifrån HD:s sida. 
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ansvarssubjekt. Främst genom den metod om prioriteringsordning som HD ställde upp, som vi 

ska se till nedan.112  

 

Lundgren-domen från 2005 berör personen P.L som var finanschef för ett bolag och blev i och 

med konkursförvaltning anmäld för brott och senare åtalad för bland annat grovt bedrägeri. 

Från dagen att P.L delgavs misstanke till dagen att huvudförhandling hölls i tingsrätten tog det 

cirka sju år. Bland flera grunder i sin skadeståndstalan mot staten anförde P.L att den långa 

tiden han fått vänta stred mot rätten att få anklagelser mot sig prövade inom ”skälig tid”, som 

framgår av artikel 6.1 Europakonventionen. I Den långa häktningen från 2007 var det kärande 

B.H.S som yrkade skadestånd från staten för att ha lidit psykisk skada efter att ha suttit häktad 

i 16 månader med fulla restriktioner. Som grund åberopade B.H.S artikel 5.3 i 

Europakonventionen om rätten att få sin sak prövad utan dröjsmål, och vidare att staten brustit 

i att iaktta proportionalitetsprincipen. Då det saknades möjlighet att döma ut skadestånd via 

SkL eller annan relevant lag ansåg HD att konventionen skulle tillämpas som en egen 

ansvarsgrund för att Sverige som konventionsstat skulle kunna tillgodose sin förpliktelse enligt 

artikel 13, som nämnt stadgar att varje medlemsstat ska erbjuda effektiva rättsmedel.113  

 

Den prioriteringsordningsmetod som HD ställde upp när det avgjorde dessa mål handlar om i 

vilken ordning man ska pröva en talan om en konventionskränkning.  HD menade att i första 

hand ska en kränkning prövas enligt SkL eller annan relevant lagstiftning, i andra hand 

fördragskonformt114, i tredje hand med en direkt tillämpning av Europakonventionen. Det 

banbrytande med dessa rättsfall var alltså att HD fastslog att konventionen kan användas som 

en sista utväg om ansvar inte går att yrka genom SkL, eller genom en fördragskonform tolkning 

av SkL:s regler. I doktrin har denna metod tolkats som generellt tillämpbar på samtliga artiklar 

i konventionen.115 Detta har även HD bekräftat genom att bifalla skadeståndsanspråk baserade 

																																																								
112 Schultz, Skadeståndsrätten i de mänskliga rättigheternas tjänst s. 143 ff. 
113 Grundprincipen är att ideell skada inte ersätts utan lagstöd. Det finns dock inget som hindrar att ideell ersättning 
utgår utan stöd i lag. Även om konventionen är lag saknar den särskild skadeståndsregel om tillämpning inom 
nationella system. Ändå användes den här som grund för ideell skadeersättning, vilket gick ifrån den tidigare starkt 
rådande huvudregeln. Se Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten s. 1003 om närmare utläggning 
om hur HD resonerade om ideell ersättning i Lundgren-domen.  
114 HD skrev följande: ”I den utsträckning Europakonventionen ger anledning till det skall bestämmelserna vid 
den prövningen tolkas fördragskonformt. Det kan innebära att vissa begränsningar i tillämpningsområdet som har 
antagits i lagmotiv, praxis eller doktrin inte kan upprätthållas”. 
115 Se om en av de första systematiseringarna av denna metod, Schultz, Mårten, Skadeståndsrätten i de mänskligs 
rättigheternas tjänst JT 2007 –  08 s. 146.  
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på ett flertal olika artiklar i konventionen.116 Metoden är i dag vedertagen, men får anpassas till 

mål mellan privata ansvarssubjekt, där det tredje steget är uteslutet. Generellt ska man vara 

försiktig med att göra analogier av detta slag. Att HD uttalar något angående det allmännas 

ansvar behöver inte betyda att det också är menat att tillämpas i privaträttsliga tvister. Det finns 

dock mer klara indikationer på att den fördragskonforma synen på Europakonventionen även 

ska prägla civilrättsliga anspråk, som vi ska se till nedan.  

 

4.4 Uteslutande av direkt horisontell effekt  

Direkt horisontell effekt, också kallat positiv horisontell effekt, skulle innebära att 

Europakonventionen kunde tillämpas som egen ansvarsgrund i privaträttsliga fall.  I NJA 2007 

s. 747 (”Trygg Hansa-fallet”) fick HD chansen att pröva detta. HD kunde i och med denna 

prövning antingen flytta gränserna för konventionens inverkan i skadeståndsrätten längre fram 

genom att skapa en ny ansvarsgrund för privata ansvarssubjekt. Svaret blev dock att 

Europakonventionen inte på samma sätt kunde användas i privaträttsliga relationer, så som den 

användes i relationen mellan privata subjekt och staten.  

 

I målet hade försäkringsbolaget Trygg Hansa smygfilmat en av sina försäkringstagare i dennes 

hemmiljö med syftet att utreda om försäkringsbedrägeri förelåg (påstått rörelsehandikapp). 

Försäkringstagaren yrkade skadestånd med hänvisning till i första hand SkL, i andra hand till 

att Trygg Hansa kränkt hennes rätt till privatliv enligt artikel 8 Europakonventionen. 

Tingsrätten menade att ersättning utifrån SkL inte kunde utdömas eftersom Trygg Hansas 

smygfilmning inte vid denna tidpunkt var brottslig. Frågan om konventionens tillämpning fick 

en så kallad hissprövning, där frågan hänsköts direkt till HD. 

 

Den inledande delen av HD:s domskäl består i en rättsteknisk undersökning av konventionens 

ordalydelse och huruvida ett skadeståndsansvar för enskilda uttryckligen kan utläsas därav, 

eller ur Europadomstolens praxis. HD anförde att det i artikel 1 i Europakonventionen går att 

läsa att den gäller för ingen annan än det ”högt fördragsslutande staterna”. HD såg sen till 

Europadomstolens praxis. I denna praxis har det inte skapats direkta hinder för de nationella 

rättsordningarna att tillämpa Europakonventionen med direkt horisontell verkan. Däremot har 

Europadomstolen uttalat att den varken tycker det är önskvärt eller behövligt att formulera en 

																																																								
116 Se not 110. 
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allmän princip om en sådan direkt effekt.117 Det fanns således inget i konventionen eller dess 

praxis som talade för privata subjekts skadeståndsskyldighet med konventionen som egen 

ansvarsgrund.118 

 

HD kunde inte stanna där eftersom käranden även gjorde gällande att det ingick i statens 

positiva förpliktelse att se till att det i den nationella rätten ska finnas regler om att enskilda 

som kränker andras konventionsrättigheter ska gottgöra kränkningarna genom att betala 

skadestånd, samt att det ska vara domstolarnas skyldighet att tillskapa sådana regler om 

lagstiftaren har försummat att göra det. Med andra ord, om inte Europakonventionen kunde 

vara en egen ansvarsgrund i och för sig, kunde domstolen vara skyldig att ändå tillämpa 

konventionen i en privaträttslig tvist, för att uppfylla sin förpliktelse att som del av staten ta 

åtgärder för att skydda privata subjekt? Som grund för detta yrkande lade käranden bland annat 

den rättsutveckling som skett inom skadeståndsrätten.119 Resonemanget var inte taget helt från 

luften, eftersom den i Trygg Hansa-fallet aktuella artikeln, artikel 8, tidigare i 

Europadomstolens praxis visats kunna ha verkan mellan enskilda, genom att tillskriva staten en 

positiv förpliktelse att i tillräcklig utsträckning skydda enskildas privatliv.120 Som svar på detta 

argument var HD tydlig med att förklara att tanken om statens positiva förpliktelser är att staten  

i egenskap av lagstiftare och dömande makt inte ska ha möjlighet att ”freda sig mot 

skadeståndsskyldighet genom att åberopa sin egen försummelse att uppfylla en 

konventionsgrundad förpliktelse att införa lagregler om skadeståndsskyldighet”. Det vill säga, 

den positiva förpliktelsen för staten innebär att den kan fällas för att misslyckas med att vidta 

åtgärder i dess roll som lagstiftare eller dömande makt. Privata ansvarssubjekt är varken 

lagstiftare eller domstol, vilket gör att ett undantag likt det som skapts för staten i Lundgren-

domen inte är möjligt för andra än just staten. Att söka ansvaret för statens förpliktelse hos 

privata ansvarssubjekt skulle således bli som att straffa den ena för den andres synd. Skulle 

käranden i Trygg Hansa-fallet istället ha stämt staten för dess misslyckande att ha reglering om 

																																																								
117  Europadomstolens avgörande i Verliere mot Schweiz (beslut), nr 41953/98, ECHR 2001-VII stycke 46. 
118 Andersson, Ansvarsproblem s. 622.  
119 Se främst NJA 2005 s.462, NJA 2007 s.295 samt NJA 2007 s. 584. 
120 Med hänvisning till X och Y mot Nederländerna nr 8978/8026 Mars 1985, Verliere mot Schweiz (beslut), nr 
41953/98, ECHR 2001-VII och von Hannover mot Tyskland, no. 59320/00, ECHR 2004-VI. 
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smygfilmning skulle hon troligtvis inte nått framgång, men möjligen nått en faktisk 

omständighetsprövning.121 

 

Domstolen fortsätta med en mer kontextuell diskussion om hur konventionen som egen 

ansvarsgrund teoretiskt sett skulle passa in i det skadeståndsrättsliga systemet. HD framhävde 

framförallt förutsägbarhet som en beaktansvärd aspekt. HD resonerade att den största delen av 

det materiella innehållet till Europakonventionen finns i Europadomstolens praxis. Denna 

praxis, menade HD, är dynamisk och görs ofta i ljuset av rådande förhållanden i samhället och 

dess allmänna utveckling. HD uttalade: ”då förutsebarhet har ett centralt rättsstatligt värde, får 

övervägande skäl anses tala mot att en enskild skall kunna åläggas att betala skadestånd på 

grund av en handling eller underlåtenhet som innebär överträdelse av art. 8 

Europakonventionen i fall där skadeståndsskyldighet på grund av handlingen eller 

underlåtenheten inte följer av gällande svensk skadeståndsrätt ens inom ramen för en 

fördragskonform tillämpning.” (författarens kursivering). Kärandens skadeståndsyrkande 

bifölls därmed inte.  

 

Att använda en fördragskonform tolkning av skadeståndsrättsliga bestämmelser framstår även 

i privaträttsliga tvister som en möjlighet, något som kan utläsas ur det senast citerade stycket. 

Andersson påpekar i sin kommentar till fallet att den öppning till fördragskonform tolkning 

som här tycks anspelas får tolkas restriktivt. Främst för att de tidigare uttalandena från HD om 

fördragskonform tolkning gällt regeln i 3 kap. 7 § SkL om talan mot de högsta statsorganen. 

Något utan relevans i civilrättsliga tvister. I min mening är det svårt att se att det endast var den 

typen av fördragskonform tolkning som HD syftade till. Satt i rättsfallets kontext framstår det 

som om HD talar om möjligheten att beakta en konventionskränkning inom det 

skadeståndsrättsliga systemet förutsatt att det finns en svensk lagregel eller princip som kan 

bära upp förutsägbarhetsaspekten. Något en direkt horisontell tillämpning inte kan stå för själv. 

Detta får dock ses som spekulation. Andersson är inte heller definitiv i sin linje. Han gör en 

liknande spekulation om att skadeståndsrätten mellan enskilda i framtiden kan utvecklas i linje 

med att allmänna handlingsnormer, som går att utläsa ur Europakonventionen och dess praxis, 

kan påverka bedömningen i ansvarsfrågor. Speciellt avseende ”skäliga” aktsamhetsnivåer, 

handlingsmönster och liknande så kan Europakonventionens praxis ”avseende just sådan 

																																																								
121 I Europadomstolsfallet Verliere mot Schweiz var omständigheterna mycket lika dem i Trygg Hansa-fallet. 
Övervakningen ansågs inte utgöra en kränkning eftersom syftet med den var legitimt. Se även SOU 2008:3, s. 77 
f. 
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standard indirekt påverka bedömningen”.122 Speciellt nämner han culpaomdömet, och de olika 

etiska och värderingsmässiga fragment som ingår i den avvägningen.123  

 

Med hjälp av Trygg Hansa-fallet, och slutsatsen att direkt horisontell effekt inte är möjligt, kan 

den metod för prioriteringsordning HD ställt upp i Lundgren-domen och Den långa häktningen 

anpassas till privaträttsliga tvister.124 Skillnaden blir att det sista steget inte är möjligt att ta, 

steget som skulle innebära en direkt horisontell tillämpning.  

 

En sista sak att ta med sig från Trygg Hansa-fallet är hur uttalande om förutsägbarhet kan ses 

som en spärr mot att svensk rätt alltför snabbt tar följe på den dynamiska rättsutvecklingen som 

Europadomstolen kan stå för.125 Ett uttalande som backas upp i förarbetena med innebörd att 

nationell rättssäkerhet – som bland annat tar sig utryck i förutsägbarhet – ställer höga krav på 

en rättsutveckling som ska följa Europadomstolen.126  

 

4.5 Negativ horisontell effekt 

Trots att den positiva horisontella effekten är utesluten har något som bäst benämns ”negativ 

horisontell effekt” visat sig vara möjligt att tillämpa i tvister mellan privata ansvarssubjekt. En 

negativ horisontell effekt innebär ett förhindrande av åberopande. Principen utvecklades 

genom den fällande domen mot Sverige i Evaldsson m.fl. mot Sverige (”Evaldssonfallet”) och 

sedan via AD 2012 nr 74.127 Båda fallen handlade om de granskningsavgifter som ingick i 

Byggnadsavtalet från 2000 och som Europadomstolen underkände i Evaldssonfallet.128 I AD 

2012 nr 74 var det en fackförening som var kärandepart. Flera arbetstagare hade i tiden efter 

Evaldssonfallet valt att inte betala den underkända granskningsavgiften till facket. Något som 

																																																								
122 Se Andersson, EKMR:s varierande horisontella effekter på olika civila krav – problem och konstruktiva 
möjligheter s. 267.  
123  Se Andersson, Ansvarsproblem s. 625. Se vidare s. 63–109, om hur culpavärderingens differentiering och 
breda avvägningsoperation konkret genomförs. 
124 Dessa rättsfall är inte de enda som nämner konformitet som en viktig del av skadeståndsprövningen, Se bland 
annat HD:s uttalande i NJA 2007 s. 891: ”Frågan i vad mån en överträdelse av dessa handlingsföreskrifter skall 
medföra skadeståndsskyldighet … bör bedömas i ljuset av de krav som den europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ställer. I enlighet med vad HD tidigare uttalat skall 
den svenska lagstiftningen, i den utsträckning som Europakonventionen kan anses ge anledning till detta, tolkas 
fördragskonformt” 
125 Andersson, Ansvarsproblem s. 623. 
126 SOU 2010:87 s. 316 ff. och 476. 
127 Evaldsson m.fl. mot Sverige, nr 75252/01, 13 februari 2007. Se mer detaljerat om fallet, Danelius, Hans, 
Europadomstolens domar – första kvartalet 2007, SvJT 2007 s. 454. 
128 Se för närmare genomgång av granskningsavgifterna nedan under redogörelse för Gustavssonfallet i kapitel 6.  
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fackföreningen genom yrkat kollektivavtalsbrott ville ha ersättning för. Efter undersökning av 

den aktuella avgiften ansåg AD att den i stort var lik den som hade underkänts i Evaldssonfallet. 

AD resonerade att ett förfarande som strider mot konventionen inte på något rimligt sätt ska 

kunna läggas till grund för ett anspråk om skadestånd. Ett sådant förfarande borde inte få 

rättsordningens hjälp, vilket också blev AD:s domslut.  

 

4.6 Europakonventionens positiva verkan på tolkning av nationella ansvarsregler 

Ett sätt som Europakonventionen kan få effekt på inom privaträtten, utöver de ovan diskuterade, 

är att den kan påverka tolkningen av befintliga skadeståndsregler. Ansvarsgrunden ligger här 

helt i de svenska skadeståndsreglerna fast med värderingsstöd från Europakonventionen. 

Lundgren-domen, Den långa häktningen och Trygg Hansa-fallet är tre domar som talar om 

denna möjlighet och i nedan refererade Gustavssonfallet använder HD på ett tydligt sätt 

Europakonventionen som tolkningsverktyg i en privaträttslig tvist. Något som även nämndes i 

förarbetena till inkorporeringslagen.129   

 

Den positiva verkan Europakonventionen kan ha på tolkningen av skadeståndsrättsliga regler 

och principer blir aktuell när de finns en handlingsstandard som inte är exakt definierad i sig. 

En standard som alltid behöver tolkas i viss mån med hänsyn till fallspecifika 

omständigheter.130 Den allmänna skadeståndsprincipen om kvalificerat otillbörligt agerande är 

ett exempel på en sådan handlingsstandard. Den fastställs genom en avvägning mellan den 

skadegörande handlingen och värderingar funna i rättskällorna och andra rättsliga normer, så 

som handelsbruk. Culpabedömningen och bedömningen om det föreligger synnerliga skäl är 

ytterligare exempel på fall där konkreta fall måste avgöras utifrån mer subjektiva avvägningar. 

På vilket sätt Europakonventionen kan påverka principen om kvalificerat otillbörligt agerande 

eller culpaomdömet kommer diskuteras mer grundligt i kapitel 7. 

 

Frågan om vad den i detta stycke beskrivna tolkningsmetoden ska kallas är inte helt klart. Min 

gissning är att många bevandrade i juridik gärna skulle benämna tolkningsmetoden 

fördragskonform tolkning. Ambitionen är inte att fastna i en diskussion om mest lämpliga 

lokutionen, men det ska kort diskuteras att vissa anledningar talar för, andra emot, användandet 

av termen fördragskonform tolkning. Den uppenbara anledningen till dess fördel är att den är 

																																																								
129 Se bland annat prop. 1993/94:117. Se även om hur diskussionen gick i skapandet av lagen Victor, svenska 
domstolars hantering av Europakonventionen s. 352 ff. 
130 Andersson, Ersättningsproblem s. 822.  
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”känd” och i dess grunder en förstådd tolkningsmetod.131 Vad som kan tala emot termens 

användning och i stället tala om att konventionen ”bidrar med värderingar”, ”påverka 

avvägningar” eller ”har en positiv inverkan” är att termen fördragskonform tolkning  har 

använts i en något annan kontext än den aktuella.132 Lokutionen har i svensk rätt främst syftat 

till ett negativt inskränkande av nationella regler (nämnda 3 kap. 7 § SkL om taleförbud), 

snarare än att syfta till konventionen som ett tolkningsmedel som positivt kan utsträcka 

innebörden av  en reglering. I denna uppsats används båda uttrycken, men här vill 

uppmärksammas att en nyansskillnad finns.  

 

5 NJA 2015 s. 899 – Gustavssonfallet 

5.1 Bakgrund  

H.G ägde byggfirman HGS där ingen av arbetstagarna var anslutna till något kollektivavtal. 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) inledde förhandlingar med H.G för att förmå 

arbetarna hos HGS att teckna kollektivavtal. Antingen genom att inträda i svensk byggindustri 

(BI) eller teckna hängavtal. Efter att ha misslyckats med att uppnå ett avtalsinnehåll blev H.G 

varslad om stridsåtgärder. Två veckor senare försattes HGS i blockad.  

 

Det kollektivavtal som var grunden för förhandlingarna var Byggnadsavtalet från år 2000. 

Kontroversen i förhandlingarna mellan H.G och Byggnads hade sin grund i 

meningsskiljaktigheter om tidigare nämnda granskningsavgift. Granskningsavgiften, som fanns 

med i flertalet olika kollektivavtal vid tiden i olika variationer, innebar att en liten procentsats 

av de anställdas löner skulle betalas direkt till facket. Pengarna skulle gå till fackets arbete med 

kontroll av löner. Om en arbetsgivare var organiserad betalades granskningsarvodet genom 

avdrag från arbetstagarnas löner. Om arbetsgivaren istället var oorganiserad skulle 

granskningsarvodet utgöra en tillkommande kostnad för arbetsgivaren utöver avtalad lön för de 

oorganiserad. I Evaldssonfallet fastslogs att avgifter av denna sorten endast får tas ut om det 

																																																								
131 Principens innebörd kan skalas ner till att när domstol, eller annan rättstillämpare, står i tvivel över en 
bedömning, ska alternativet som bäst stämmer överens med Europakonventionen, FEUF eller FEU (osv) väljas Se 
bland annat Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 93 ff. Artikel 4.3 FEU om lojalitetsplikt. För utveckling 
i EU-praxis kopplat till direktivkonformtolkning, se Mål 14/83 Von Colson och Kamann mot Land Nordrhein 
Westfalen och Mål C-106/89 Marleasing SA mot La Comercial Internacional de Alimentacion.  Notera vidare att 
sedan 2011 är även EU i sig genom FEUF protokoll 8 artikel 1 till 3, avtalspart till Europakonventionen.  
132 Se för diskussion om skillnaden mellan termerna, Andersson, Ersättningsproblem s. 801. För egen del väljer 
Andersson att undvika att använda termen fördragskonform tolkning eftersom han anser det vara två separata 
företeelser.  
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faktiskt motsvaras av en kostnad för arbete med granskning. Systemet brast i flera aspekter, så 

som insyn och möjligheten att avgiften användes till annat än granskning, till exempel allmän 

verksamhet inom facket. Notera återigen att det inte var facket eller annat privat ansvarssubjekt 

som fälldes, utan Sverige, för att ha en tillåtit sådana granskningsavgifter.  

 

Inom byggnadsbranschen träffades i konsekvens av Evaldssonfallet ett nytt kollektivavtal, i 

vilket granskningsavgiften var borttagen. HGS tecknade till detta ett hängavtal med Byggnads, 

varvid blockaden hävdes. Inte långt därefter försattes HGS i konkurs. I förvaltarberättelsen 

angavs att blockaden tycks ha varit den huvudsakliga orsaken till obeståndet. H.G väckte i 

konsekvens talan mot Byggnads för ekonomiskt och ideellt skadestånd. Som grund gjorde H.G 

gällande att Byggnads under ett års tid försatt HGS i blockad för att H.G skulle skriva på ett 

kollektivavtal vars innehåll stred mot Europakonventionen. Stridsåtgärderna var enligt H.G i 

strid med rätten till föreningsfrihet i artikel 11 och äganderätten i artikel 1, första 

tilläggsprotokollet till konventionen. 

 

5.2 Mellandomstemat och processuell ram  

Parterna enades i tingsrätten om att pröva Byggnads skadeståndsansvar genom mellandom. I 

tingsrätten och hovrätten var mellandomstemat fokuserat på att besvara frågan om 

skadeståndsansvar för privata rättssubjekt kunde uppkomma vid kränkningar av 

Europakonventionen på den svenska arbetsmarknaden.133 I båda fallen gavs nekande svar starkt 

baserat på resonemangen i Trygg Hansa-fallet. I HD ändrades mellandomstemat, vilket 

slutligen blev följande: ”Är Svenska Byggnads, om förbundets stridsåtgärder skulle vara 

oförenliga med artikel 11 i Europakonventionen respektive artikel 1 i det första 

tilläggsprotokollet till konventionen, i och för sig skyldigt att betala ersättning till Henrik 

Gustavsson för de skador som Byggföretaget kan ha orsakats till följd av stridsåtgärderna?” 

Skillnaden från tidigare teman var att HD fokuserade på att besvara frågan om de aktuella 

konventionskränkningarna i och för sig var tillräckliga för att framkalla ett skadeståndsansvar. 

HD gjorde alltså en presumtion om att Byggnads stridsåtgärder varit konventionskränkande. 

Istället för att svara på den allmänna frågan om direkt horisontell effekt på arbetsmarknaden 

hade HD att utreda om den fallspecifika presumerade kränkningen kunde innebära 

skadeståndsansvar för Byggnads. Eftersom det rörde sig om en mellandom innehöll dock 

																																																								
133. Se även kommentar i Crafoord, Clarence, Scheiman, Sebastian; Skadeståndsskyldighet vid 
rättighetskränkning, JP 2/2012 s. 313.  
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prövningsramen inte en faktisk prövning av fallets omständigheter, utan endast frågan om en 

konventionskränkning i sig på något vis kunde användas som grund för ersättningsanspråk. 

 

Det kan enligt mellandomstemats ordalydelse uppfattas som om att det endast var direkt 

horisontell effekt som skulle prövas av HD. Kärandepartens processföring var huvudsakligen 

inriktad mot att göra gällande en direkt effekt.134 HD lämnade emellertid frågan om vilken 

grund ansvaret kunde vila på öppen. Med andra ord, utöver att endast pröva direkt horisontell 

effekt kunde domstolen även pröva konventionskränkningen genom andra ansvarsgrunder, så 

som genom principen om kvalificerat otillbörligt agerande.  

 

5.3 Uteslutande av direkta horisontella tillämpningar   

HD inledde sitt domslut med att se till 2 kap. 14 § RF. Paragrafen skyddar rätten att vidta 

stridsåtgärder. Detta gjorde HD för att det i fallet fanns vissa motstridiga intressen mellan den 

grundlagsskyddade rätten att vidta stridsåtgärder och de i konventionen skyddade rättigheterna 

om föreningsfrihet och skydd av egendom. HD ställde sig frågan om den grundlagsskyddade 

rätten till stridsåtgärder i sig var ett hinder mot att frågan om utomobligatoriskt skadestånd för 

en stridsåtgärd prövades när sagda stridsåtgärd varit konventionskränkande. Detta besvarande 

domstolen nekande. Med andra ord, värderingar uttryckta i grundlagen utgör inte i sig ett hinder 

mot att utomobligatoriskt skadeståndsansvar prövas när en konventionskränkning har skett.135   

 

Därefter svarade domstolen på frågorna om Byggnads i ansvarshänseende kunde jämställas 

med stat eller kommun eller om Byggnads annars kunde åläggas ett skadeståndsansvar såsom 

enskild (genom direkt horisontell effekt). Båda frågorna besvarades nekande. Angående frågan 

om direkt effekt ansåg HD att det inte fanns någon anledning att gå emot de slutsatser som kom 

till uttryck i Trygg Hansa-fallet.136 Att HD – återigen – uteslöt direkt horisontell effekt är inte 

																																																								
134 Andersson, Ersättningsproblem s. 802. Se även H.G:s och Centrum för rättvisas utveckling av överklagan, 
Stockholm, 28 augusti 2013. 
135 Att regeringsformens bestämmelser i kapitel 2 inte kan hindra en sådan konventionsgrundad skadeståndstalan 
hade, ska nämnas, redan blivit slutsatsen i ett tidigare mål, NJA 2014 s. 323. Se även Andersson, 
Ersättningsproblem s. 806. 
136 Viss utveckling hade skett på området, främst genom uttalanden om att staten har en skyldighet att tillse att det 
interna rättssystemet har adekvata rättsmedel när enskild kränker enskilds äganderätt och att ett sådant rättsmedel, 
om det är lämpligt, kan vara skadestånd. Något som HD inte ansåg ändra den rättsliga bedömningen. De i målet 
åberopade fallet; Se Blumberga mot Lettland, nr 70930/01, 14 oktober 2008 och Kotov mot Ryssland [GC], nr 
54522/00, 3 april 2012. Se i H.G och Centrum för rättvisas utveckling av överklagan, där de kärandesidans 
resonemang närmare framgår.  
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förvånande, men gör det mer tydligt att det som sades i Trygg Hansa-fallet är det som gäller, 

även för fackföreningar.137  

 

5.4 Möjligheten att tillämpa den allmänna skadeståndsrättsliga principen om 

kvalificerat otillbörligt agerande 

H.G hade i sin talan även yrkat om att utfå skadestånd med hjälp av allmänna 

skadeståndsrättsliga principer, i detta fall principen om kvalificerat otillbörligt agerande.138  

Något HD bestämde sig för att ta upp för prövning. Den processuella ramen var ju som sagt 

bred i detta avseendet. Tre av justitieråden i HD nådde slutsatsen att det var möjligt att tillämpa 

principen om kvalificerat otillbörligt agerande och att konventionskränkningarna som var 

presumerad kunde inverka på denna otillbörlighetsbedömningen.139 Vi ska här dela upp 

diskussionen om denna del av domskälet i två. Den första om de bedömningskriterier HD ställer 

upp för en bedömning av detta slaget. Den andra om innebörden av att HD säger att den 

allmänna skadeståndsprincipen om kvalificerad otillbörlighet går att tillämpa.  

 

5.5 En potentiell bedömningsstruktur – avvägning mellan flera faktorer    

HD konstaterade alltså att en kränkning av Europakonventionen i sig inte är tillräckligt för att 

utlösa ett skadeståndsansvar i något direkt avseende, men att principen om kvalificerat 

otillbörligt agerande kunde aktualisera ren förmögenhetsskada: “Beträffande ren 

förmögenhetsskada utom kontraktsförhållanden gäller enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen att 

den som vållar sådan skada genom brott ska ersätta den. Det står emellertid klart att 

ersättningsansvar för enskilda kan föreligga också under andra förhållanden …  nämligen att 

det rör sig om skada som har orsakats av ett kvalificerat otillbörligt, om än inte brottsligt, 

handlande”. HD uppmärksammade att det inte fanns en klar definition av principen om 

kvalificerat otillbörligt agerande. Det kan variera från det ena fallet till det andra vad ett sådant 

agerande innebär, menade HD. HD uttalade sedan: ”vid bedömningen av om ett handlande ska 

																																																								
137 Argumentation fördes både i fallet och i tidigare doktrin för att organisationer till vilka staten delegerat 
normgivande makt att själv reglera, så som till parterna på arbetsmarknaden, bör omfattas av en direkt effekt, 
eftersom de på många sätt utövar liknande funktioner som staten. I jämförelse med Europadomstolens definition 
av en statlig organisation ansåg HD att tillräcklig likhet inte förelåg. Se bland annat Schultz, Nya 
argumentationslinjer i förmögenhetsrätten s. 1015.  
138 Se avsnitt 3.2 om Maxmålet, och kärandepartens utveckling av talan punkt 60–64. 
139 De andra två justitieråden svarande inte ett direkt nej på denna fråga. Dock höll de sig till den smalare synen 
på prövningsramen. 
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föranleda skadeståndsansvar bör det förhållandet att det rör sig om en konventionsskyddad 

rättighet väga tungt.” (författarens kursivering) 

 

HD menade alltså att ansvar kan följa i fråga om ren förmögenhetsskada i utomkontraktuella 

situationer när en konventionskränkning varit ett kvalificerat otillbörligt agerande. HD 

uttryckte direkt därefter att skadeståndsansvar för privata ansvarssubjekt inte blir slutsatsen så 

fort ett handlande innefattar en kränkning av en konventionsskyddad rättighet.  HD ville 

sannolikt förtydliga att ansvaret inte baserar sig på konventionen som ansvarsgrund utan på den 

svenska principen om kvalificerad otillbörlighet. En konventionskränkning får inte 

missuppfattas som ett garanterat konstaterande av otillbörlighet, det vill säga: en kränkning av 

Europakonventionen innebär inte automatiskt en lyckad skadeståndstalan. Men en 

rättighetskränkning kan inverka och vara en del i motiveringen av vad som ska ses som 

otillbörligt.  

 

5.5.1 Konkretions- och avvägningsteman 

I strikt tolkning av prövningsramen kunde HD ha stannat efter att de nekat ersättning med direkt 

ansvarsgrund i Europakonventionen. Inte bara valde HD att pröva principen om kvalificerat 

otillbörligt agerande utan HD valde även att tala om de faktorer som de ansåg beaktansvärda i 

en bedömning om en konventionskränkande handling skulle kunna ses som otillbörlig.140 

Andersson använder terminologin konkretions- och avvägningsteman för att tala om de olika 

faktorer HD ställde upp.141  

 

Innan vi ser på dessa teman ska omnämnas att målet i dagsläget prövats i tingsrätt.142 

Stockholms tingsrätt, som hade att döma över det faktiska omständigheterna, biföll H.G:s 

skadeståndstalan. Tingsrätten ansåg att Byggnads agerande varit kvalificerat otillbörligt. I 

samband med genomgång av varje avvägningstema ska vi se till hur tingsrätten resonerade i sin 

bedömning relaterat till varje tema. En sammanfattning av tingsrättens dom sker i slutet av detta 

kapitel. 

 

																																																								
140 Eftersom ingen bedömning gjordes över de specifika omständigheterna får utläggningen om de olika 
bedömningsfaktorerna ses som obiter dicta. Något Byggnads i tingsrättsförhandlingen menad gav rättsfallet ett 
lågt prejudikatvärde. Tingsrätten resonerade dock att de olika avvägningstemana legat nära det faktiska 
omständigheterna och där med skulle tillerkännas högt prejudikatvärde. 
141 Andersson, Ersättningsproblem s. 808.  
142 Stockholms tingsrätt, mål nr T 11087-09. (2017-12-08). 
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Det första avvägningstemat har redan berörts. Det är (i) att en etablerad konventionskränkning 

ska väga tungt i bedömningen om ett agerande varit kvalificerat otillbörligt. Med andra ord ett 

förhållande som ska beaktas i större utsträckning. Det är dock – enligt HD:s skrivning – inte i 

sig nog för en slutsats om att skadeståndsprincipens rekvisit är uppfyllda.143 

 

(ii) Det andra avvägningstemat uttryckte HD som: ”Hur stor vikt som förhållandet ska tillmätas 

kan variera med vad för slags rättighet det rör sig om och med kränkningens natur i övrigt.” 

Trots att utveckling av uttalandet uteblir, förstås det från denna punkt att det finns en relevans 

i vilken artikel i konventionen det är fråga om. Avvägningstemat syftar till att man måste se till 

den fallspecifika kränkningen och inte se alla kränkningar som identiska. Finns det stöd i 

Europadomstolens praxis för att en viss typ av agerande är konventionskränkande, kan det tala 

för att den kränkta rättigheten bör beaktas i större utsträckning. Så som i detta fallet, där den 

aktuella granskningsavgiften i Evaldssonfallet ansågs oförenliga med konventionen. Mot en 

konventionskränkning ska vägas värderingar som andra rättskällor ger utryck för. I det här fallet 

2 kap. 14 § RF som skyddar rätten att vidta stridsåtgärder. I denna bedömningen talar 

grundlagsregeln, oberoende av hur starkt, för restriktivitet. Som är vanligt när det kommer till 

rättighetsdiskussioner är konflikter mellan olika rättigheter vanliga och det behövs nästintill 

alltid göras avvägningar mellan olika värderingar. Givetvis skulle andra rättskällor kunna tala 

för som emot att bedöma att ett handlande är kvalificerat otillbörligt. Varenda paragraf i 

lagboken bygger i någon mån på en värdering. Det finns som vi sett i tidigare mål om 

kvalificerat otillbörligt agerande även andra normativa källor. Så som annan lag och gott 

handelsskick. Normer som kan tala för som emot att ett agerande i en given kontext skulle 

kunna vara otillbörligt. I Maxmålet var Frasses agerande inte brottsligt, men HD lutade sig mot 

en värdering om att man inte bör agera svikligt som kommersiell aktör.  En värdering uttryckt 

i flera rättskällor, så som i BrB om bedrägeribrott 9 kap. 1 § BrB, förskingring 10 kap. 1 § BrB 

osv, men också i 30 § AvtL och som del av vad som ses som gott handelsskick. Ett flertal 

värderingar kan bli intressanta i bedömningen av otillbörlighet, både de som ”väger” med 

konventionsartikeln som emot. Tingsrätten lade i sin bedömning stor vikt vid Evaldssonfallet 

																																																								
143 Andersson, Håkan, EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (I) - betydelsen av argumentationsstrukturer 
och rättsliga avvägningar, Infotorg juridik den 4 februari 2016, se särskilt avsnitt 2.3. 
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som tydligt underkänner granskningsavgifter i kollektivavtal.144 De beaktade 

konventionskränkningen till sådan grad att de dömde ut skadestånd.  

 

Något närbesläktat att komma ihåg till detta avvägningstema är att det finns flertal rättigheter 

som inte skulle kunna samexistera med en talan om ren förmögenhetsskada. Huvudsakligen de 

artiklar som är relaterade till person- och sakskada eller till statens exklusiva maktbefogenheter; 

exempelvis frihetsberövande och rättegångsförfaranden. Vissa andra, så som yttrandefrihet och 

rätten till privatliv går inte att utesluta, men binder sig inte helt naturligt till en 

förmögenhetsförlust. Äganderätten är otvivelaktigt den rättighet som mig veterligen utan 

undantag kan knytas till förmögenhetsskador. Även föreningsfriheten kan något lättare kopplas 

till ren förmögenhetsskada.  

 

(iii) Nästa avvägningstema är kopplat till huvudregeln för ren förmögenhetsskada. Regeln om 

att brott är utgångspunkten.145 HD menade att användandet av undantag till denna huvudregeln 

inte aktualiserar en ändring av vållandekravet, som således även i undantagssituationerna ska 

vara uppsåt. Andersson menar att det finns en svårighet med att påvisa att en fackförening haft 

uppsåt till att sätta ett bolag i konkurs, istället för att få dem att skriva på ett kollektivavtal. 146 

Lindskog kommenterar också vållandekravet. Han talar om att kravet på uppsåt i första hand 

bör vara ett krav på avsiktsuppsåt.147 Samtidigt påpekar han att, eftersom det rör sig om en 

bedömning som omfattar annat och mer än subjektiva förhållanden på skadegörarens sida, 

lindrigare former av uppsåt eller till och med att kvalificerade former av vårdslöshet möjligen 

skulle kunna gälla.148 Crafoord menar att uppsåtet ska vara riktat mot den skadegörande 

handlingen, i detta fall att vidta stridsåtgärd, och inte riktat mot att handlandet varit olagligt 

eller på annat sätt rättsstridig.149 Tingsrätten bedömde att Byggnads stridsåtgärder skett i 

avsiktsuppsåt. Det var fastställt utifrån Byggnads egna uttalanden att de vidtog stridsåtgärderna 

i syfte att orsaka HGS ekonomisk skada. Tingsrätten ansåg att Byggnads som utgångspunkt 

																																																								
144 Tingsrätten konstaterar även att rätten till föreningsfrihet innefattar en negativ rättighet att inte behöva tillhöra 
en förening och rätten att inte drabbas av påföljder på grund av avsaknad av medlemskap i en förening. Se vidare 
om detta i Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 530 ff.  
145 Se avsnitt 2.3.  
146 Andersson, Ersättningsproblem s. 809 f.  
147 Lindskog, Stefan, Straffliknande ekonomiska påföljder utom straffrätten s. 318 not 4 i Festskrift till Bertil 
Bengtsson 90 år.  
148 Lindskog, Straffliknande ekonomiska påföljder utom straffrätten s. 318 not 4.  
149 Crafoord, Rättighetskränkningar på arbetsmarknaden, s. 119.  
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måste ha trott att denna effekten skulle komma att inträffa. Med andra ord räckte det att 

Byggnads hade avsikt att skada, inte avsikt till det specifika målet att sätta HGS i konkurs. 

 

(iv) Nästa tema hämtas från Trygg Hansa-fallet, där förutsägbarhet var ett av de centrala 

resonemangen för uteslutande av direkt horisontell effekt.150 Precis som i det fallet föreligger 

en svårighet i att veta exakt vad som kan anses som förutsägbart och inte. En möjlig skillnad 

kan våga uppställas mellan ageranden som är stridiga mot konventionens ordalydelse och därtill 

hörande sedan länge etablerad praxis, och ageranden som är stridiga mot nyare praxis.151 Kom 

ihåg att det var den dynamiska sidan av Europadomstolens praxis HD ansåg oförutsägbar i 

Trygg Hansa-fallet. I Gustavssonfallet startade Byggnads sin blockad emot HGS ett år innan 

det i Evaldssonfallet blev klart att granskningsavgifterna var icke-förenliga med konventionen. 

Avgiften ansågs vid blockadens start som godkänd. Tingsrätten gjorde därför med hänsyn till 

förutsägbarhetsaspekten olika bedömningar angående tiden före Evaldssonfallet och tiden efter. 

För tiden innan Evaldssonfallet menade tingsrätten att Byggnads stridsåtgärd i och för sig varit 

klandervärda, men att deras agerande inte varit kvalificerat otillbörligt. Eftersom handlandet 

vid den tidpunkten inte var underkänt. Angående tiden efter Evaldssonfallet ansåg dock 

tingsrätten att det måste varit klart för Byggnads att deras handlande var konventionskränkande. 

Tingsrätten påpekade vidare att det fanns en skillnad mellan Trygg Hansa-fallet och det 

aktuella. Att döma ett handlande som kvalificerat otillbörligt är inte samma sak som en direkt 

horisontell tillämpning av konventionen, som var frågan för diskussion i Trygg Hansa-fallet. 

Kvalificerat otillbörligt agerande är, som tingsrätten också framhöll, sedan Maxmålet en 

etablerad skadeståndsprincip. 

 

(v) Det femte temat i avvägningen uttrycktes ”Det finns vidare anledning att vara återhållsam 

med att låta skadeståndsansvar följa på sådana rättighetskränkningar som till sitt slag typiskt 

sett träffar en stor och på förhand obestämbar krets.” Meningen kan sägas vara ett uttryck för 

det tidigare berörda flodvågsargumentet. Precis som innan refererar det till risken med att ett 

alltför lågt krav på vad som ska ses som kvalificerat otillbörligt kan skapa oönskade 

konsekvenser. Om man drar det till sitt yttersta är den potentiella risken enligt en sådan 

argumentationslinje att alla som lider ekonomiska förluster på grund av en stridsåtgärd skulle 

driva en talan om skadestånd. Vilket skulle kunna leda till att poängen med just stridsåtgärder 

																																																								
150 Se avsnitt 4.2. Se för reflektioner om HD:s starka betoning om förutsägbarhet inom civilrätten Schultz, Mårten 
(2008-03-07), Den orubbliga principen, Dagens juridik, (2016-01-25). 
151 Andersson, Ersättningsproblem s. 809 f. 
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skulle kunna urholkas, om det slutade vara ett sätt att uppnå överenskommelser på och istället 

blev en risk för skadeståndsskyldighet för dem som haft anledning att företa en stridsåtgärd.152 

Schultz förhåller sig skeptiskt till allt för långtgående hänsynstagande till flodvågsargumentet. 

Han menar att rätten att genom rättsordningens försorg kunna utkräva ansvar från en 

skadevållare inte ska, eller bör, påverkas av att det finns många andra potentiella eller möjliga 

skadelidande i framtiden. Ett allt för stort beaktande av att skydda den vårdslösa skadevållaren, 

eller ersättningssystemet i sig, kan leda till att skadelidande och de skäl som talar för ansvar 

glöms bort.153 Tingsrätten uttalande i sin dom mellan H.G och Byggnads kort att 

flodvågsargumentet inte var något att beakta i bedömningen, eftersom granskningsavgifter inte 

längre finns med i dagens kollektivavtal. 

 

(vi) HD talade vidare om vikten av proportionalitet mellan det skadegörande agerandet, 

ansvarets omfattning samt på praktisk hanterlighet. Andersson menar att det är fråga om en 

adekvansliknande värdering.154 Syftet med avvägningen tycks likna den för 

flodvågsargumentet ovan. Kretsen för vad som ska kunna anses som kvalificerat otillbörligt bör 

vara proportionerlig för att inte skapa allt för stora möjligheter att driva skadeståndsanspråk. 

Exempelvis kan inte konkurs ses som ett givet eller ens vanligt slutresultat av en blockad. Detta 

kan såklart variera med hänsyn till blockadens omfattning och tidsutdräkt. Konkurs är även inte 

nödvändigt för förmögenhetsskada, förmögenhetsförluster kan uppstå ändå. Oavsett får 

konsekvensen inte bli att det skapas ett oproportionerlig förhållande mellan ageranden och vilka 

skadeståndsföljder som kan bli aktuella. Tingsrätten ansåg att det inte var oproportionerligt att 

utdöma skadestånd till H.G. Något tingsrätten motiverade med att HD uttalat att rätten att vidta 

stridsåtgärder inte sträcker sig så långt att den skyddar konventionskränkande ageranden. Vilket 

tingsrätten ansåg att Byggnads agerande varit.  

 

																																																								
152 HD diskuterade flodvågsargumentet i ett tidigare fall, BDO-målet (NJA 2014 s. 272), där det uttryckte sig på 
följande vis: ”Restriktiviteten [med att ersätta ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden] har bl.a. 
att göra med vad som i angloamerikansk rättspraxis och rättslitteratur har kallats för the floodgate argument 
(översvämningsargumentet, även kallat dammlucksargumentet respektive flodvågsargumentet). Detta vilar på 
överväganden av olika slag. Ett gäller behovet av förutsebarhet sett från skadegörarens (och eventuell 
försäkringsgivares) sida. Ett annat övervägande rör den betungande ersättningsskyldighet som ett ansvar skulle 
kunna föra med sig för denne, bl.a. på grund av bristande proportionalitet mellan den skadegörande händelsen och 
ansvarets omfattning. Ytterligare ett övervägande avser de hanteringsmässiga svårigheter som ett ansvar mot en 
mycket stor krets skadelidande skulle kunna föra med sig.” 
153 Schultz, Skadestånd för ren förmögenhetsskada utan lagstöd s. 824 not 13. 
154 Andersson, Ersättningsproblem s. 811.  
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(vii) Det sista avvägningstemat HD tog upp är samspelet med andra regelsystem. Om det redan 

finns en etablerad regelordning kan det vara skäl mot ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar 

vid sidan av dessa regler. Det etablerade regelverket i detta fallet finns i MBL och reglerar när 

stridsåtgärder kan anses lagstridiga och därmed ersättningsgrundande, se främst i 54 § MBL. I 

MBL regleras de mer ”klassiska” arbetsrättsliga tvisterna, där exempelvis kollektivavtalsparters 

rätt att vidta stridsåtgärder regleras, och där målen främst avgörs i AD. I Gustavssonfallet var 

det inte fråga om en sådan inomkontraktuell tvist, utan fråga om utomobligatoriskt skadestånd.  

Att det redan fanns ett regelsystem som reglerar skadeståndsfrågor för stridsåtgärder skulle i 

sig kunna tala emot att skapa ytterligare en grund som är utanför det redan etablerade 

regelsystemet. Argumentation kan likaväl föras om att en grundläggande idé med praxis är att 

den fyller en viktig roll genom att täppa luckorna där lagen inte erbjuder tillräckligt skydd. 

Tingsrätten ansåg att tvisten rörde utomobligatoriskt skadestånd, och att det inte var en 

arbetsrättslig tvist i en formell mening, så som Byggnads försökte göra gällande.155 Därför blev 

MBL inte relevant för omständighetsprövningen.  

 

5.6 Slutsatsen 

När HD tillslut kom till de avslutande kommentarerna blev svaret delat. Slutsatsen blev ett 

nekande och ett bekräftande svar. Mellandomstemat, så som det var formulerat i HD, 

besvarades nekande: ”Förekomsten av en rättighetskränkning av det aktuella slaget är alltså inte 

direkt och omedelbart tillräckligt för att utlösa ett ersättningsansvar.” Kärandens huvudlinje var 

därför inte framgångsrik, och det blev inte heller denna gången ett prejudikat som erkände 

Europakonventionen som direkt ansvarsgrund, ens för fackföreningar.  

 

Stycket därefter bekräftade HD dock ”Att skadestånd inte omedelbart kan grundas på de 

rättighetskränkningar som ska förutsättas enligt mellandomstemat utesluter emellertid inte att 

en sådan rättighetskränkning enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer skulle kunna ge rätt 

till ersättning för ren förmögenhetsskada”. Om mellandomstemat hade varit formulerat så som 

det var formulerat i hovrätten skulle svaret varit jakande, avslutar HD med att konstatera. Temat 

i hovrätten var som påpekat inte kopplat till omständigheterna i fallet, utan handlade om 

rättighetskränkning av artikel 11 Europakonventionen och artikel 1 första tilläggsprotokollet i 

																																																								
155 Tingsrätten tog stöd i att HD i Gustavssonfallet uttalat att det ankommer på allmän domstol att pröva frågan 
om utomobligatoriskt skadeståndsansvar på grund av kränkning av rättigheter enligt Europakonventionen fastän 
frågor rörande stridsåtgärder på arbetsmarknaden i princip faller under AD:s behörighet. 
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konventionen, kunde leda till skadeståndsansvar mellan privata ansvarssubjekt på 

arbetsmarknaden. Frågan i hovrätten var alltså inte om Byggnads i fallet var 

skadeståndsskyldiga. Det HD säger blir helt enkelt, ja teoretiskt sett kan Byggnads bli 

skadeståndsskyldiga om deras agerande kan anses vara kvalificerat otillbörligt. Med det 

skickades målet tillbaka tingsrätten. 

 

5.7 Tingsrättens dom 

Det har flera gånger tidigare i uppsatsen nämnts att tingsrätten biföll H.G:s skadeståndstalan. I 

domskälen behandlade tingsrätten samtliga av de avvägningsteman som HD tog upp vilka har 

redogjorts för i samband med varje avvägningstema. En viktig skillnad var att Byggnads 

agerande i HD presumerades vara konventionskränkande, medan tingsrätten hade att ta 

ställning till om agerandet faktiskt varit det. Tingsrättens uppfattning var att Byggnads, genom 

att låta H.G välja mellan hängavtal, medlemskap i arbetsgivarorganisationen BI eller i annat 

fall bli föremål för stridsåtgärder, hade försatt H.G i vad som tingsrätten menade närmast var 

att anse som en tvångssituation. En konventionskränkning hade skett. Skillnad gjordes dock 

mellan tiden före och efter Evaldssonfallet. Med tanke på att tingsrätten inte fann att några av 

avvägningstemana talade emot att döma ut skadestånd ansåg tingsrätten att Byggnads agerat 

kvalificerat otillbörligt och att skadeståndsyrkandet skulle bifallas.  

 

5.8 Något nytt har skapats – tudelat svar  

Gustavssonfallet mottogs – efter den initiala förvirringen om vad som faktiskt var slutsatsen – 

som en seger för kärandeparten och reaktionerna ljöd om att något banbrytande hade skett i 

domen. Domen var unik och nyhetsvärdet stort.156 I skrivande stund har det i tingsrätten 

resulterat i en seger för H.G. Om man ser bortom den aktuella tvisten mellan H.G och Byggnads 

finns det emellertid anledning att diskutera vilken betydelse Gustavssonfallet faktiskt har för 

rättsutvecklingen för principen om kvalificerat otillbörligt agerande. 

 

Vad som måste strykas under är att HD inte gjorde en bedömning över det faktiska 

omständigheterna – som HD i de flesta fall gör – och därmed inte dömt att principen om 

kvalificerad otillbörlighet faktiskt ska tillämpas. De har endast uttalat att principen kan 

																																																								
156 Flertal exempel får den som söker på ”Gustavsson mot Byggnads”, för att nämna några, se Svenska dagbladet, 
Unik HD-dom: Småföretagare vann mot Byggnads, artikel av TT 17 december 2015 ”; Jakob Stenberg, 
Arbetsmarknadsnytt Byggföretagare vann mot Byggnads i HD, 25 december 2015; Anders Carlsson, Svenskt 
näringsliv, Byggföretagare segrade mot Byggnads i Högsta Domstolen,17 december 2015.  
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tillämpas. Det finns således inget prejudikat om att HD vägt in Europakonventionen vid 

bedömning om otillbörlighet. Endast ett uttalande om att det skulle vara möjligt att tillämpa 

principen och vilka beaktanden som behöver göras vid en sådan bedömning. Tingsrättsdomen 

visar givetvis att det faktiskt går att motivera otillbörlighet med hjälp av en 

konventionskränkning, men för långt dragna slutsatser ska inte göras på grund av det. 

 

Den allmänna skadeståndsrättsliga principen om kvalificerat otillbörligt agerande kan 

användas, och Europakonventionen kan påverka denna bedömning. Det HD säger i nerskalad 

version är inget annat än att skadeståndsrättsliga principer kan användas för att pröva ansvar i 

skadeståndsfrågor. Det vill säga, att skadeståndsrättsliga principer kan tillämpas i 

skadeståndsmål är inte nytt. Mot detta kan ställas frågan om det inte är nytt att konventionen 

får ett erkännande som normativ grund i ansvarsbedömningen i en privaträttslig tvist? Ja och 

nej. Som nämnts är det är inte konventionen som tillämpas som egen ansvarsgrund, utan det är 

om ett agerande kan bedömas vara kvalificerat otillbörligt som kan ge skadeståndsersättning. 

Och den bedömningen är som ovan sagts en värdebedömning, där flertal normkällor kan 

inverka. Att mänskliga rättigheter, som är en folkrättslig grundpelare och som även är en del 

utav svensk lag kan bidra med värderingar i denna avvägning är inte i sig förvånande. Ändå är 

det inte meningslöst att HD bekräftar detta, utan tvärtom är det positivt att ett sådant erkännande 

av Europakonventionen som normmässig grund i en privaträttslig tvist görs.  

 

Att ett fall i sig inte skapar något nytt, behöver inte betyda att det inte har en relevans som ligger 

bortom de tekniska lösningarna och argumenten. Främst åsyftas här att endast för att något varit 

teoretiskt möjligt, innebär inte att det i praktiken varit möjligt om ingen vet om att det förefaller 

så. Ett bra exempel är det första dömande målet i Europadomstolen mot Sverige, Sporrong och 

Lönnroth mot Sverige.157 Det var även innan detta fallet möjligt att föra mål till 

Europadomstolen, men det var efter den första fällande domen som svenskarnas marsch mot 

Strasbourg tog ordentlig fart.158 Att domar inte är ”nya” betyder inte att de inte kan förändra 

rättsläget. Juridisk utveckling ligger onekligen ofta i händerna på ombud och i den 

argumentation de känner till och för fram.  

 

																																																								
157 Sporrong och Lönnroth mot Sverige, nr 7151/75; 7152/75, 23 september 1982. 
158 Bernitz, Ulf, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, JT 2010 – 
11 s. 821. 
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Trots avsaknad av nyskapad juridik i en mening, fortsätter Gustavssonfallets ämne för 

diskussion att vara intressant och det visar på hur Europakonventionen som en normstandard 

kan påverka en bedömning om kvalificerad otillbörlighet. Det många avvägningsteman som 

HD valde att tala om får inte förminskas i sin betydelse, eftersom framtida domstolsavgöranden 

likaväl kan göra värderingar av mer restriktivt slag beroende på det fallspecifika 

omständigheterna. Både angående definitionen av kvalificerad otillbörlighet och om hur en 

konventions värdering ska vägas mot säg, förutsägbarhet eller regelverkskoherens.  

 

6 Positiv tolkningsinverkan på kvalificerat otillbörligt agerande – om 

Europakonventions normgivande effekt 
Undantaget om kvalificerat otillbörligt agerande har i varje rättsfall som det tillämpats 

konstruerats utifrån tanken om ett uppsåtligt – alternativt vårdslöst – agerande, vars 

otillbörlighet varit tillräcklig för att kunna jämföras med allvarligheten av ett brottsligt 

handlande. Otillbörlighetsbedömningen har byggt på en normprövning för att bedöma 

agerandets klandervärdhet. I fall som NJA 1943 s. 370 och RH 2008:46 har norm uttryckt i 

annan lag än BrB varit grunden vilket agerandets klandervärdhet bedömts utifrån, medan i NJA 

1928 s. 621, Maxmålet och Gustavssonfallet, har andra normkällor – gott handelsskick och 

Europakonventionen – varit grunderna som domstolen gjort sin bedömning utifrån. Samtidigt 

har skadeståndsrätten sedan Lundgren-domen i stor utsträckning förändrats och 

rättighetsargumentation har på allvar blivit gångbart inom den svenska skadeståndsrätten.  

 

Längre än så kan dock inte praxis föra oss och en mer fri diskussion inleds med utgångspunkt 

i vad vi vet. Nedan ska vi diskutera vad en konventionsbaserad norm kan tänkas innebära. Den 

första frågan är vad Europakonventionen faktiskt kan tillföra i ett normmässigt perspektiv. I 

den en andra frågan som är av mer teknisk art får vi anledning att resonera kring i vilken 

utsträckning det är gångbart att se till Europakonventionen i privaträttsliga tvister, speciellt med 

hänsyn till kraven på förutsägbarhet.  

 

6.1 Vilka värderingar kan Europakonventionen ge uttryck för som inte den svenska 

skadeståndsrätten, eller svensk rätt i övrigt kan? 

Vi kan definiera den positiva tolkningsinverkan som diskuteras i uppsatsen som följande: 

värderingar och normer uttryckta i Europakonventionen och dess praxis kan påverka 

avvägningsprocessen för kvalificerat otillbörligt agerande (och övrigt värdetunga 
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bedömningar, så som culpabedömningen). En fråga vi behöver ställa är om 

Europakonventionen kan erbjuda värderingar som annars inte skulle komma till uttryck genom 

redan befintlig skadeståndsrätt.159 Schultz menar att skadeståndsrätten inte av en slump varit 

skådeplatsen för rättighetsargumentens framfart inom civilrätten.160 Schultz uppfattning är att 

skadeståndsrätten i sina grunder har flera överlappande värderingar med tanken om 

rättighetsskyddet som kommer till uttryck i instrumenten för mänskliga rättigheter, bland annat 

Europakonventionen. Skadeståndsrätten finns i grunden till för att skydda individens rättigheter 

från staten och andra individer, och i sin tur sanktionera dem som tar alltför stora risker på 

annans bekostnad.161 Ett syfte som också finns i fundamenten för det mänskliga fri- och 

rättighetsskyddet. Erkänner man denna grundläggande överlappning kan man påstå att en 

konventionsvänlig lojalitet, likt Schultz mening, håller fast skadeståndsrätten vid dess 

grundfundament och inte låter den driva i väg från dess moraliska grundvalar, som är att skydda 

individen.162  

 

Likaledes uppstår en undran om denna överlappning kan spela ut konventionens faktiska roll i 

rättstillämpningen. Går det att påstå att den svenska skadeståndsrätten fullgott skyddar de reella 

rättigheterna som uttrycks i konventionen, och att argumentera med konventionsretorik endast 

är att klä de befintliga reglerna i rättighetsretorikens klädnad? I min mening är det visserligen 

sant att svensk rätt i sig självt ger ett någorlunda robust rättighetsskydd, samtidigt som det inte 

går att påstå att det befintliga skyddet är skonat från brister. Ord uttryckta i rättighetsklädand 

ska för övrigt inte i sig föraktas, utan tvärtom ses som ett verktyg som kan influera den språkligt 

tunga diskurs som juridiken präglas utav.  

 

Möjligheten att få ersättning för ren förmögenhetsskada är något som påtagligt kan skydda 

exempelvis både fysiska samt juridiska personers äganderätt, i form av monetär kompensation. 

Värderingen i Europakonventionen kan därför inte sägas vara den rättskälla som exklusivt för 

in äganderättsskydd i den skadeståndsrättsliga bedömningen för ren förmögenhetsskada, 

eftersom värderingen ”egendom ska skyddas” är en del av själva skadetypen. Konventionen 

																																																								
159 Likt avvägningstema (vii) i Gustavssonfallet. 
160 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten s. 1008 ff.  
161 A.a.  
162 Schultz framför att skadeståndsrätten främst förklaras utifrån en korrektiv modell. Enligt den korrektiva 
modellen syftar skadeståndsrätten till att upprätthålla balansen mellan individers rättigheter och skyldigheter. En 
injektion av rättighetsargument flyttandes från Europakonventionen gör i Schultz tes skadeståndsrätten mer 
renodlad och i synk med den korrelativa förklaringsmetoden som skadeståndsrätten kan förklaras ur. Se, A.a. s. 
1009. 
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sätter dock inte bara ett krav på att rättighetsskydd ska vara representerat, utan också att det 

nationella rättssystemet ska erbjuda ett faktiskt skydd för konventionsrättigheterna.163 Var det 

kvalificerande kravet ska sättas för en skadetyp är ett bra exempel på något som konvention 

kan inverka på. Skadetypen ren förmögenhetsskada har som bekant länge präglats av en 

diskussion om vad som ska vara det kvalificerande kravet för skadeståndsansvar. Att det inte 

längre exklusivt behöver vara ett brottsligt handlande är klarlagt, men samtidigt kvarstår ett 

reellt behov av att ha ett kvalifikationskrav som varken är för snävt satt, eller för öppet. 

 

Genom att beakta konventionen som ännu en handlingsstandard, vid sidan av annan lag 

sedvänja osv, som sätter vissa normer skapas det ännu en referenspunkt att förhålla sig till och 

utgå ifrån i bedömningar. Detta kan jämföras med hur HD i både NJA 1928 s. 621 och 

Maxmålet utgick från normen om vad som kan förväntas av en kommersiell aktör, alltså ”gott 

handelsskick”. I den stora majoriteten av fallen ligger de nuvarande regelsystemen troligtvis 

nära den konventionsrättsliga referenspunkten och konventionen behöver inte aktivt användas. 

I min uppfattning så bör denna referenspunkt gå bortom det traditionella tankesättet om 

konventionen som en minimistandard, och det bör så att säga ”tas höjd” för att inte inskränka 

individers rättigheter.164 Detta kan ske genom en dynamisk tolkning av konventionens regler 

utifrån, men emellanåt även mer extensivt än hur reglerna tolkats av Europadomstolen. 

Referenspunkten ska inte vara minsta godtagbara. Detta är också vad HD påpekat i viss mån i 

Gustavssonfallet, där HD visat att de anser att en konventionskränkning ska påverka 

avvägningen av den kvalificerade otillbörligheten i mer än liten utsträckning. Med en syn på 

konventionen som en handlingsstandard får den betydelse i tolkningen av skadeståndsrättsliga 

regler och principer oavsett om de finns ett annat tydligt regelskydd. Om det redan finns ett väl 

etablerat skydd som går att använda behöver konventionen inte vara mer ett än förstärkande 

stöd för kärandens argumentation. Om det i motsatt fall uppkommer en situation som inte kan 

anses vara väl skyddad av rådande lagstiftningen kan konventionen ses till för att utveckla 

regler och principer, så som den kvalificerade otillbörligheten kunnat utsträcka sig för att täcka 

																																																								
163 Se här artikel 13 i konventionen om effektivt skydd, ur vilken statens positiva skyldigheter härstammar. Se 
även ovan redogörelsen för statens positiva förpliktelser i avsnitt 4.3.  
164 ”Ta höjd” begrepp är hämtat från Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten s. 1011 ff. i vilket 
han även behandlar det som varit den rådande inställningen till konventionsförpliktelser i Sverige: att en lag inte 
behöver utvecklas för ens Europadomstolen genom dom underkänt gällande lagstiftning. Vilket inte är förvånade 
med tanke på den inställning som var rådande vid konventionens lagstadgande: att konventionen var obehövlig 
och att svensk rätt redan var vattentät i ett rättighetshänseende, se Kleineman, Jan, Europakonventionen och den 
svenska skadeståndsrättens utveckling, JT 2009 – 10 s. 547.  Se även om lojalitetsplikten; Åhman, Karin, 
Lojalitetsprincipen i europarätten och mänskliga rättigheter, ERT 2010, s. 637 ff. 
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in kärandens situation i Gustavssonfallet. Ett citat från Lindskog summerar tanken bra: ”De i 

Europakonventionen nedlagda fri- och rättigheterna är så grundläggande att det inte sällan 

kan antas inverka på vad som krävs i ett subjektivt anseende.” (författarens kursivering).165 Så 

som att gott handelsskick kan motivera skadestånd när en kommersiell aktör tagit ett steg för 

långt kan en rättighetsbaserad handlingsnorm fungera som ytterligare en gräns. 

 

Simplifiering av detta resonemang ska inte göras. Relevanta avvägningsteman måste alltid 

beaktas och fallspecifika situationer kan motivera olika vägningar. Oavsett vilken vikt 

konventionen ges kan svaret inte bli annat än positivt i den bemärkelsen att parter och domstolar 

får ännu ett verktyg som kan användas i kniviga och svårlösta situationer. En större 

verktygslåda är något som inte bara gynnar den som värderar rättighetsskydd inom civilrätten 

högt, utan är även i linje med rättspositivismens fokus på att nå pragmatiska samhällslösningar 

istället för teoretiska rättfärdiganden.166 

 

Frågan om hur konventionen bör användas inom skadeståndsrätten har kommenterats i doktrin, 

främst med koppling till skadeståndskrav mot det allmänna. Återigen ska påpekas att man ska 

vara försiktig med denna typ av analogi, men att det kan vara värt att se till för vägledning. 

Schultz uppfattning är att Europakonventionen och Europadomstolens praxis kan stärka eller 

bekräfta den ersättningssökandes position men inte bör användas för att begränsa hennes 

möjligheter.167 Andersson är av samma mening, men höjer en varning för att hävdandet av en 

“europeiska standard” i vissa fall kan bli en svag punkt i kärandes resonemang. I svensk rätt 

grundas prövningen av culpa – och även principen om kvalificerat otillbörligt agerande – på 

avvikelser från svenska normer och värderingar. Andersson menar att det finns en teoretisk 

möjlighet att denna svenska prövning i vissa fall kan leda till ansvar tidigare än enligt den 

“europeiska” värderingen. Den svenska standarden kan vara högre helt enkelt. Andersson 

uttrycker: ”Pragmatiskt bör således en skadeståndskrävande part prioritera den svenska 

																																																								
165 Lindskog, Straffliknande påföljder utom straffrätten s. 318 not 4.  
166 ”Pragmatism istället för teoretisk exakthet och praktiska lösningar där sådana är möjliga” är något Kleineman 
kommenterar var starkt rådande i rättighetskulturen under 1960-talet då SkL jobbades fram. Om min tolkning av 
citatet är rätt anser Kleineman att översyn av SkL behövs för att inräkna för de stora förändringar som skett sen 
1972, men att framhållningen av praktiska lösningar inte ska förglömmas, se Kleineman, Europakonventionen och 
den svenska skadeståndsrättens utveckling, s. 563. 
167 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten s. 1006 not. 56. 
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skadeståndsgrunden, vilken därefter kan bekräftas respektive stärkas genom referensen till 

EKMR.”168 

 

6.2 En handlingsstandard baserad på Europakonventionen  

Det i stycket ovan beskrivna sättet att se på Europakonventionen är i min mening ett gångbart 

sätt att beakta konventionen på som ett normformande verktyg. Ett synsätt som varken ser 

konventionen som en egen ansvarsgrund som alltid segrar, eller som en rättskälla utan 

betydelse. En standard som kan refereras till för att påvisa avvikelse. Däremot finns det en mer 

teknisk aspekt till frågan och den som vill få någon praktisk hållpunkt i det hela måste undra 

vad det faktiskt kan tänkas innebära. Frågan kan liknas vid svårigheten att fastställa vad som är 

gott handelsskick, god advokatsed eller vad som i en bransch är sedvana. Hur ska en privat 

aktör teoretiskt sett veta vad som är ”god rättighetsstandard” i sitt agerande mot andra privata 

subjekt?  

 

6.2.1 Direkt konventionsstridighet 

Enligt min uppfattning kan tanken om en rättighetsstandard delas in i två perspektiv. Först ett 

mer direkt perspektiv där ett faktiskt, specifikt handlande kan visas vara stridande mot 

konventionen och Europadomstolens praxis, här kallat ”direkt konventionsstridighet”. Så som 

att Byggnads tillämpade en underkänd avgift i de kollektivavtal de genom blockad ville få 

underskrivet av H.G. I nuläget vet vi inte mycket om hur domstolarna kommer ställa sig till 

åberopanden av en direkt konventionsstridighet, speciellt med hänsyn till de 

avvägningsbedömningar som måste göras i varje fall.169 Tingsrättsdomen i tvisten mellan H.G 

och Byggnads visar – oavsett hur den slutar i övre instans – att en argumentationslinje av sådant 

här slag är fullt möjlig att nå framgång med under rätt förutsättningar.  

 

För den som vill påvisa kvalificerat otillbörligt agerande genom att hänvisa till en direkt 

konventionsstridighet, skulle det vara lättast att vinna framgång om det, likt i Gustavssonfallet, 

finns ett tydligt avgörande från Europadomstolen. Att ett avgörande från Europadomstolen 

föregår och berör samma fråga som en specifik civilrättslig tvist kan dock inte anses vara 

vanligt.  

 

																																																								
168 Se Andersson, Håkan, Den svenska EKMRskadeståndsrätten (I) — lagregleringen, ansvarsförutsättningarna 
och ramverket för skadeståndsdiskussionen, Infotorg Juridik den 22 juli 2011, avsnitt 4 in fine. 
169 Vilka beaktanden som måste göras har redovisats i samband med Gustavssonfallet. Se avsnitt 5.5 
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Det är i dagsläget oklart vilka kvaliteter som ett avgörande från Europadomstolen behöver ha 

för att kunna beaktas i en privaträttslig tvist. Förutsägbarhet är en av de aspekter som HD vid 

flertal tillfällen uppmärksammat. Olika förutsägbarhetskrav får antas gälla beroende på om 

konventionskränkningen, som i Gustavssonfallet, är den primära grunden till otillbörligheten, 

eller om den endast är ett understödjande argument. Andra frågor om vilka kvaliteter som ett 

avgörande måste ha med hänsyn till förutsägbarhetsaspekten består. Eftersom Sverige inte nu 

förtiden är den mest frekventa besökaren i Strasbourg skulle det vara intressant att veta hur 

avgöranden riktade mot resten av konventionsstaterna skulle stå sig i en 

förutsägbarhetsbedömning. Det är i mål mot dessa som 99.6 % av den materiella juridiken 

kommer i från.170 Säg att Evaldssonfallet teoretiskt sett skulle varit riktat mot Spanien, skulle 

H.G vågat påstå att de granskningsavgifter Byggnads använde sig av var underkänd?171 Skulle 

linjen varit framgångsrik, eller dömd allt för oförutsägbar? En annan fråga blir hur långt endast 

en hänvisning till en artikel, utan konkret stöd i praxis skulle föra en. Skulle det räcka, eller 

krävs det mer preciserat stöd i Europadomstolens praxis för att tillräcklig grund ska finnas för 

att beakta en konventionskränkning? Hur dessa frågor skulle besvaras inom skadeståndsrättens 

ramar är i dagsläget högst oklart. Det förblir dock intressanta, men spekulativa frågor, som inte 

kan utredas mer i denna uppsats. Vad som kan sägas, utifrån hur HD resonerat kring 

förutsägbarhet, är att omständigheter så som tid som passerat sedan ett avgörande avgjorts i 

Europadomstolen och hur stor förändring avgörandet inneburit för rättsläget beaktas. Där 

väletablerad praxis framstår som mer förutsägbart än nyare praxis som på något sätt förändrar 

rättsläget på ett mer dynamiskt sätt.172  

 

På tal om detta får vi påminna oss själva om att en konventionskränkning inte är en egen 

ansvarsgrund och inte automatiskt innebär kvalificerat otillbörligt agerande (och inte heller 

direkt översetts till culpöst för person- och sakskada). Bäst är att börja med att fråga sig om ett 

																																																								
170 För att ge lite kontextuell statistik för den intresserade. I perioden mellan 1959 och 2016 har Europadomstolen 
avgjort mer än 19 400 mål, varav 40 % av dessa gällt rätten till rättvis rättegång i artikel 6, 20 % om frihet och 
säkerhet i artikel 5, alltså inte tillämpligt för privata subjekt. 11,93 % har gällt äganderätten, varav det flesta handlat 
om statlig expropriation. Runt 10 % av fallen har berört artiklar som privaträtt, föreningsfrihet, yttrandefrihet osv. 
150 av 30 600 avgöranden är riktade mot Sverige, alltså 0.4 %. Se Overview 1959-2016 EHCR. 
171 Av något intresse är att samma frågor ställdes i kölvattnet efter Lundgren-domen. Åhman undrade retoriskt om 
varje fällande dom från Europadomstolen måste prövas av HD för att ge nationell återverkan eller om det inte 
räckte med att stärka resurserna på departementen så att dess tjänstemän (eller andra) kunde bedöma i vilka fall 
lagändring måste ske. Åhman, Karin, Skadestånd på grund av konventionsbrott – eller har HD blivit naturrättare? 
JT 2005 – 06 s. 424 ff. 
172 Se om vad Europadomstolen uttalat om förutsägbarhet, Jonsson, Positiva förpliktelser och 
Europakonventionens verkan enskilda sinsemellan, ERT 2007 s. 653 ff. 
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agerande varit kvalificerat otillbörligt i en bredare kontext. Något som sker med startpunkt i 

Maxmålet och genom att se till i vilken grad en avvikelse från etablerade normer skett, där 

Europakonventionen kan vara en av dessa normer att avvika i från.173 Självklart kan ett 

handlande vara kvalificerat otillbörligt utan att konventionen överhuvudtaget är inblandad, om 

avvikelse från annan typ av norm kan påvisas. 

 

Arbetsrätten verkar i dagsläget vara den domän som tydligast kan ses som objekt för ökade 

skadeståndsmöjligheter baserat på mer handfasta uttalanden om bland annat godkända 

stridsåtgärder och avgifter. Där Europadomstolen i flera fall bara mot Sverige varit involverad, 

i allt från Gustafsson mot Sverige174 och Evaldssonfallet till de viktiga Laval-målet från EU-

domstolen.175 Tingsrättsdomen mellan H.G och Byggnads är inte prejudicerande i större 

utsträckning, men visar åtminstone att en direkt konventionsstridighet är en möjlig grund för 

otillbörlighet. Om detta endast är på grund av det väldigt unika omständigheterna i 

Gustavssonfallet – med tanke på Evaldssonfallet som underkände den omtvistade 

granskningsavgiften under samma tid som Byggnads blockad pågick – eller om direkt 

konventionsstridighet även kan användas i fler fall förblir i dagsläget oklart.  

 

6.2.2 Påverkan på aktsamhetsnivåer  

Det andra sättet en rättighetsstandard kan ta sig uttryck på är som Andersson benämner det att 

konventionen och dess praxis inverkar på vår uppfattning av skäliga aktsamhetsnivåer, så som 

culpaomdömet eller vad som är kvalificerat otillbörligt.176 Som Kleineman framfört beträffande 

utvecklingen för ren förmögenhetsskada, framstår det som HD börjat bedöma handlanden något 

mer efter en ”etisk måttstock” där olika normers skyddsändamål står mer i fokus. Utöver att 

direkta konventionskränkande handlingar skulle kunna påverka bedömningen av olika 

handlingar, skulle Europakonventionen kunna inverka på bedömningen genom att den hjälper 

till att forma etiskt grundande föreställningar. Exempelvis om vad som är proportionerligt, vad 

som är skyddsvärda intressen i samhället, legitima ändamål för inskränkning, skada och så 

vidare. Alla begrepp som kan vara till hjälp för den som försöker fastställa culpa eller 

otillbörlighet. Vissa frågor om hur mycket man får se till Europadomstolens praxis består även 

																																																								
173 Andersson, Håkan, EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (I) - betydelsen av argumentationsstrukturer och 
rättsliga avvägningar, se särskilt avsnitt 2.3 stycke 4. 
174 Gustafsson mot Sverige, nr 1107043, 25 april 1996. 
175 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet. 
176 Andersson, EKMR:s varierande horisontella effekter på olika civila krav – problem och konstruktiva 
möjligheter s. 267. 
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här, men det handlar mer om att försöka finna en standard, en värdering uttryckt vid flera 

tillfällen. Något som möjligen kan vara svårt att finna när det rör sig om en praxisutveckling 

med den dynamik som Europadomstolen ibland uppvisat. Att försöka systematisera och 

karakterisera var en visa standard ligger i Europadomstolens praxis är i sig varken en lätt eller 

liten utmaning. En uppgift som dock doktrin, praxisutveckling och flitiga partsombud kan röra 

framåt.  

 

7 Slutsatser om möjlig utvidgning av ren förmögenhetsskada 	
SkL präglas av en öppenhet för att låta praxis vara vägledande. Skadetypen ren 

förmögenhetsskada är här inget undantag. Frågan om när ersättning ska utgå har präglats av en 

återhållsamhet härledd ur en osäkerhet kring tolkningen av det huvudsakliga kravet på brott. 

Ända sedan äldre praxis har det funnits en möjlighet att låta andra normer än brott vara grund 

för ersättning för ren förmögenhetsskada. Något som i Maxmålet fick fäste i modern tid efter 

SkL:s införande, genom principen om kvalificerat otillbörligt agerande. I och med fall som RH 

2008:46 och Gustavssonfallet har principen sett ut att få en mer allmän tolkning än vad som 

först anspelades i Maxmålet. Kravet på brott finns i nuläget kvar och det finns inget som 

indikerar att något annat är på väg. Dock finns det mycket som talar för att kravet på brott är 

överspelat och att paragrafen behöver förnyas. I uppsatsen har inte getts djupare redogörelse 

för de andra undantagssituationerna till skadetypen. Min förståelse är att liknande trender går 

att observera för dessa undantag: att ta bort fokus från vad som straffrättsligt kriminaliserat till 

vad som är rättsliga normers faktiska skyddsändamål. Kleineman uttrycker, i syftande till 2 

kap. 2 § SkL, att regler som helt saknar tolkningssyfte och endast utgör en anmodan till 

domstolarna att inte göra allt för fristående skyddsändamålsbedömningar bäst ersätts av en 

reglering som angav att ”ren förmögenhetsskada ersätts när en sådan skada orsakats på sådant 

sätt att en rättslig norm satts åsido som normen avser att skydda”.177 Här är den finska 

regleringen en förebild. Kleineman har även påpekat att det konventionsrättsliga paradigm som 

omformat skadeståndsrätten även det borde föranleda en översyn av lagregleringen om ren 

förmögenhetsskada.178 Detta är något som med sannolikhet kommer bli en diskussion längre 

fram i tiden om en mer uppluckrande argumentation fortsätter att vara förhärskande. En 

kvalificerande ribba behövs för skadetypen, vilket kanske just ska utgå från allvarligheten av 

																																																								
177 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada - den fortsatta utvecklingen s. 175. Där Kleineman uttrycker att regeln 
antingen tas bort eller ta efter den finska motsvarigheten i FiSkL 5:1.  
178 Kleineman, Europakonventionen och den svenska skadeståndsrättens utveckling s. 563. 
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ett normöverskridande. Där allt från BrB till handelsbruk till Europakonventionen kan vara 

normer att bedöma avvikelser ifrån. 

 

I nuläget får vi se till rådande reglering och ökat normskydd via vidgat undantagsansvar. 

Europakonventionen, eller rättighetsargumentation i stort, är som försökts understrykas flera 

gånger ingen ”quick-fix” som rensar bort alla mindre glamorösa frågor om uppsåt, 

regelsystemskoherens, flodvågsargument och förutsägbarhet. Konventionen kommer inte 

heller vara ensamt ansvarig för eventuell utveckling av undantaget om kvalificerad 

otillbörlighet. I och med Gustavssonfallet har försiktiga markörer getts för att ytterligare 

konkretisera rättighetsargumentationen. Fallet innehåller flertal restriktionsflaggningar och att 

säga att rättsläget i större utsträckning har förändrats i och med fallet är felaktigt. Men, fallet 

har onekligen fört fram diskussionen och tagit oss ett steg närmare en bättre förståelse. 

Förståelse för hur Europakonventionen kan influera den skadeståndsrättsliga 

ansvarsbedömningen i tvister mellan privata ansvarssubjekt. Om man väljer att se det hela med 

ett optimistiskt synsätt kan Gustavssonfallet ses som ett något hoppingivande steg mot att göra 

rättighetsbeaktande till ännu en av de oglamorösa frågorna som måste beaktas vid prövning av 

skadeståndsansvar. Som Andersson uttrycker det kan resonemangen i målet vara bra att ha till 

hand i framtiden.179 

 

7.1 Avslutande kommentar  

Europakonventionen ska inte misstas för att vara en egen ansvarsgrund som själv kan rättfärdiga 

kvalificerad otillbörlighet. Den ska ses som ett instrument för att komplettera avvägningar med 

en rättighetsaspekt. Det är i nuläget svårt att se exakt vad som kan och får konstituera en sådan 

konventionsrättslig handlingsstandard. Främst genom att beaktas i synen på olika handlingars 

innebörd och klassificering kan Europakonventionen influera framtiden för ren 

förmögenhetsskada och skadeståndsrätten i stort.  

 

Det skulle vara tillfredställande att få proklamera att ren förmögenhetsskada enkelt kan 

motiveras med grund i Europakonventionen. Emellertid är det enda som går att se i dagsläget 

de större penseldragen på tavlan: den rena förmögenhetsskadan är öppen och i rörelse mot ökat 

normskyddsbeaktande utanför kravet på brott, samt att Europakonventionens rättighetskatalog 

																																																								
179 Andersson, EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (I) - betydelsen av argumentationsstrukturer och 
rättsliga avvägningar, se avsnitt 2.3. 
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på kort tid fått inflyttande inom skadeståndsrätten. Detta innebär att konventionen med stor 

sannolikhet kommer fortsätta att ha betydelse som normsättande standard och den kommer 

troligtvis påverka utformningen av morgondagens skadeståndsrätt. I avslut citeras Kleineman 

en sista gång för att summera vad som möjligen är att vänta:  

 

”Den frigörelse som har skett från rättspositivismen där Högsta Domstolen ofta under intryck 

av Europakonventionens omedelbara tillämplighet i svensk rätt där rättighetsinriktade analyser 

blir allt vanligare kommer sannolikt att ånyo fordra någon sammanfattande term när det lagts 

fast att ett visst – tidigare ej prövat beteende – grundar skadeståndsansvar”. 180  
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180 Kleineman, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta utvecklingen s. 164 f.  
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