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ABSTRACT 

In this thesis the author aims to examine the prerequisites for liability for pure economic loss 

outside contractual relationships and in absence of law, and to discuss its implications on the 

progress of liability for pure economic loss. The author uses legal dogmatic and comparative 

methods to enable such an examination and discussion. Pure economic loss arising in non-

contractual relations is mainly, according to the general rule in the Swedish Tort Liability 

Act, compensated when it’s caused by a criminal act punishable by law or when the situation 

is regulated in lex specialis. The general rule is not intended to be applied e contrario. 

Nevertheless the Swedish courts for a long time tended to interpret it strictly according to its 

wording, which led to criticism by scholars. Recently the Swedish Supreme Court has applied 

a more liberal posture towards the general rule. In the last decade liability for non-contractual 

pure economic loss in absence of law has been determined in a dozen different cases; 

consequential the case law concerning liability for pure economic loss is developing. The 

case law has been classified into two typical situations together with a few diverging cases. 

This thesis demonstrates that the case law is still developing and that it is not entirely clear 

how the law will be applied in future cases. Still, the author has attempted to draw a few 

general conclusions from the existing case law – mostly regarding the case law concerning 

the torts of reasonable reliance, negligent misstatements, and qualified unfair treatment – and 

that these torts may be applied more extensive in the future. Lastly, the author suggests that a 

third typical situation, in addition to the existing two, can be identified and that it concerns 

pure economic loss caused by dispositions of property. From the comparative analysis the 

author found that the Swedish Supreme Court has transplanted solutions from foreign law  

– mainly English – why a deeper comprehensive comparative study could be useful regarding 

explaining the future development of law concerning pure economic loss. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

Ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som inte har samband med person- eller 

sakskada.
1
 Enligt 2 kap. 2 § SkL ersätts en utomobligatorisk ren förmögenhetsskada endast 

om den vållats genom brott.
2
 Enligt lagmotiven till bestämmelsen får den inte läggas till 

grund för motsatsslut men lagmotiven ger ingen ledning i frågan om när ansvar för ren 

förmögenhetsskada föreligger utöver huvudregelns tillämpningsområde.
3
 Det har inneburit att 

domstolarna prövat frågan om ansvar för utomobligatorisk ren förmögenhetsskada oberoende 

av bestämmelsens reglering. Eftersom det länge rådde en tendens för domstolarna att tillämpa 

2 kap. 2 § SkL strikt enligt ordalydelse har bestämmelsen i litteraturen kommit att kallas 

spärregeln – en sådan rättstillämpning har i doktrinen beskrivits som en ”egendomlig 

metodtradition” och ”lagpositivism”.
4
 

Mot bakgrund av ovanstående har det i svensk rättspraxis sedan SkL:s ikraftträdande år 1972 

varit relativt snålt med prejudikat från Högsta domstolen (härefter HD) avseende 

utomobligatorisk ren förmögenhetsskada vid frånvaro av brottslig handling. HD:s intresse 

tycks dock ha ökat under de senaste årtiondena och det finns numera ett antal rättsfall där 

utomobligatoriskt ansvar för ren förmögenhetsskada ålagts utan lagstöd. Rättsfallen har dock 

inte på ett övergripande sätt definierat det skadeståndsrättsliga ansvarets räckvidd vid 

utomobligatorisk ren förmögenhetsskada utan lagstöd.
5
  

Det finns skäl att misstänka att den fortsätta rättsutvecklingen beträffande utomobligatorisk 

ren förmögenhetsskada utan lagstöd främst kommer att ske i domstolarna. Frågan är då vad 

som kan sägas om det skadeståndsrättsliga ansvarets räckvidd vid utomobligatorisk ren 

förmögenhetsskada utan lagstöd. 

                                                 
1
 Se 1 kap. 2 § skadeståndslagen 1972:207 (härefter SkL). 

2
 Se 2 kap 2 § SkL. 

3
 Se prop. 1972:5, s. 569. Se även Bengtsson & Strömbeck, avsnitt 2:2.1. 

4
Se bl.a. Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 136 som även kallar bestämmelsen för 

”förmögenhetsskyddsspärren”. Se även Kleineman, Ren förmögenhetsskada vid brott, s. 650 f., där Kleineman 

skriver att det länge rått en tendens att avsaknaden av brottslig gärning inneburit att ersättning för ren 

förmögenhetsskada ej kan utgå i utomobligatoriska förhållanden. Se även Kleineman, Ren förmögenhetsskada – 

den fortsatta rättsutvecklingen, s. 158 ff. 

5
 Jfr a.a. s. 159 f., vari Kleineman anger att de rättspolitiska överväganden som ett åläggande av ansvar för ren 

förmögenhetsskada utan förekomsten av brottslig gärning innebär avskräcker HD.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Genom rättspraxis har det utvecklats ett antal olika situationer där skadeståndsansvar för ren 

förmögenhetsskada utan lagstöd kan föreligga. Det har därmed etablerats vissa rättsregler; det 

innebär dock inte att det finns ett klart svar på hur ett framtida ansvar kan se ut. Den här 

uppsatsens huvudsakliga syfte är därför följande. Först ska uppsatsen beskriva och undersöka 

rättsläget avseende utomobligatoriskt ansvar för ren förmögenhetsskada utan lagstöd. 

Därefter ska uppsatsen göra en översiktlig komparativ studie med anglosaxisk rätt, främst 

engelsk sådan. Slutligen ska uppsatsen analysera ansvaret för ren förmögenhetsskada utan 

lagstöd med utgångspunkt i tre olika typsituationer. Detta för att försöka säga något om en 

möjlig rättsutveckling. I den delen kommer den anglosaxiska rätten addera ett ytterligare 

perspektiv.  

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte kommer tre typsituationer analyseras i kapitel 6. Med 

utgångspunkt i dessa ska följande frågeställningar diskuteras. 

i. Vilka är de avgörande momenten för att tillitsteorin/den befogade tilliten ska kunna 

läggas till grund för utomobligatoriskt skadeståndsansvar? 

ii. Vilka är de avgörande momenten för att kvalificerat otillbörligt handlande ska kunna 

kan läggas till grund för utomobligatoriskt skadeståndsansvar? 

iii. Vilken betydelse kan de rättsfall som inte låter sig placeras i någon av två 

ovanstående typsituationerna tänkas ha och är det möjligt att förutsäga 

framtida typsituationer? 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen kommer beskriva huvudregeln i 2 kap. 2 § SkL där förutsättningen är att brott 

krävs, men kommer inte att gå närmare in på området. Detta då uppsatsens syfte är att 

undersöka ren förmögenhetsskada då brott inte föreligger. Vidare har det i SkL och i 

speciallagstiftning införts undantag som är tillämpliga före huvudregeln, vilket framgår av 1 

kap. 1 § SkL.
6
 Relevant speciallagstiftning kommer i korthet att återges i avsnitt 4.2. 

Redogörelsen har dock inget självändamål. Syftet är endast att visa på i vilka fall lagstiftaren 

ansett det motiverat att lagstifta om ansvar för utomobligatorisk ren förmögenhetsskada. 

                                                 
6
 Sådan speciallagstiftning finns bl.a. på immaterialrätten, konkurrensrätten och associationsrättens område. Se 

bl.a. Hellner & Radetzki, s. 66 f. 
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Vad gäller kvasikontraktuella förhållanden, som påminner om inomobligatoriska 

förhållanden, kommer sådana endast att diskuteras där de är relevanta. 

Slutligen kan noteras att den period som huvudsakligen är av intresse för denna uppsats är 

rättsutvecklingen under den moderna skadeståndsrätten, dvs. rättsutvecklingen efter det att 

SkL trädde i kraft år 1972.  

1.4 Metod och material  

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 

Syftet med framställningen för denna uppsats är att undersöka rättsläget avseende 

utomobligatoriskt ansvar för ren förmögenhetsskada utan lagstöd och att genom tre 

typsituationer begrunda den rättsutveckling som ligger framför oss. För att möjliggöra en 

sådan analys utgår uppsatsen från rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska metoden syftar 

till att analysera gällande rätt. Det betyder att den rättsdogmatiska analysen utgår ifrån att i ett 

visst sammanhang analysera olika element i rättskälleläran så att slutresultatet får antas 

spegla hur gällande rätt ska uppfattas i just det aktuella fallet.
7
 

Den rättsdogmatiska metoden har bland annat blivit kritiserad för att den inte ”existerar i 

verkligheten” och att den främst redogör för värderingar. Enligt Kleineman, som har en 

relativt extensiv hållning till den rättsdogmatiska metoden, är detta emellertid föråldrad 

kritik. Kleineman har i den här delen anfört att även om den rättsdogmatiska metoden snarare 

intresserar sig för normerna i sig än själva tillämpningen av dessa är en studie av 

rättstillämpningen ofta av intresse för att tillföra konstruktiv kritik i syfte att föra 

rättsutvecklingen framåt.
8
 

Enligt Jareborg, som också intar en extensiv inställning, hindrar inte heller den 

rättsdogmatiska metoden att perspektivet genom en rättsdogmatisk argumentation, dvs. efter 

en rekonstruktion av rätten, vidgas och går utanför gällande rätt. Jareborg har vidare anfört att 

det är synonymt med vetenskaplig verksamhet vari man önskar att finna nya svar och bättre 

lösningar.
9
 Jareborg har i den här delen anfört att de lege ferenda resonemang således kan 

                                                 
7
 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21 f. och s. 26. Se även Jareborg, s. 4 som där skriver att den kortaste 

beskrivningen av rättsdogmatiken är att den består i en rekonstruktion av rättsystemet.  

8
 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21 f. och s. 24. Se även Strömholm, Har den komparativa rätten en 

metod, s. 456. 

9
 Se Jareborg, s. 4.  
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vara en viktig del av den rättsdogmatiska metoden. Jareborg har anfört bl.a. följande 

angående detta.  

”Lagstiftaren stiftar lagar, domaren dömer och rättsdogmatikern 

konstruerar ett normativt system som ger mening åt lagarna och domarna. 

Rättsdogmatikern är kanske inte lika nödvändig för en rättsordning som de 

två andra aktörerna, men det är lätt att föreställa sig hur primitiv 

rättsordningen skulle vara om rättsdogmatiken aldrig hade funnits.”
10

 

I uppsatsen kommer med beaktande av ovanstående den rättsdogmatiska metoden användas i 

syfte att beskriva, systematisera och analysera innehållet i gällande rätt. I likhet med 

historiska skolan och föreställningen om rätten som en s.k. organisk massa syftar den 

rättsdogmatiska metoden till att analysera gällande rätt vid en bestämd tidpunkt, vilken för 

den här uppsatsen får anses vara hösten år 2017. 

Mot bakgrund av att den rättsdogmatiska metoden bl.a. kritiserats för att inte vara tillräckligt 

vetenskaplig har det föreslagits att uttrycket ”rättsanalytisk metod” vore lämpligare.
11

 Enligt 

Kleineman handlar en rättsanalys främst om att beskriva den analys av rättsregler som 

rättsvetenskapsmän utför.
12

 Enligt Wahlgren innebär rättsanalysen att analysera och 

sammanfoga regler och begrepp så att de bildar en för given situation användbar helhet.
13

 

Enligt min uppfattning sammanfaller Jareborgs extensiva tolkning av den rättsdogmatiska 

metoden i många fall med en rättsanalytisk metod. Eftersom en rättsdogmatisk metod i vid 

bemärkelse kommer att tillämpas genom hela uppsatsen framstår det – enligt min uppfattning 

– som att en tillämpning av även en rättsanalytisk metod vore i princip överflödig. 

Analys enligt den rättsdogmatiska metoden kommer till viss del att ske löpande i texten men 

kommer vara framträdande i anslutning till rättsfallen i avsnitt 4.3–4.5 och i den 

huvudsakliga analysen av de tre typsituationerna som genomförs i kapitel 6. En sådan 

framställning är tänkt att underlätta för läsaren att få en tydlig och sammanfattande bild av 

problematiken. Avslutningsvis kommer en sammanfattande slutsats presenteras i kapitel 7 

som också kommer att genomsyras av den rättsdogmatiska metoden. 

                                                 
10

 A.a. s. 4 f.  

11
 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 24. Se även Jareborg, s. 4 där Jareborg bl.a. skriver att eftersom all 

vetenskaplig verksamhet går ut på att söka nya svar och lösningar hindrar det inte att rättsdogmatik, som är en 

rekonstruktion av rättsystemet, benämns som vetenskaplig.  

12
 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 24. 

13
 Se Wahlgren, s. 28. 
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1.4.2 Komparativ metod 

Eftersom förarbeten och rättspraxis inom det aktuella rättsområdet är sparsmakat och inte 

heller ger en entydig bild av när ansvaret för en utomobligatorisk ren förmögenhetsskada 

föreligger kommer också ett komparativt inslag med anglosaxisk främst engelsk rätt att göras. 

Valet av jurisdiktion motiveras främst av att HD visat en tendens att utöver nordisk rätt även 

hämta inspiration från den engelska rättsordningen.
14

 

Förenklat kan den komparativa metoden beskrivas som en jämförelse mellan två rättssystem 

för att synliggöra likheter och skillnader.
15

 Den komparativa metoden kan ha olika syften och 

är drabbad av en mängd svårlösta problem som främst torde vara kopplade till själva 

omfattningen av jämförelsen.
16

 Användningen av den komparativa metoden i en uppsats är 

inte helt okomplicerad, det första problemet är huruvida det faktiskt utgör en komparativ 

studie överhuvudtaget.
17

 Är framställningen tillräckligt omfattande och djupgående för att 

bidra till rättsvetenskapen? Enligt Bogdan kan inte ett arbete med endast inslag av utländsk 

rätt kallas en komparativ studie, utan enligt Bogdan måste syftet med arbetet vara att 

undersöka likheter och skillnader.
18

 Strömholm som tycks vara lite mer generös i sin 

beskrivning delar upp komparativa studier i två grupper. De arbeten för vilket det 

komparativa elementet har ett härskande inslag och de arbeten där det har ett tjänande, 

underordnat, inslag.
19

  

I uppsatsen kommer anglosaxisk rätt vara ett tjänande inslag och främst användas deskriptivt 

i enlighet med Strömholms beskrivning.
 20

 Mot bakgrund av att svensk skadeståndsrätt står i 

förgrunden är de slutsatser som dras mot bakgrund av anglosaxisk rätt, i den avslutande 

analysen, av ytlig beskaffenhet. Slutsatserna är snarare en indikation på att vidare 

efterforskning kan vara till nytta. Valet av jurisdiktion motiveras även av att lagmotiven till 2 

kap. 2 § SkL inte ger någon vägledning hur bestämmelsen ska tillämpas vid frånvaro av brott 

                                                 
14

 Se bl.a NJA 1987 s. 629, NJA 2005 s. 608 och NJA 2014 s. 272. Se även Kleineman i Kleineman, Ren 

förmögenhetsskada som genom sin avhandling i viss mån introducerade den engelska tillitsteorin för svensk 

rättstillämpning.  

15
 Se Valguarnera, s. 141. 

16
 Se bl.a. Strömholm, Användning av utländskt material, s. 251–263 och Strömholm, Har den komparativa 

rätten en metod s. 456–465. 

17
 Se bl.a. Bogdan, s. 57.  

18
 A.a. s. 21. 

19
 Se Strömholm, Användning av utländskt material, s. 251 ff. 

20
 A.a. s. 251 och s. 253. 
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och speciallagstiftning. I en sådan situation kan ett översiktligt inslag av anglosaxisk rätt vara 

intressant för att, i enlighet med uppsatsens syfte, undersöka tendenser i 2 kap. 2 § SkL:s 

vidare användningsområde.
21

 I anglosaxisk rätt finns i likhet med svensk rätt ett antal 

typsituationer där ansvar för utomobligatorisk ren förmögenhetsskada föreligger. Det betyder 

att möjligheten till jämförelse mellan svensk rätt och anglosaxisk rätt begränsas till de fall där 

det finns motsvarande anglosaxisk rätt.  

Det andra problemet vid en komparativ studie är språket. Översättningar måste ske med 

försiktighet för att inte leda till missvisande resultat.
22

 I denna uppsats är den risken något 

mindre eftersom de rättsregler som främst kommer diskuteras finns översatta i svensk juridik. 

För att undvika missförstånd kommer de engelska begreppen att redovisas både på svenska 

och engelska, t.ex. aktsamhetsplikt, duty of care.  

Beskrivningen av anglosaxisk rätt kommer att ske i kapitel 5. Därefter kommer jämförelsen 

mellan svensk rätt och anglosaxisk rätt främst ske i kapitel 6. 

1.4.3 Material 

Den lagtext som har beaktats har främst utgjorts av 1 kap. 2 § och 2 kap. 2 § SkL. De 

förarbeten som beaktats har därför huvudsakligen utgjorts av förarbetena till 1 kap. 2 § SkL 

samt 2 kap. 2 § SkL. Förarbetena ger knapp vägledning och för att tillämpa bestämmelserna 

måste svar sökas i svensk rättspraxis och i den juridiska doktrinen. 

Rättspraxis är en användbar rättskälla som spelat en betydande roll för den mer detaljerade 

utvecklingen av svensk rätt. Underrätterna fäster typiskt sätt stor vikt vid HD:s, och även i 

viss utsträckning hovrätternas, avgöranden. Det föreligger således en stark reell 

prejudikatbundenhet.
23

 Det innebär en betydande risk när en läsare försöker ge ett rättsfall en 

vidare innebörd än vad domstolen haft för avsikt.
24

 I uppsatsens analys har därför särskild 

hänsyn tagits till denna problematik och tolkningar och slutsatser har gjorts med stor 

försiktighet.
25

  

                                                 
21

 A.a. s. 255. 

22
 Se Valguarnera, s. 153. 

23
 Se Bernitz, Bättre rättskällor, s. 89. 

24
 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 201 f. 

25
 Detta har i vissa fall varit en inte obetydlig utmaning på grund av den s.k. rättfallstorka som råder; rättsligt 

arbete på området kan i vissa fall närmast beskrivas som att koka soppa på en spik. 
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Rättsfallen som huvudsakligen ska undersökas har valts utifrån urvalskriteriet att de 

behandlar frågeställningen ansvar för utomobligatorisk ren förmögenhetsskada utan lagstöd. 

När uppsatsen refererar de aktuella rättsfallen kommer inte underrätternas domar att 

redovisas om det inte det finns skäl för det.
26

 Avsikten i uppsatsen är snarare att på ett mer 

övergripande plan undersöka vad HD funnit vara avgörande för skadeståndsansvar.  

Slutligen kommer även den juridiska doktrinen att studeras för att analysera den 

rättsvetenskapliga uppfattningen om rättsläget och utvecklingen inom skadeståndsrätten. Den 

juridiska doktrinen är lättillgänglig på grund av dess syfte att redogöra samt analysera lagtext, 

förarbeten och rättspraxis, ofta med syfte att systematisera och rekonstruera gällande rätt. Att 

den juridiska doktrinen och den rättsdogmatiska metoden haft stor betydelse för 

rättsutvecklingen bekräftas kontinuerligt av att HD inte sällan refererar till den juridiska 

litteraturen i sina domskäl. 

Det ledande arbetet inom ren förmögenhetsskada utan lagstöd utgörs otvivelaktigt av Jan 

Kleinemans avhandling Ren förmögenhetsskada, särskilt vid vilseledande av annan än 

kontraktspart. Det framgår inte minst av avgöranden från HD där Kleineman frekvent 

refereras, men även av att andra rättsvetenskapsmän hänvisar till denne. Således har 

avhandlingen samt efterföljande artiklar spelat en betydande roll för rättsutvecklingen och 

inte minst för denna uppsats.  

I uppsatsen har bl.a. följande juridiska litteratur använts. Jan Hellner och Marcus Radetzkis 

centrala lärobok Skadeståndsrätt; Bertil Bengtsson och Erland Strömbäcks Skadeståndslagen 

en kommentar; Hjalmar Karlgrens allmänna skadeståndsrättsliga verk Skadeståndsrätt; samt 

artiklar från Juridisk Tidskrift och Svensk Juristtidning vari frågan om ren 

förmögenhetsskada utan lagstöd och angränsade området har diskuterats.  

För den komparativa delen innehållande anglosaxisk rätt har en studie av bl.a. följande 

material gjorts. De rättsfall i anglosaxisk rätt som är mest framträdande inom de 

skadeståndsrättsliga områdena tort of negligence och pure economic loss är bl.a. Donoghue v 

Stevenson
27

 och Hedley Byrne & Co v Heller & Partners
28

 men även andra rättsfall har 

                                                 
26

 Det kan noteras att det i doktrin redan finns utförliga rättsfallsanalyser av de aktuella rättsfallen. 

27
 Se [1932] UKHL 100. 

28
 Se [1963] UKHL 4. 
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studerats.
29

 Vidare har även de två centrala skadeståndsrättsliga verken Markesinis and 

Deakin´s Tort Law och Clerk & Lindsell on Torts använts vid studiet av den anglosaxiska 

skadeståndsrätten.  

1.5 Disposition 

Inledningsvis i uppsatsens andra kapitel kommer en kort historisk tillbakablick avseende ren 

förmögenhetsskada att göras. Detta för att beskriva den historiskt starka koppling skadetypen 

har till brott. Därefter följer i det tredje kapitlet en behandling av de allmänna 

ansvarsförutsättningarna för utomobligatoriskt skadestånd med utgångspunkt i ren 

förmögenhetsskada. Denna del av uppsatsen innehåller således de tre ben som skadeståndet 

grundas på; att skada ska föreligga, subjektiva ansvarsförutsättningar och adekvat kausalitet. 

Häri kommer även culparegeln att beskrivas. Uppsatsens fjärde kapitel behandlar undantagen 

från huvudregeln. Till största delen innehåller kapitlet de undantag som etablerats i svensk 

rättspraxis; detta kapitel utgör tillsammans med det sjätte kapitlet uppsatsens kärna. Även 

viss speciallagstiftning kommer kort att behandlas eftersom den kan vara intressant för en 

vidare diskussion om undantagen från huvudregeln.  

Därefter lämnas svensk skadeståndsrätt för att i uppsatsens femte kapitel behandla 

anglosaxisk, främst engelsk, rätt. Detta för att, genom en beskrivning av utomobligatorisk 

ansvar för ren förmögenhetsskada i engelsk rätt, möjliggöra en analys i det följande kapitlet 

som visar på likheter och skillnader mellan svensk och engelsk skadeståndsrätt.  

I uppsatsens sjätte kapitel kommer en analys med utgångspunkt i uppsatsens syfte och 

frågeställningar i avsnitt 1.2 ovan att genomföras. Avslutningsvis i uppsatsens sjunde kapitel 

ska en kort sammanfattning av uppsatsen slutsatser, som främst dragits i kapitel sex, att 

genomföras.  

                                                 
29

 När en hänvisning till ett engelskt avgörande görs i en fotnot används i första hand det neutrala 

referenssystemet. Det innebär att en hänvisning görs till år för avgörande, domstol och nummer, t.ex. [1977] 

UKHL 4. För avgöranden före år 2001 då det inte finns en neutral referens att tillgå är den lämpligaste 

publikationen angiven tillsammans med aktuell domstol, t.ex. [1898] AC 1 (HL). 
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2 HISTORISK TILLBAKABLICK 

För att förstå den rättsliga regleringen av utomobligatorisk ren förmögenhetsskada är det 

lämpligt med en historisk tillbakablick. Före SkL trädde i kraft år 1972 var utomobligatoriskt 

skadeståndsansvar endast reglerat i 6 kap. i 1864 års strafflag (härefter SL). Det kapitlet var 

den del av SL som – sedan brottsbalkens ikraftträdande år 1965 – alltjämt var i kraft. Av 6 

kap. 1 § första punkten SL, som var den grundläggande skadeståndsregeln, framgick att skada 

som någon tillfogar annan genom brott skall ersättas av den brottslige, vare sig brottet skett 

med uppsåt eller av vållande. Det innebar att skadestånd vid brott var den enda 

skadeståndsregeln som då var lagstadgad.  

Resterande skadeståndsrätt – exempelvis culparegeln som numera är lagstadgad i 2 kap. 1 § 

SkL – hade i stort sätt utvecklats i rättstillämpningen, huvudsakligen genom analogisk 

tillämpning av bestämmelsen i SL. Införandet av SkL innebar därmed mer eller mindre en 

kodifiering av då redan gällande allmänna rättsprinciper som utvecklats i praxis.
30

  

Eftersom 6 kap. 1 § SL föreskrev att skada som tillfogats annan genom brott ska ersättas, 

oberoende av culpa, var ren förmögenhetsskada i princip redan reglerad i SL. I propositionen 

till SkL föreslog därför inte skadeståndskommittén någon förändring från hur ren 

förmögenhetsskada reglerades i 6 kap. 1 § SL.
31

 Kodifieringen kom därför främst att innebär 

att ren förmögenhetsskada kom att regleras i två separata bestämmelser, nämligen 1 kap. 2 § 

och 2 kap. 2 § SkL. 

Slutligen kan noteras att i propositionen underströk departementschefen att SkL inte skulle 

vara uttömmande utan hade karaktären av ramlagstiftning. Detta föranleder att rättsfrågor i 

den praktiska tillämpningen måste besvaras med stöd i allmänt erkända skadeståndsrättsliga 

grundsatser.
32

 Så är fortfarande fallet. 

                                                 
30

 Se prop. 1972:5, s. 155, bl.a. kodifierades culparegeln som utvecklats i rättspraxis. 

31
A.a. s. 122. Se även s. 157 där DepC skrev angående ren förmögenhetsskada att en utvidgning av 

skadeståndsansvaret enligt culparegeln är ett svårlöst problem som kräver en mer djupgående utredning än den 

som gjorts i förevarande fall. Vidare uttalade DepC bl.a. att det inte fanns ”skäl att f.n. ta initiativ till en sådan 

utredning”. Det visar vilken låg prioritering ansvarsproblematiken kring ren förmögenhetsskada hade vid den 

tiden för SkL:s ikraftträdande. 

32
 A.a. s. 447, där DepC skriver att lagen bör bilda en lämplig stomme vilken ”man” successivt kan bygga vidare 

på och åstadkomma ett lagverk som förtjänar namnet ”en allmän skadeståndslag”. DepC framhäver sedan en 

förväntan om en omfattande utveckling på skadeståndsrättens område. 
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3 ANSVARSFÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 Inledning 

Inledningsvis kan det konstateras att för att skadestånd ska föreligga måste de objektiva 

förutsättningarna och de subjektiva ansvarsförutsättningarna vara uppfyllda.
33

 Brister det i 

någon utav förutsättningarna föreligger inte något skadeståndsansvar. Till de objektiva 

förutsättningarna hör frågan om skada har uppstått och vad för typ av skada som har uppstått 

samt om det föreligger ett adekvat orsakssamband mellan det skadegörande handlandet och 

skadan. Till de subjektiva förutsättningarna hör förhållanden på skadevållarens sida.  

I detta kapitel ska dessa allmänna ansvarsförutsättningar beskrivas med utgångspunkt i ren 

förmögenhetsskada. Inledningsvis ska skadetypen ren förmögenhetsskada behandlas. Därefter 

följer en beskrivning av de subjektiva ansvarsförutsättningarna då ansvar för ren 

förmögenhetsskada följer av huvudregeln i 2 kap. 2 § SkL. I anslutning till den beskrivningen 

kommer även den subjektiva ansvarsgrunden som främst aktualiseras då huvudregeln inte är 

tillämplig – det vill säga culparegeln – att förklaras. Avslutningsvis kommer adekvat 

kausalitet, som är en allmän förutsättning för skadeståndsansvar oberoende av den subjektiva 

ansvarsgrunden, att behandlas.   

3.2 Ren förmögenhetsskada  

3.2.1 Skadetypen ren förmögenhetsskada 

Om någon lider en ekonomisk skada uppkommer bl.a. frågan om skadan rätteligen är av 

typen ren förmögenhetsskada. Begreppet ren förmögenhetsskada var nytt när SkL trädde i 

kraft. Det infördes för att skapa en distinktion mellan allmän förmögenhetsskada och ren 

förmögenhetsskada som tidigare inte fanns. Inom skadeståndsrätten finns det i princip två 

olika typer av ekonomisk skada. Sådan ekonomisk skada som uppkommer som en direkt följd 

av person- eller sakskada är en allmän förmögenhetsskada. Den kan utgöras av t.ex. förlorad 

arbetsinkomst eller utebliven vinst i näringsverksamhet. Sådan skada ersätts normalt sett 

enligt SkL.
34

 Ekonomisk skada kan också uppkomma utan att den följer av en person- eller 

sakskada. Då är skadan en ren förmögenhetsskada. Ren förmögenhetsskada kan t.ex. orsakas 

av bedrägeri som då ersätts enligt huvudregeln i 2 kap. 2 § SkL eller av ett 

                                                 
33

 Se Hellner & Radetzki, s. 101 och s. 122. Hellner & Radetzki använder kontinuerligt begreppsparet 

”objektivt” och ”subjektivt” för att skilja på de olika förutsättningarna vid fastställande av ett skadeståndsansvar. 

34
Se bl.a. 5 kap. 1–2, 7 §§ SkL. 
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immaterialrättsintrång som ersätts enligt speciallagstiftning.
35

 Huvudsaken är att den rena 

förmögenhetsskadan är så att säga ren från övriga skador, därav benämningen. 

Av förarbetena framgår att en ren förmögenhetsskada ska sakna samband med person- och 

sakskada, enligt följande. 

”… med ren förmögenhetsskada i lagen skall förstås sådan ekonomisk 

skada som uppkommer utan samband med person- eller sakskada.”
36

 

Det framgår även direkt av 1 kap. 2 § SkL. Bestämmelsen är negativt utformad och av dess 

ordalydelse följer att ren förmögenhetsskada är sådan ekonomisk skada som uppkommer utan 

samband med att någon lider person- eller sakskada. 

En avgränsning mellan ren förmögenhetsskada och allmän förmögenhetsskada motiveras bl.a. 

av att culparegeln som huvudregel är tillämplig vid person– eller sakskada. Allmän 

förmögenhetsskada ersätts således redan om handlandet varit culpöst medan ren 

förmögenhetsskada som huvudregel endast ersätts om skadan orsakats genom brottsligt 

handlande eller om det finns stöd i lag för sådant ansvar.
37

 Vidare måste skadan gå att värdera 

i pengar. Det utesluter således även att ideell skada kan utgöra en ren förmögenhetsskada.
38

 

Att skilja mellan en ren förmögenhetsskada och en personskada torde inte föranleda större 

problem. Svårare kan det vara i relation till sakskada och obehörig vinst. Enligt propositionen 

är en sakskada i första hand att hänföra till genom fysiska medel direkt tillfogad skada på 

fysiska föremål; där avses både lösa saker och fast egendom med tillbehör. Vad som kan vara 

problematiskt är att pengar och vissa fordringsbevis är att hänföra till sakskada samt att även 

tillfällig förlust av ett föremål utgör en sakskada.
 39

 Ersättning enligt den omdebatterade 

principen om obehörig vinst utgör inte en skada som ska ersättas enligt reglerna om ren 

                                                 
35

 Se prop. 1972:5, s. 451. Se mer om speciallagstiftning nedan i avsnitt 4.2. 

36
 Se prop. 1972:5, s. 452. 

37
 Ibid. 

38
 Se Bengtsson & Strömbeck, avsnitt 1:2.1. 

39
 Se prop. 1972:5, s. 479 f. Avgränsningsproblematik gentemot sakskada uppkommer i doktrinen främst då ren 

förmögenhetsskada vållats genom brott eftersom vissa brottsliga handlingar ersätts som person- eller sakskada. 

Som exempel kan nämnas att stöld utgör en sakskada medan förskingring torde räknas till ren 

förmögenhetsskada. Se vidare Hellner & Radetzki, s. 98 f. om detta. 
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förmögenhetsskada utan är en egen rättsfigur i sig varför en avgränsning även här är av 

största vikt.
40

  

Mot bakgrund av det restriktiva förhållningssättet som råder gentemot ansvar för ren 

förmögenhetsskada torde en felaktig kategorisering av en skada kunna leda till ett annat 

resultat än lagstiftaren avsett. Som kommer att beskrivas i nästa avsnitt ersätts ren 

förmögenhetsskada som huvudregel endast om skadan orsakats genom en brottslig handling. 

Möjligheterna för ersättning torde därav öka om en ekonomisk skada går att kategorisera som 

sakskada eftersom det endast förutsätter culpa för ansvar enligt 2 kap. 1 § SkL. I fall då det är 

osäkert om ett handlande är brottsligt torde det således vara mera framgångsrikt för 

skadelidande att söka placera skadan inom ramen för sakskada än att motivera 

skadeståndsansvar t.ex. genom ett undantag från huvudregeln som etablerats i rättspraxis.
41

 

Mer om detta i kapitel 4 och 6. 

3.2.2 Tredjemansskada 

Av förarbetena framgår att sådan förmögenhetsförlust som tredje man lider till följd av att 

annan drabbats av en person– eller sakskada inte går under definitionen ren 

förmögenhetsskada utan benämns tredjemansskada och att sådan som huvudregel inte ska 

ersättas.
42

 I propositionen står bl.a. följande. 

”… när allmän förmögenhetsskada uppkommer som en följd av en 

integritetskränkning, … är [huvudregeln], att den som har vållat en person- 

eller sakskada inte är skyldig att ersätta den förmögenhetsförlust som 

»tredje man» kan lida till följd av skadan…”
43

 

Det finns dock undantag från denna huvudregel. Dels i SkL,
44

 dels när det är en 

förmögenhetsförlust som tredje man lider på grund av annans person- eller sakskada och när 

tredje man haft en ägarliknande ställning till den skadade egendomen. I NJA 2009 s. 16 

utgick ersättning till tredje man på grund av dennes ägarliknande ställning till den skadade 

                                                 
40

 Se bl.a. rättsfallet NJA 1993 s. 13 där en underhyresgäst kvarstannade i lokal efter det att hyresavtalet hade 

upphört. Ersättning för det obehöriga nyttjandet utgick till ägaren av fastigheten. 

41
 Exempelvis att skadevållaren handlat kvalificerat otillbörligt (NJA 2005 s. 608 och NJA 2015 s. 899). 

42
 Se prop. 1972:5, s. 452. 

43
 A.a. s. 159. 

44
 Se exempelvis 5 kap. 2 § 2 p. SkL.  
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egendomen. HD fann att en sådan ordning inte skapade oklarheter om ansvarsförhållanden 

för skadevållaren eller kunde leda till ett långtgående skadeståndsansvar.
45

 

3.3 Subjektiva ansvarsförutsättningar 

3.3.1 Inledning 

För att ansvar för en utomobligatorisk ren förmögenhetsskada ska föreligga krävs enligt 

huvudregeln i 2 kap 2 § SkL att skadan orsakats genom brottsligt handlande. Att skadan ska 

ha orsakats genom brottsligt handlande kan sägas utgöra den subjektiva förutsättningen vid 

utomobligatorisk ren förmögenhetsskada. I svensk rätt finns ett antal undantag. Lagstiftade 

undantag återfinns bl.a. i 3 kap. 2–3 §§ SkL som reglerar det allmännas ansvar för ren 

förmögenhetsskada; utöver undantagen i SkL finns också ett antal undantag i 

speciallagstiftning.
46

 De för den här uppsatsen viktigaste undantagen har fastslagits i ett antal 

rättsfall från HD. Undantagen i speciallagstiftning men främst undantag i rättspraxis kommer 

att undersökas närmre i kapitel 4.  

I detta avsnitt kommer inledningsvis de subjektiva förutsättningarna för skadeståndsansvar 

enligt huvudregeln i 2 kap. 2 § SkL beskrivas. Gemensamt för undantagen från huvudregeln 

är att culparegeln blir tillämplig såsom subjektiv ansvarsgrund; därför kommer även 

culparegeln att beskrivas i detta avsnitt. 

3.3.2 Subjektiva ansvarsförutsättningar enligt huvudregeln i 2 kap. 2 § SkL 

3.3.2.1 Spärregeln 

Av 2 kap. 2 § SkL följer att den subjektiva förutsättningen – dvs. individuella och personliga 

förhållanden på skadevållarens sida – vid ren förmögenhetsskada utgörs av brott. 

Bestämmelse lyder enligt följande.  

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

Normalt sett krävs uppsåt för att en handling ska anses brottslig men det finns flera undantag 

från detta.
47

 Av detta kan slutsatsen dras att som huvudregel krävs uppsåt för ansvar för 

                                                 
45

 Se NJA 2009 s. 16, s. 26. 

46
 I 3 kap. 2–3 §§ SkL står det bl.a. att stat eller kommun ska ersätta ren förmögenhetsskada som vållats genom 

fel eller försummelse vid myndighetsutövning samt att densamma ska ersätta ren förmögenhetsskada som 

vållats genom fel eller försummelse genom upplysning eller rådgivning. 

47
 Se 1 kap. 2 § brottsbalken (1962:700) där det framgår att en gärning ska, om inte annat är särskilt föreskrivet, 

anses som brott endast då gärningen begås uppsåtligen. 
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utomobligatorisk ren förmögenhetsskada. Eftersom rätten till ersättning begränsats av en 

brottslig gärning utgörs den ersättningsberättigade kretsen av samma krets vars ekonomiska 

intresse straffstadgandet skyddar – dvs. straffstadgandets skyddsändamål.
48

 Detta innebär att 

brottsbalken och annan lagstiftning som medför att ansvar för ren förmögenhetsskada kan 

följa utgör en katalog över skadeståndsgrundande handlingar.
49

 

Av förarbetena till 2 kap. 2 § SkL framgår bl.a. att bestämmelsen inte är avsedd att utgöra ett 

hinder för en rättsutveckling genom praxis i riktning mot ett vidgat ansvar. Det framgår också 

att bestämmelsen inte får läggas till grund för motsatsslut.
 50

 Av förarbetena till SkL framgår 

bl.a. följande.  

”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. Förevarande 

paragraf [f.d. 5 kap. 1 § skadeståndslagen] får således lika litet som övriga 

bestämmelser i förslaget läggas till grund för motsatsslut”.
51

 (Min 

understrykning.) 

Någon vägledning för när ansvar för utomobligatorisk ren förmögenhetsskada kan föreligga 

utöver 2 kap. 2 § SkL finns inte i lagmotiven. Den frågan lämnades öppen av lagstiftaren för 

rättstillämpningen att vidareutveckla.
52

 Lagstiftarens avsikt med 2 kap. 2 § SkL var således 

inte att hämma utvecklingen av utomobligatoriskt ansvar för ren förmögenhetsskada, snarare 

tvärtom. Trots detta rådde det länge en tendens att domstolarna förutsatte brottslig gärning för 

att ansvar för ren förmögenhetsskada skulle föreligga.
53

 Denna strikta tillämpning har i 

praktiken inneburit skadeståndsrättslig immunitet vid frånvaro av brott, speciallagstiftning 

                                                 
48

 Se vidare prop. 1972:5, s. 23. I vissa fall har det i rättspraxis lett till att skadestånd inte utgått eftersom 

straffstadgandet inte var avsett att skydda den ekonomiska skada som uppstod i och med brottet. 

49
 Se Hellner & Radetzki, s. 63, där det anges att skadeståndsskyldighet vid medverkan till brott endast medför 

skadeståndsskyldighet om även själva medverkan är straffbar. Enligt Hellner & Radetzki kan kanske även 

medverkan till brott som ligger på gränsen till person – eller sakskada medföra skadeståndsansvar. Enligt min 

uppfattning torde det innebära att är medverkan till utomobligatorisk ren förmögenhetsskada i kommersiella 

sammanhang inte leder till skadeståndsansvar. Se även a.a. s. 65. 

50
 Se prop. 1972:5, s. 569.  

51
 Ibid. 

52
 Bengtsson och Strömbeck har uttalat att varken ordalydelsen av lagtexten eller propositionen ger ledning i 

frågan om när ansvar för ren förmögenhetsskada föreligger. Se vidare Bengtsson & Strömbeck, avsnitt 2:2.1, 

som anger att normskyddsläran då får en särskild betydelse. 

53
 Se vidare Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 136. Se även Kleineman, Ren förmögenhetsskada vid brott, 

s. 650 f. 
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eller avtal.
54

 Det har av Kleineman beskrivits som en ”egendomlig metodtradition” som 

närmast kan beskrivas som ”lagpositivism”. Mot bakgrund av den lagpositivistiska 

rättstillämpningen har bestämmelsen i litteraturen kommit att kallas för spärregeln.
55

 

3.3.2.2 De bakomliggande skälen för spärregeln 

Som framgår av ovan fördjupar sig inte förarbetena i skälen bakom begränsningen av 

ansvarsgrunden som den ser ut i 2 kap. 2 § SkL. Lagstiftaren ansåg att frågan om en 

utvidgning av skadeståndsansvaret enligt culparegeln – det vill säga slopa kravet på att 

skadan ska ha vållats genom brottslig gärning – är ett svårlöst problem som skulle fordra en 

ingående utredning.
56

 Lagstiftarens bedömning torde ses mot bakgrund av skadeståndets 

historiskt starka koppling till brottslig gärning i SL.
57

  

En utvidgning av ansvaret var även svår att motivera mot bakgrund av den inskränkning av 

handlings- och rörelsefriheten det skulle innebära. Skadetypen är en nödvändig del av det 

ekonomiska livets struktur; i exempelvis konkurrenshänseende är det en förutsättning att 

olika aktörer vållar varandra rena förmögenhetsskador. Således är en del beteenden sådana att 

de förvisso medför en risk för skada men inte leder till skadeståndsansvar.
58

 Vidare har 

Bengtsson och Strömbeck anfört att ett sådant handlande inte heller anses strida mot någon 

oskriven handlingsnorm och att en införande av culparegeln skulle innebära vittgående och 

svåröverskådliga begränsningar.
59

 

Till skillnad från vid person- och sakskada är risken för att lida en ren förmögenhetsskada 

också tämligen svårt att reglera genom en ansvarsförsäkring. Detta eftersom storleken av en 

                                                 
54

 Se vidare Kleineman, Begreppsbildning och den skadeståndsrättsliga analysen, s. 718 f. där Kleineman anger 

att domstolarna använder sig av en ”begreppsinriktad” analysmetod vilket hämmar rättsutvecklingen av ren 

förmögenhetsskada. Eftersom spärregeln inte ska innebära skadeståndsrättslig immunitet förespråkar Kleineman 

en ”skadesituationsinriktad” analys för att komma till rätta med rättspolitiska överväganden, dvs. att i första 

hand söka nya ansvarsgrunder, utanför spärregeln, istället för att söka svar i spärregeln. Tidigare hade 

domstolarna också en tendens att försöka placera in utomobligatoriska spörsmål i inomobligatoriska för att 

undvika 2 kap. 2 § SkL. 

55
 Se bl.a. Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 136. Se vidare Kleineman, Ren förmögenhetsskada – den 

fortsatta rättsutvecklingen, s. 158 f. 

56
 Se prop. 1972:5, s. 157. Lagstiftaren fann vid SkL:s ikraftträdande inte skäl att ta initiativ till någon sådan 

utredning.   

57
 Se bl.a. Hellner & Radetzki, s. 62 f. Se även Karlgren, s. 106 f., som år 1972 framförde kritik och ansåg att en 

sådan koppling är egendomlig eftersom brist på straffansvar inte bör hindra skadeståndsansvar. 

58
 Se prop. 1972:5, s. 159. Se även Saxén, s. 72 f.  

59
 Se vidare Bengtsson & Strömbeck, avsnitt 2:2.1. 
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ren förmögenhetsskada kan vara förhållandevis svår att uppskatta i förväg.
60

 Det skulle 

innebära en hypotetisk bedömning av storleken på den skada som exempelvis en 

affärsverksamhet skulle lida på grund av en konkurrerande verksamhet. 

Begränsningen av ansvaret för ren förmögenhetsskada har även diskuterats allmänt utifrån 

flodvågsargumentet, the floodgate argument.
61

 Detta argument har framförts främst med 

anledning av ett allt för omfattande ansvar för tredjemansskador. Kleineman har anfört att 

argumentet är tillämpligt på ren förmögenhetsskada.
62

 Flodvågsargumentet baseras på att ett 

långtgående skadeståndsansvar kan komma att omfatta en obegränsad krets av skadelidande 

vilket medför att förutsägbarheten blir obefintlig. Eftersom att flodvågsargumentet avser att 

begränsa en ”flod” av skadeståndsanspråk torde en användning av argumentet vara mest 

användbart när en sådan risk finns, t.ex. vid revisorsansvar (NJA 2014 s. 272) eller vid 

kränkning av en rättighet enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (härefter Europakonventionen)  

(NJA 2015 s. 899). Enligt Kleineman finns det skäl att ifrågasätta om ett principiellt 

ställningstagande är motiverat mot bakgrund av hur sällan en så pass stor krets av 

skadelidande blir aktuellt.
 63

 

3.3.3 Subjektiva ansvarsförutsättningar när huvudregeln inte tillämpas  

3.3.3.1 Culparegeln  

När huvudregeln i 2 kap. 2 § SkL inte tillämpas faller den subjektiva ansvarsbedömningen i 

de flesta fall tillbaka på culparegeln. Av propositionen framgår att ersättning enligt 

culparegeln inträder när skada drabbat ett intresse som skyddas av den lagfästa eller oskrivna 

                                                 
60

 Ibid. 

61
 Argumentet kommer från det amerikanska skadeståndsrättsliga fallet Ultramares Corporation v. Touche 174 

N.E. 441 (1932) varit flodvågsargumentet uttalades första gången av domare Cardozo, C. J. Denne sa bl.a. att 

rätten inte ska tillåta ”liability in an indeterminate amount for an indeterminate time to an indeterminate class”. 

62
 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 180. Kleineman gör häri en jämförelse mellan tredjemansskador 

och rena förmögenhetsskador och anför med anledning av härav följande.”I själva verket är bakgrunden till 

denna princip [att tredjemansskador ej är ersättningsgilla] lika oklar som ansvarsprincipen vid rena 

förmögenhetsskador. Tredje man kan jämföras med den omedelbart skadelidande vid rena förmögenhetsskador 

och kan för övrigt i vissa fall lida ren förmögenhetsskada, nämligen i de fall då primärskadan inte kan 

kvalificeras som person- eller sakskada. Det är […] säkerligen tankegångar av samma art som adekvansläran 

som faktiskt motiverat regeln för tredjemansskador.” Se även Kleineman, Ren förmögenhetsskada – den 

fortsatta rättsutvecklingen, s. 172. Vidare togs flodvågsargumentet bl.a. upp i rättsfallet NJA 2014 s. 272 där 

frågan gällde revisorsansvar mot annan än bolaget på grund av brister i årsredovisning.  

63
 Se vidare Kleineman, Ersättningsgilla tredjemansskador, s. 313. 
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handlingsnorm vars åsidosättande utgör grunden för skadeståndsansvaret. Som huvudregel 

ger culparegelns skrivna och oskrivna handlingsnormer ett definitivt skydd på 

integritetskränkningarnas område, dvs. vid person- eller sakskada.
64

 Handlingsnormens 

skyddsomfång får särskilt en praktisk betydelse när det kommer till att begränsa 

skadeståndsansvaret.
65

 

Culparegeln kodifierades genom SkL och av 2 kap. 1 § följer att den som uppsåtligen eller av 

vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. Ansvar enligt culparegeln 

föreligger således vid både vårdslöshet och vid uppsåt.
66

 Av förarbetena till SkL följer att det 

är de i samhället vid varje given tidpunkt allmänt vedertagna handlingsmönstren som ska 

läggas till grund för culpabedömningen.
67

 Det är således något domstolarna får ta ställning till 

i det individuella fallet.
68

  

När en culpabedömning genomförs ska vägledning för den aktuella handlingsnormen i första 

hand sökas i författning, prejudikat och sedvana.
69

 Culpabedömning genomförs därmed i 

första hand i förhållande till en handlingsnorm.
70

 I de centrala rättsfallen som ska redogöras 

för i denna uppsats rör omständigheterna ofta ett kommersiellt yrkesutövande där 

skadevållaren har handlat oaktsamt eller uppsåtligt. När det är fråga om vårdslöshet i det 

kommersiella yrkeslivet kan som exempel på yrkesmässiga handlingsnormer som kan läggas 

till grund för culpabedömningen nämnas bl.a. god advokatsed, fackmässigt utfört arbete, 

regler om konkursförvaltare, eller god revisors- och revisionssed.
71

 

I andra hand, om inte föreskrifter, prejudikat eller sedvana ger någon ledning har det genom 

praxis och doktrin utvecklats en s.k. fri culpabedömning. Enligt Hellner och Radetzki bör en 

                                                 
64

Se vidare prop. 1972:5, s. 159 där det står att flertalet av culparegelns handlingsnormer får antas ge ett 

obetingat skydd mot varje kränkning av en persons integritet till person eller egendom som sker genom 

överträdelse av någon av dessa normer. 

65
 Se vidare prop. 1972:5, s. 60. Se mer om normskyddsläran i avsnitt 3.4.4 i denna uppsats. 

66
 Se Karlgren, s. 57. 

67
 Se vidare prop. 1972:5, s. 22. 

68
 A.a. s. 21. 

69
 Se Hellner & Radetzki, s. 123. 

70
 Andersson, Ansvarsproblem, s. 346 där Andersson angett att det i culpamotiveringen måste förklaras hur och 

varför skadevållaren gjort fel, dvs. varför skadevållaren ska bära risken. 

71
 Vad gäller revisionssed se rättsfallet NJA 2014 s. 272 som handlade om revisors skadeståndsansvar enligt 

ABL gentemot annan än bolaget i det aktuella fallet fanns det en standard, god revisionssed, som hovrätten 

tillämpade vid oaktsamhetsbedömningen. 
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avvägning göras utifrån följande faktorer: (i) risken för skada; (ii) den sannolika skadans 

storlek; (iii) möjligheten att undvika skadan och (iv) möjligheten att inse risken för skadan.
72

  

För att skadestånd ska inträda enlig culparegeln förutsätts som huvudregel att skadan vållats 

genom en positiv handling. Undantagsvis kan underlåtenhet föranleda skadeståndsskyldighet. 

I förarbetena ges som exempel på detta att någon har framkallat fara, men underlåtit att 

därefter ingripa för att avvärja faran; ett annat exempel är att någon har åsidosatt 

författningsmässig föreskrift om skyldighet att företa viss skadeförebyggande åtgärd.
73

  

I skadeståndsrättsliga sammanhang krävs i princip aldrig grov culpa som ansvarsgrund. Grov 

culpa kan däremot få avtalsrättslig inverkan och exempelvis åsidosätta ansvarsfriskrivningar. 

Av rättsfallet NJA 1992 s. 130 framgår att grov oaktsamhet utgör en kvalificerad avvikelse 

från normal aktsamhet. Vidare framgår av rättsfallet att vårdslösheten måste vara av mycket 

allvarligt slag och vanligen är det fråga om ett handlande som ligger på gränsen till ett 

uppsåtligt förfarande; det ska vara fråga om en betydande hänsynslöshet och nonchalans som 

medför en avsevärd risk för skada.
74

  

3.3.3.2 Dolus  

Eftersom det i skadeståndsrättsliga sammanhang ofta bara krävs oaktsamhet för att ådöma 

skadeståndsansvar är den subjektiva ansvarsgrunden uppsåt inte vidare problematiserad i den 

skadeståndsrättsliga litteraturen.
75

 Förvisso krävs som huvudregel uppsåt för ansvar vid brott, 

som i och för sig kan grunda skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada, men det 

                                                 
72

 Se Hellner & Radetzki, s. 127 ff. Se vidare Andersson, Ansvarsproblem, s. 66–71 som sammanfattar 

kriterierna i (a) riskfaktorer, (b) skadefaktorer, (c) handlingsalternativ och (d) möjligheter att inse situationens 

riskläge. Andersson anser att när det kommer till olika handlingsalternativ är olika handlingsmönster relevanta 

för olika s.k. livsområden och kraven att bemästra olika handlingsmönster skiljer sig åt i olika 

verksamhetsområden. 

73
 Se prop. 1972:5, s. 22. Det problematiska vid bedömningen av skadeståndsansvar vid underlåtenhet att handla 

är huruvida skadevållarens icke-handlande har orsakat skadan och kravet på kausalitet är uppfyllt. Bedömning 

görs utifrån det faktiska händelseförloppet jämfört med presumtiva handlingar som kunnat förhindra skadan. 

Det har därför påståtts att kausalitetsprövningen och culpabedömningen överlappar i denna fråga. Enligt min 

mening är detta ett något märkligt sätt att se på det eftersom den ena frågan är en bevisfråga och den andra 

frågan är en rättslig kvalifikation. Se vidare rättsfallet NJA 2013 s. 145 och särskilt punkterna 38–44 i HD:s 

dom. Domen är omdiskuterad eftersom den luckrar upp skillnaden mellan en praktisk orsaksanalys och en 

normativ culpaanalys samt att underlåtenhetsansvaret kan bli väldigt långtgående. Se vidare Schultz, 

Skadeståndsrättens framtid, s. 155 f. angående detta. 

74
 Se NJA 1992 s. 130, på sida 137. 

75
 Jfr Hellner & Radetzki, s. 122 som skriver att det inte finns någon anledning att precisera begreppet utan om 

det blir nödvändigt får man söka sig till straffrättens analys av uppsåtsbegreppet.  
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föranleder främst en uppsåtsbedömning i den straffrättsliga bedömningen. Själva 

fastställandet av vad som konstituerar uppsåt är inte lika problematisk som oaktsamhet. 

Förenklat innebär ett uppsåtligt handlande att det sker med insikt om de konsekvenser som 

handlandet föranleder.
76

  

3.3.3.3 Medvållande 

Av 6 kap. 1 § 2 st. SkL följer att i princip varje oaktsamhet, och således även uppsåt, på den 

skadelidandes sida kan leda till att skadestånd på grund av ren förmögenhetsskada jämkas. 

Jämkningen sker då främst med hänsyn till vad som är skäligt.
77

 Regeln ger uttryck för den 

principiella ståndpunkten att när en skada är vållad av flera personer bör bördan av de 

ekonomiska konsekvenserna fördelas med hänsyn till graden av var och ens vållande.
78

 

Vidare är regeln generellt giltig och tillämpas även när skadeståndsansvar inträder enligt 

andra regler än de som finns i SkL.
79

  

Vid jämkning av skadestånd för ren förmögenhetsskada kan skäl som är att hänföra till 

vållande eller ekonomiska förhållanden på respektive sidor kan väga in.
80

 Jämkning på grund 

av ekonomiska förhållanden torde främst ske när en annan bedömning leder till ett oskäligt 

resultat; hänsyn till skadelidande får dock inte drivas så långt att det leder till ett allt för 

omfattande skadeståndsansvar för skadevållaren.
81

 

                                                 
76

 Inom straffrätten finns olika typer av uppsåt; avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Se 

Leijonhufvud m.fl., s. 87 ff. Se NJA 1968 s. 500 vari en person sköt två personer s.k. raggare som förde oväsen. 

HD fann att personen agerade i affekt tog inte bort det faktum att han handlat uppsåtligt. Se även  

NJA 1969 s. 401 som rörde en misshandel förövad av en sockersjuk person som till följd av blodsockersänkning 

befann sig i omtöcknat tillstånd och som strax efter misshandeln, som bestod i att han gripit tag i en person och 

knuffat omkull denna, varit helt medvetslös. Uppsåt ansågs inte föreligga.  

77
 Se Bengtsson & Strömbeck avsnitt 6:1.1. 

78
 Se prop. 1972:5, s. 120, se särskilt DepC uttalande s. 584. När det kommer till ren förmögenhetsskada är s.k. 

identifikation möjlig. Det innebär att skadelidande får svara för all typ av vållande på skadelidandes sida. Det 

kan utgöras av t.ex. familjemedlemmars medverkan. Bedömningen av skadelidandes medverkan görs i princip 

utifrån samma förutsättningar som skadevållarens culpa. Se även Grönfors, s. 32 ff. Se vidare Bengtsson & 

Strömbeck, avsnitt 6:1.7.  

79
 Se prop. 1972:5, s. 582. 

80
 Se Bengtsson & Strömbeck, avsnitt 6:1.8. 

81
 Se Bengtsson & Strömbeck, avsnitt 6:1.8. Bengtsson & Strömbeck poängterar att så i princip aldrig är fallet 

när en ansvarförsäkring täcker skadeståndet eller när en utebliven jämkning inte nämnvärt påverkar 

skadevållarens ekonomi. Skadevållarens goda ekonomi är dock inte ett skäl för att alltid döma ut fullt 

skadeståndsansvar om skuldgraden och andra omständigheter på skadelidandes sida motiverar en jämkning.  
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Vid ren förmögenhetsskada tas särskild hänsyn till om den skadelidande begränsat sin skada 

eftersom det är närliggande att den typen av skador ökar succesivt.
82

 Att den skadelidande är 

skyldig att begränsa sin skada kan härledas ur medvållanderegeln i köplagen. Av den följer 

bl.a. att den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada och att 

om skadelidande försummar denna skyldighet får han eller hon bära motsvarande del av 

förlusten.
83

 Vid en sådan bedömning är det främst relevant att beakta vilka åtgärder 

skadelidande vidtagit för att begränsa sin skada; inte graden av vållande på ömse sidor.
84

 Av 

rättsfallet NJA 2017 s. 9 framgår bl.a. följande om den skadelidandes 

skadebegränsningsskyldigheter. 

”Vägledning kan sökas i hur en normal skadelidande under motsvarande 

omständigheter skulle ha handlat om han eller hon visste att ersättning inte 

skulle erhållas från motparten. En viktig utgångspunkt är vidare att plikten 

bör vara densamma oavsett hur den skadevållande parten har agerat.”
85

 

En viktig utgångspunkt torde således vara att jämföra skadelidandes faktiska handlande med 

ett hypotetiskt handlande utifrån om skadelidande haft vetskap om att ingen ersättning av 

skadevållaren gick att tillgå; frågan torde då bli när skadelidande skulle ha vidtagit 

skadebegränsade åtgärder.  

3.4 Adekvat kausalitet  

3.4.1 Inledning  

För att ansvar för en utomobligatorisk ren förmögenhetsskada ska föreligga följer av 

allmänna skadeståndsrättsliga grundsatser att det ska föreligga ett bestämt orsakssamband 

mellan å ena sidan den skadegörande handlingen eller underlåtenheten att handla och å andra 

sidan den uppkomna skadan.
86

 En ordning där alla orsakssamband kan leda till 

skadeståndansvar är inte rimlig varför det även förutsätts att orsakssambandet är adekvat. 

Adekvat kausalitet är en gemensam förutsättning för skadeståndsansvar som alltså alltid ska 

föreligga oberoende av vilken subjektiv ansvarsgrund som aktualiserats.
87

  

                                                 
82

 Ibid. Se vidare i prop. 1975:12, s. 134. 

83
 Se 70 § 1 st. köplagen (1990:931). 

84
 Se Bengtsson & Strömbeck, avsnitt 6:1.9. 

85
 Se NJA 2017 s. 9, se p. 32 i HD:s domskäl. 

86
 Se Bengtsson & Strömbeck, avsnitt 1:1.4. 

87
 Se Karlgren, s. 37 och s. 44. Se även Hellner & Radetzki, s. 184 om att adekvansläran kan ses som en yttersta 

gräns för skadeståndsansvaret.   
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3.4.2 Kausalitet  

Kausalitetskravet innebär att handling X faktiskt orsakade skada Z. Detta är en logisk 

prövning av orsakssambandet som inte tar avstamp i en rättslig bedömning.
88

 Vid 

bedömningen av om det föreligger ett orsakssamband tar skadeståndsrätten teoretiskt sett 

utgångspunkt i vad som benämns nödvändiga betingelser, conditio sine qua non, och 

tillräckliga betingelser, causa causans. Om en handling utgör en nödvändig betingelse för en 

skada, skulle skada Z inte ha inträffat om handling X inte hade utförts. En nödvändig 

betingelse behöver dock inte alltid leda till att skada faktiskt inträffar.
 89

 Om en handling 

utgör en tillräcklig betingelse för en skada betyder det att handling X ovillkorligt leder till 

skada Z. Enligt Schultz innebär det att om en tillräcklig betingelse råder kan inte skadan 

utebli.
90

 Med viss förenkling torde det vara möjligt att påstå att det endast förutsätts att en 

tillräcklig eller en nödvändig betingelse föreligger för att ett orsakssamband ska kunna 

konstateras.  

Ett ytterligare kausalitetsproblem uppstår vid samverkande skadeorsaker och alternativa 

skadeorsaker. Att ett orsakssamband utgörs av samverkande orsaker innebär att skada Z inte 

skulle inträffat i frånvaro av någon utav handlingarna X och Y.
91

 Enligt Hellner & Radetzki 

behöver handling X eller Y inte individuellt vara ”huvudorsaken” för att medföra 

skadeståndsansvar; det räcker att handling X eller Y utgjort en nödvändig del av den 

”sammanlagda” orsaken.
92

 Alternativa skadeorsaker innebär främst en kunskapsbrist om de 

faktiska förhållandena. Kännedom finns om att antingen handling X eller Y orsakade skadan 

finns men vilken av handlingarna som faktiskt orsakade skadan är ett bevisrättsligt 

spörsmål.
93

  

                                                 
88

 Se Schultz, Kommersiell skadeståndsrätt, s. 1024 f. Se också Karlgren, s. 37. 

89
 Nödvändiga och tillräckliga betingelser har dock inte längre samma betydelse för den praktiska och teoretiska 

orsaksbedömningen som de en gång hade. Se Schultz, Kausalitet, s. 265. 

90
 Ibid. 

91
 A.a. s. 461 där Schultz i och för sig påpekar att terminologin inte är helt enhetlig. 

92
 Se Hellner & Radetzki, s. 203. Se vidare Kleineman, De offentliga rättssubjektens skadeståndsansvar, s. 64. 

Där skriver Kleineman att ”… läran om adekvat kausalitet som utgör utgångspunkt för praktiskt taget all 

skandinavisk skadeståndsrättslig analys… läran [har] uppfattats olika beroende på vem som uttalat sig och vad 

denne haft för utgångspunkt. Även i teoretiskt renodlade exempel har oklarheter förelegat och i den mån 

ansvaret inte har hänfört sig till utomobligatoriska person- och sakskador har det ofta varit svårt att förklara 

hur läran skall appliceras på enskilda fall”. 

93
 Se Schultz, Kausalitet, s. 462. 
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3.4.3 Adekvans 

Adekvansbedömningen är en rättslig utvärdering av det aktuella orsakssambandet och 

innebär att en s.k. juridisk kausalitet fastställs, dvs. adekvat kausalitet.
94

 Orsakssambandet 

måste vara av viss beskaffenhet och kvalité och inte utgöra en slumpmässig följd av ett 

handlande. I förarbetena uttalas bl.a. att den inträffade skadan ska för en person med 

kännedom om alla föreliggande omständigheter ha framstått som en beräknelig och i viss 

mån en typisk följd av det skadegörande beteendet.
95

 Att skadan måste framstått som en 

beräknelig och i viss mån typisk följd av den skadegörande handlingen har i doktrinen 

formulerats att skadan ska ligga i ”farans riktning” för att vara ansvarsgrundande.
96

 I 

rättsfallet NJA 2017 s. 9 förklarade HD att effekter som är så osedvanliga eller osannolika att 

skadevållaren inte kunnat ta dem i beräkning ska bortses från vid en adekvansbedömning. En 

sådan effekt kan exempelvis vara hur omfattande den ekonomiska konsekvensen av ett visst 

handlande faktiskt är.
97

 I praktiken är det i många fall inte uppenbart om adekvat kausalitet 

föreligger eller inte. Enligt Karlgren leder det ofta till en diffus bedömning av huruvida det 

finns ett ”naturligt” samband mellan handling X och skada Z.
98

 

Det torde inte gå att påstå att det finns en väldefinierad adekvanslära i svensk rätt.
99

 Schultz 

har gjort uppdelningen av adekvansläran i sannolikhetskrav eller förutsägbarhetskrav. 

Sannolikhetskravet innebär att en skada är adekvat om det skadegörande handlandet 

medförde en sannolikhet för skadans inträffande; det är således en mera objektiv bedömning. 

Bedömningen kan dock ifrågasättas eftersom att när adekvansbedömningen tar vid har ju 

skadan redan inträffat och var således sannolik.
100

 Förutsägbarhetskravet tar främst 

utgångspunkt i vad skadevållaren borde ha förutsett och är således en mer subjektiv 

                                                 
94

 Ibid. Se även Karlgren, s. 44. Genom begreppet juridisk kausalitet avser Karlgren att tydligt skilja 

bedömningen från vanlig kausalitet. Detta eftersom Karlgren anser att kausalitet är artskilt från den juridiska 

bedömningen och en användning av begreppet kausalt kan vara missvisande.  

95
 Se prop. 1972:5, s. 22 f.  

96
 Se bl.a. Hellner & Radetzki, s. 194 f., och Karlgren, s. 45. Själva definitionen av adekvans torde inte variera i 

den juridiska litteraturen. 

97
 Se NJA 2017 s. 9, p. 22 och p. 26 i HD:s dom. 

98
 Se Karlgren, s. 48 f. 

99
 Se bl.a. Schultz, Adekvansläran, s. 16.  

100
 Se Schultz, Adekvansläran, s. 18 f. 
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bedömning. En sådan utgångspunkt leder enligt Schultz oundvikligen till att 

adekvansbedömningen till viss del sammanstrålar med culpabedömningen.
101

 

I svensk rättspraxis har adekvansläran haft olika betydelse och definierats olika i rättsfall.
102

 I 

rättsfallet NJA 1996 s. 564 formulerade HD adekvansbedömningen enligt följande. 

”Det måste emellertid anses att skadan varit en påräknelig följd av den 

ovarsamhet som Ove K ådagalagt genom att underlåta att se till att 

boxdörren försågs med en tillfredsställande låsanordning”
103

 (Min 

understrykning.) 

HD:s bedömning i NJA 1996 s. 564 torde falla in under förutsägbarhetskravet eftersom HD 

tycks ta hänsyn till om skadan var en påräknelig följd i relation till skadevållarens oaktsamhet; 

det vill säga subjektiva förhållanden på skadevållarens sida. I rättsfallet NJA 1998 s. 893 

genomförde HD en adekvansbedömning mot bakgrund av följande omständigheter.  

”I en marknadsekonomi ändras marknadsräntan fortlöpande […] Den 

högre räntekostnaden […] kan därför inte anses som en oväntad eller 

osannolik konsekvens av dröjsmålet med utbetalning av lånet. […] Den 

typiska risken att den försenade handläggningen skulle leda till en 

högre räntesats på det sökta lånet skall bäras av den försumlige och inte av 

den som lider skada.”
104

(Min understrykning.) 

HD:s bedömning i NJA 1998 s. 893 torde här falla under en objektiv sannolikhetsbedömning. 

Detta eftersom HD tar hänsyn till huruvida den högre räntekostnaden är en ”oväntad eller 

osannolik konsekvens” och ”den typiska risken” i relation till hur en marknadsekonomi 

fungerar. 

Enligt min uppfattning går det inte att påstå att det ena kravet är lämpligare före det andra. 

Istället torde, med utgångspunkt i rättsfallen ovan, det gå att påstå att ju större roll den s.k. 

mänskliga faktorn har spelat i själva orsaksambandet desto rimligare resultat leder 

förutsägbarhetskravet till. 

                                                 
101

 A.a. 29 ff. 

102
 Se bl.a. Hellner & Radetzki, s. 198. 

103
 Se NJA 1996 s. 564, på s. 573. Rättsfallet handlar om en travhäst som fick upp låset till sin boxdörr vilket 

ledde till att hästen skadades. Tränaren, som hade hästen i sin vård, ansågs ha orsakat skadan av vårdslöshet 

genom att inte se till att låset var säkert och därmed framkallat fara för att skadan skulle inträffa. 

104
 Se NJA 1998 s. 893, på s. 901 f. Rättsfallet handlar om att handläggningen av bostadslån hos 

länsbostadsnämnd fördröjdes vilket medförde att lånet utbetalades i ett förhöjt ränteläge.  
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Avslutningsvis kan adekvansläran även analyseras utifrån skadeståndsrättens preventiva och 

reparativa funktion. Detta leder oundvikligen till en riskavvägning och ju tyngre de reparativa 

skälen väger desto osäkrare blir det för skadevållaren.
105

 Med andra ord blir det med denna 

uppställning en avvägning mellan vems intressen som väger tyngs i förevarande situation; 

skadelidandes eller skadevållarens.
106

 Enligt Andersson kan en sådan bedömning bli 

förhållandevis skönsmässig. Detta eftersom bedömningen torde bygga på samhällets 

förväntningar på när det är rimligt att skadevållaren anses ansvarig för den aktuella skadan 

och när är det orimligt att skadelidande inte ska bli ersatt sin skada. Av det skälet är det enligt 

Andersson svårt att motivera en allt för omfattande begränsning av skadeståndet genom en 

adekvansbedömning.
107

  

Enligt min uppfattning torde det vara möjligt att motivera vikten av skadans förutsägbarhet 

för skadevållaren med att förutsägbarheten är till fördel för att skadeståndsrätten ska kunna 

verka preventivt. Om skadan överhuvudtaget inte är påräknelig saknas till viss del möjlighet 

för skadevållaren att avvärja skadan.
108

 Det innebär dock inte att skadeståndets reparativa och 

preventiva funktion ska vara avgörande vid en adekvansbedömning.  

Det är klart att det i olika situationer är mer eller mindre uppenbart om ett orsakssamband är 

adekvat. I de fall som adekvansen inte är uppenbar torde i första hand bedömningen bli 

beroende av situationen i det aktuella fallet med utgångspunkt i om skadan var förutsägbar 

eller utgjorde en sannolik alternativt en typisk risk till följd av det skadegörande handlandet. 

Oavsett utgångspunkt faller bedömningen inom ramen för frågan om skadan låg i farans 

riktning med hänsyn till omständigheterna. Därefter kan en mer eller mindre skönsmässig 

bedömning utifrån samhälleliga förväntningar aktualiseras. En sådan bedömning torde med 

sannolikhet delvis kunna bygga på rättspolitiska överväganden, se mer om detta i nästa 

avsnitt. 

                                                 
105

 Se Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 92. 

106
 I försäkringssammanhang, som ligger utanför denna uppsats syfte, blir dock en avvägning mellan 

skadeståndets preventiva och reparativa funktion något snedvriden pga. försäkringens funktion att skydda mot 

”oväntade” skador.  

107
 A.a. s. 89 f. 

108
 Det går i och för sig att tänka sig att om skadevållaren vet att denne även kan få svara för indirekta skador 

skulle det kunna innebär att skadevållaren är ännu mer aktsam och mindre benägen att ta risker. 
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3.4.4 Normskyddsläran 

Normskyddsläran är nära kopplad till adekvansbedömningen. Normskyddsläran utgångspunkt 

är att ersättningsskyldighet undantas för sådan skada som faller utanför den aktuella 

skadeståndsregelns skyddsändamål.
109

 Det innebär att det kan förekomma situationer där en 

skada i och för sig är fullt påräkneligt, det vill säga adekvat, men skadan inte skyddas av den 

överträdda normen varför skadeståndsansvar inte föreligger. Av förarbetena till SkL framgår 

att normskyddsläran har betydelse vid bedömningen av skadeståndsansvaret för ren 

förmögenhetsskada, enligt följande. 

”Det torde nämligen vara en erkänd grundsats i svensk skadeståndsrätt att 

ersättningsansvar enligt culparegeln - eller ansvarsregler som är anknutna 

till denna - inträder bara när skadan har drabbat ett intresse som skyddas 

av den lagfästa eller oskrivna handlingsnorm vars åsidosättande utgör 

grunden för skadeståndsansvaret.”
110

 

Normskyddsläran har i NJA 1976 s. 458 erkänts av HD. Det innebär att domstolarna har 

givits ett faktiskt utrymme i rättstillämpningen att frångå en helt rättspositivistisk 

rättstillämpning genom en normskyddsanalys.
111

 En normskyddsanalys innebär främst en 

begränsning av skadeståndsansvaret, eftersom skadan måste vara av den art som 

bestämmelsen ska förebygga.
112

 Enligt min mening kan normskyddsläran tillämpas som ett 

komplement till adekvansbedömningen – om en handling ligger så att säga på gränsen till vad 

som faller inom det aktuella normskyddet, kanske det också talar för att orsakssambandet inte 

är adekvat. 

Normskyddsläran torde dock med försiktighet kunna användas i utvidgande syfte. I 

normskyddsanalysen finns ett utrymme att ta hänsyn till sådana omständigheter som tidigare 

varit odefinierade och som främst blivit relevanta när det saknas vägledande förarbeten till en 

viss regel. Enligt Kleineman möjliggör normskyddslära i sådana fall en noggrann rättspolitisk 

och moralisk analys utifrån den överträdda normens ändamål och ett skyddat intresse; 

                                                 
109

 Se Hellner & Radetzki, s. 201. Vid användning av begreppet ”skyddsändamål” åsyftas sådan skada som 

normen avser att skydda. 

110
 Se prop. 1972:5, s. 159 f. 

111
 Se JustR Nordensons yttrande i NJA 1976 s. 458 genom vilket normskyddsläran anses ha fått sitt erkännande 

i praxis. 

112
 A.a. s. 140. 
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densamme förespråkar därmed fria rättspolitiska resonemang som utvidgar 

skadeståndsansvaret eftersom det även fordrar en rättsutveckling i rättspraxis.
113

  

Frågan är hur en normskyddsanalys ska genomföras vid en bedömning av ansvaret för 

utomobligatorisk ren förmögenhetsskada utan lagstöd. I sådana situationer saknas det en 

straffrättslig bestämmelse (jämför spärregeln), lex specialis eller en kontraktsrättslig regel att 

utgå ifrån. Det kan leda till oklarheter eftersom skyddsändamålet måste sökas i den åsidosatta 

normen och när det saknas lagstöd saknas det också en given norm. Mot bakgrund av detta 

ska ett skyddsändamål undersökas i de rättsregler som etablerats i de rättsfallen som är 

centrala för denna uppsats. En mera grundläggande genomgång av rättsfallen kommer att ske 

i avsnitt 4.3–4.5 nedan. 

I rättsfallet NJA 1987 s. 692 (Kone) utgjorde befogad tillit den rättsregel som lades till grund 

för ansvar för utomobligatorisk ren förmögenhetsskada. HD fann att eftersom ett 

värderingsintyg kan ligga till grund för vitt skilda spörsmål och användas av en mängd för 

skadevållaren okända personer bör den ersättningsberättigade kretsen begränsas till de som 

fäst befogad tillit till värderingsintyget. Den befogade tillitens skyddsändamål utgörs således 

av sådan skada som uppkommer till följd av att skadelidande haft befogad tillit till ett 

värderingsintyg. I rättsfallet NJA 2001 s. 878 definierade HD skyddsändamålet till de som 

haft faktisk befogad tillit till en uppgift. 

I rättsfallen NJA 2005 s. 608 och NJA 2015 s. 899 utgjordes rättsregeln av kvalificerat 

otillbörligt handlande. Av 2005 års fall framgår att den skada som den skadelidande parten i 

det rättsförhållande som tredjeman kvalificerat otillbörligt ingriper i lider faller inom ramen 

för normens skyddsändamål. Av 2015 års fall framgår att även sådan skada som följer av en 

kvalificerat otillbörlig rättighetskränkning kan falla inom ramen för normens 

skyddsändamål.
114

 En extensiv tolkning av 2015 års fall skulle även kunna innebära att 

normens skyddsmål inte är begränsat till skada till följd av att just en konventionsskyddad 

rättighet kränkts; utan även omfatta skador till följd av ett kvalificerat otillbörligt handlade i 

vidare bemärkelse.  

Av rättsfallen NJA 1996 s. 700 och NJA 1998 s. 520 framgår att ansvar kan föreligga då 

annan obehörigen förfogat över egendom som tredje man har en sakrätt till. Dvs. tredje mans 

                                                 
113

 Jfr Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 288. Se även Kleineman, Ren förmögenhetsskada vid brott, s. 652.  

114
 Dvs. en kränkning av en rättighet enligt Europakonventionen. 
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skada är skyddsvärd. Vilken definierad norm inom vars skyddsändamål skadan faller är dock 

inte klart och uttalas heller inte av HD i rättsfallen.  

Vad som utgör skyddsändamålet när det saknas lagstöd är enligt min uppfattning främst 

tydligt i de fall då skadeståndsansvar aktualiserats på grund av befogad tillit till en uppgift 

eftersom principen i sig är begränsande för skadeståndsansvaret. Som kommer att diskuteras 

nedan i kapitel 6 torde en omvänd normskyddsanalys kunna tillämpas i fall där det saknas 

lagstöd för skadeståndsansvar. Analysen som avses innebära att ett skyddsvärt intresse 

eftersöks med utgångspunkt i omständigheterna i det aktuella fallet istället för enbart i en 

åsidosatt norm. En sådan bedömning torde aktualiseras då A lider en ren förmögenhetsskada 

på grund av ett skadegörande handlande som i och för sig inte är brottsligt men ändå så pass 

klandervärt att det av rättspolitiska skäl är motiverat att skadevållare B ska ansvara för 

skadan.  

4 UNDANTAG FRÅN HUVUDREGELN 

4.1 Inledning  

Som nämnts tidigare finns det ett antal lagstadgade undantag från huvudregeln och ett antal 

rättsfall från HD där domstolen funnit att ansvar för utomobligatorisk ren förmögenhetsskada 

förelegat trots frånvaro av brott och utan stöd i lag. Inledningsvis i detta avsnitt kommer de 

lagstiftade undantagen kort att beskrivas. Därpå följer kärnan i detta kapitel som utgörs av de 

undantag som etablerats i rättspraxis. Rättsfallen kan delas in i tre kategorier:  

(i) befogad tillit;
 115

  

(ii) kvalificerat otillbörligt handlande;
116

 och  

(iii) sakrättsliga– och övriga fall.
117

 

                                                 
115

 Se rättsfallen NJA 1987 s. 692 och NJA s. 2001 s. 878. I dessa utgör tillitsteorin den ansvarsgrundande 

rättsregeln. Se även rättsfallen NJA 2014 s. 272 om bl.a. befogad tillit till ett bolags årsredovisning.  

116
 Se rättsfallet NJA 2005 s. 608. Se också rättsfallet NJA 2015 s. 899 där HD diskuterade relevansen av 

kvalificerat otillbörligt handlande i andra situationer än ingripande i annans rättsförhållande som i 2005 års fall. 

117
 Se rättsfallet NJA 1996 s. 700 som rörde vårdslös konkursförvaltning vilken orsakat skada för tredjeman. Se 

också NJA 2017 s. 9 som rörde rent strikt ansvar för sökanden vid interimistiskt förbud att använda varumärke. 
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4.2 Speciallagstiftning  

Skadeståndsansvaret i speciallagstiftning kan se olika ut. Dels kan skadeståndsansvar åläggas 

genom stadganden om straff, då följer ansvaret av huvudregeln i 2 kap. 2 § SkL. Dels kan 

skadeståndansvaret följa av icke straffbart handlande under förutsättning att handlandet varit 

oaktsamt eller uppsåtligt.
118

 I det följande ska fokus ligga på den senare typen av ansvar.  

Av konkurrenslagen följer att ett företag kan bli skadeståndsskyldigt om det överträder 

förbudet om konkurrensbegränsande samarbete mellan företag eller missbrukar sin 

dominerande ställning.
119

 Av 37 § marknadsföringslagen (2008:486) följer att den som 

uppsåtligen eller oaktsamt bryter mot ett förbud eller åläggande enligt lagen ska ersätta skada 

som därigenom uppkommer för en konsument eller någon annan näringsidkare. Av 

immaterialrättslig lagstiftning framgår att den som uppsåtligt eller oaktsamt gör sig skyldig 

till immaterialrättsintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet och den ytterligare 

skada som intrånget inneburit. Om intrånget skett utan vållande ska ersättning betalas endast i 

den mån det är skäligt.
120

 Av 29 kap. 1–2 §§ ABL följer att en stiftare, styrelseledamot eller 

VD som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget 

ska ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan 

genom överträdelse av ABL, lag om årsredovisning eller bolagsordningen. I ABL finns 

således ett internt skadeståndsansvar gentemot bolaget och ett externt gentemot aktieägare 

eller annan. Avslutningsvis följer det av 54 § lag (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet att arbetsgivare, arbetstagare och organisationer som bryter mot lagen eller mot 

kollektivavtal ska ersätta uppkommen skada. 

Sammanfattningsvis finns det i respektive lagstiftning viktiga intressen som måste skyddas. 

Genom konkurrenslagstiftningen främjas samhällsekonomin och därigenom skyddas 

konsumenters välfärd.
121

 Även marknadsföringslagen har för avsikt att tillförsäkra 

konsumenter ett skydd men även att en god marknadsföringssed iakttas företag emellan.
122

 

Genom dessa två lagstiftningar torde således främst konsumenter skyddas. Skadeståndsansvar 

                                                 
118

 Se Hellner & Radetzki, s. 66. 

119
 Se 3 kap. 25 § jämte 2 kap. 1 och 7 §§ konkurrenslagen (2008:579). 

120
 Se bl.a. 8 kap. 4 § varumärkeslagen (2010:1877), 9 kap. 58 § patentlagen (1967:837), 19 § firmalagen 

(1974:156), 7 kap. 54 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 36 § 

mönsterskyddslagen (1970:485). Se närmare redogörelse i Hellner & Radetzki, s. 68. 

121
 Se Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 75 f.  

122
 Se Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 39. 
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vid immaterialrättsintrång avser att skydda en rättighetshavares ensamrätt och således de 

immateriella och monetära investeringarna som ligger bakom en immateriell rättighet.
 123

 

Genom ABL:s bestämmelser skyddas dels bolaget, dels sådana som står utanför bolaget och 

t.ex. har fäst befogad tillit till en årsredovisning.
124

 Ett sådant skydd torde närmast kunna 

motiveras av att stiftare, styrelseledamot, VD eller revisor inte ska sätta egna intressen före 

bolagets, aktieägare eller annans intressen.
125

 Genom dessa lagbestämmelser torde främst 

olika typer av investeringar skyddas. Avslutningsvis är att reglerna i arbetsrättslig lagstiftning 

följs av största vikt eftersom arbetsmarknaden bygger på att den svenska modellen 

respekteras.
126

 Lagstiftningen torde således bl.a. avse att skydda den svenska 

arbetsmarknaden vilket bl.a. förutsätter att parterna på arbetsmarknaden respekterar 

lagstiftningen i alla fall. 

4.3 Befogad tillit 

4.3.1 Teorin om den befogade tilliten 

Av doktrin och rättspraxis framgår den s.k. befogade tillitsteorin. Tillitsteorin bygger på den 

befogade tillitens relevans som först fastslogs genom rättsfallet NJA 1987 s. 692 (Kone).
127

 

Teorin om den befogade tilliten så som den tillämpats i rättspraxis tar sikte på följande 

situation. C har lämnat en felaktig uppgift till B, som därefter lämnat den felaktiga uppgiften 

vidare till tredje man A. Tredje man A har haft befogat tillit till den felaktiga uppgiften och 

på grund av detta vållats en ren förmögenhetsskada. Som nämnts ovan utgör tillitsteorin ett 

undantag från den subjektiva förutsättningen om brottsligt handlande. Enligt Kleineman kan 

teorin även beskrivas som ett adekvanstest vid vilseledande eller oriktiga uppgifter, men även 

som en normskyddsbedömning då den avgränsar den ersättningsberättigade kretsen.
128

  

  

                                                 
123

 Se Levin, s. 579. 

124
 Se nedan om rättsfallet NJA 2014 s. 272. 

125
 Se Svernlöv, s. 202. Se mer om detta i avsnitt 4.3.4 nedan. 

126
 Se Viklund & Wästfelt, s. 250. Som exempel på bestämmelser i medbestämmandelagen är att part är skyldig 

att infinna sig till förhandling, att arbetsgivare inte bryter mot sin primära förhandlingsskyldighet etc. 

127
 Se Kleineman, Befogade tillitens skadeståndsrättsliga relevans, s. 630 där Kleineman skriver följande. ”Här 

klargör HD således en gång för alla att tillitens relevans utgör själva rättsregeln. Vad som således utmärker det 

utomobligatoriska skadeståndsansvaret för vilseledande information är att tillitens relevans utgör rättsregeln, 

medan det motsvarande ansvaret på kontraktsrättens område har själva avtalsförhållandet som rättsgrund.” 

128
 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta rättsutvecklingen, s. 163 f. 
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Frågan om skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada på grund av vilseledande eller 

oriktigt uppgift kan enligt Kleineman besvaras genom att pröva tre frågor enligt följande.  

1) om den skadelidande haft befogad tillit till den aktuella uppgiften; och  

2) om skadevållaren har varit oaktsam; och  

3) om skadevållaren insett eller bort ha insett följderna av den vilseledande eller 

oriktiga uppgiften.
129

 

Om samtliga tre frågor är uppfyllda i det aktuella fallet kan skadeståndsansvar inträda. 

Genom rättsfallet NJA 2001 s 878 tydliggjorde och begränsade HD uppgiftslämnarens ansvar 

genom möjligheten för denne att friskriva sig från ansvar. HD prövade även, till viss del, den 

befogade tilliten i rättsfallet NJA 2014 s 272.
130

  

En genomgång av dessa tre grundläggande rättsfall (NJA 1987 s. 692, NJA 2001 s. 878 och 

NJA 2014 s. 272) som behandlar tillitsteorin kommer att ske nedan. 

4.3.2 NJA 1987 s. 692  

Genom rättsfallet NJA 1987 s. 692 (Kone) etablerades rättsregeln om den befogade tillitens 

relevans. Av rättsfallet framgår bl.a. följande. 

A lånade ut 1 miljon kr till en fastighetsbyrå. Till säkerhet för lånet erhöll A bl.a. ett 

pantbrev motsvarande 800 000 kr i en av ägaren till fastighetsbyrån tillhörig 

fastighet. Till grund för A:s beslut att godta säkerhet i den aktuella fastigheten låg ett 

värderingsutlåtande utställt av en värderingsman. Det aktuella värderingsutlåtandet 

var utfärdat på beställning av fastighetsbyrån och hade inte upprättats i syfte att tjäna 

som underlag för det aktuella låneavtalet. Så småningom uteblev betalning enligt 

låneförbindelsen. Därefter framkom att A:s säkerhet inte täckte fordran då de i 

värderingsutlåtandet angivna sak- och värderingsuppgifterna var felaktiga. Det stod 

bl.a. angivet i utlåtandet att fastigheten var god för exploatering för bebyggelse, 

något som kommunen vari den aktuella fastigheten var belägen tidigare hade 

avstyrkt. Fråga i HD var om värderingsmans ansvar för oaktsamt intygande. 

Inledningsvis fann HD att värderingsmannen handlat vårdslöst. Den felaktiga uppgiften 

utgjorde ett faktiskt förhållande; huruvida det fanns byggnadsrätt för en 

exploateringsfastighet. HD bedömde att en byggnadsrätt är typiskt sett avgörande för värdet 

                                                 
129

 Ibid. 

130
 I rättsfallet NJA 2014 s. 272 fanns visst lagstöd i ABL. 
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av en exploateringsfastighet och en relativt enkel uppgift för en värderingsman att undersöka. 

Eftersom värderingsmannen avstått från att undersöka uppgiften fann HD att han handlat 

vårdslöst.
131

  

Avseende frågan om lämnade av oaktsamt vilseledande uppgifter kan föranleda 

utomobligatoriskt skadeståndsansvar anförde HD inledningsvis att avsikten med ett 

värderingsintyg som i förevarande fall är att det ska fungera som beslutsunderlag i samband 

med rättsliga förfoganden över fastighet. HD konstaterades att således måste det stått klart 

för en värderingsman att ett värderingsintyg kan komma till användning för skilda ändamål, 

och att annan än uppdragsgivaren kan fästa avseende vid intyget är ofrånkomligt. HD ansåg 

därför att tredje man som med fog satt sin tillit till ett värderingsintyg inte ska bära följderna 

av skada som beror på att skadevållarens vårdslöshet. HD fann således att skadeståndsansvar 

för den som yrkesmässigt åtar sig fastighetsvärderingar inte begränsas till uppdragsgivare 

utan även omfattar tredje man som fäst befogad tillit till intyget, så länge inget förbehåll om 

ansvar gjorts i intyget.
132

 

Genom domen bröt HD med den tidigare gällande rätten och fastlade principer om ansvar vid 

ren förmögenhetsskada som orsakats genom oaktsamt vilseledande och mot det som bl.a. 

Kleineman starkt kritiserat som lagpositivism.
133

  

Enligt min mening förelåg inte en avtalsrelation mellan skadelidande och skadevållaren, men 

situationen är ändå av kontraktsliknande karaktär. Detta eftersom ett värderingsintyg typiskt 

sett används som beslutsunderlag. Det måste ha stått klart för värderingsmannen att tredje 

man kunde komma att använda det, vilket är ett resonemang av förutsägbarhetskaraktär och 
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 Det som HD lade vikt vid i culpabedömningen är den sannolika skadans storlek och möjligheten att undvika 

skadan och låter dessa omständigheter vara avgörande för culpabedömningen. HD anförde också att kontrollen 

av den typen av uppgift torde vara relativt enkelt för en värderingsman. Det innebar att HD tydligt tog hänsyn 

till förväntade handlingsmönster inom den specifika gruppen. 

132
 HD angav i denna del att ”[a]vsikten med ett sådant intyg är oftast att det skall tjäna som beslutsunderlag i 

samband med rättsliga förfoganden över fastigheter […]. För värderingsmannen måste det stå klart att intyget 

kan komma till användning för skilda ändamål av fler personer [...]. Övervägande skäl talar för att den som 

med fog satt sin tillit till ett värderingsintyg inte skall bära följderna av en skada som ytterst beror på att 

intygsgivaren varit vårdslös.” Se NJA 1987 s. 692, på s. 703. 

133
 Kleineman, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta rättsutvecklingen, s. 162 och Kleineman, Befogade 

tillitens skadeståndsrättsliga relevans, s. 630 ff. Kleineman skriver även att eftersom det i ett fall som det 

förevarande inte finns en allmän regel om ansvar för ren förmögenhetsskada på grund av vilseledande 

information är det befogade tilliten den enda självständiga ansvarsgrunden. 
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som skapat en plikt för värderingsmannen gentemot tredje man. Detta är möjligtvis också vad 

som enligt min mening gör situationen kontraktsliknande.  

Enligt min mening kan man tänka sig att också motsvarande bedömning skulle göras 

avseende andra former av intyg som kan komma att användas av tredje man, exempelvis 

uppmätningar av arean på bostadsrätter
134

 eller besiktningsutlåtanden som tredje man satt sin 

tillit till. 

4.3.3 NJA 2001 s. 878 

Förutsättningarna i rättsfallet NJA 2001 s. 878 var förhållandevis lika de i NJA 1987 s. 692 

(Kone). Genom 2001 års rättsfall klargjorde HD att NJA 1987 s. 692 inte skulle förstås som 

att ett värderingsutlåtande som genom värderingsmannens oaktsamhet innehöll felaktigheter 

alltid medförde skadeståndsansvar för värderingsmannen. HD förklarade att avgörande för 

frågan var om tredje mans tillit till utlåtandet faktiskt varit befogad. Av rättsfallet framgår 

bl.a. följande. 

En värderingsman C utfärdade, på uppdrag av B, ett värderingsintyg avseende en 

fastighet i Östersund. I intyget fanns en klausul intagen om intygets syfte. 

Värderingsintyget användes sedermera som underlag för ansökan av D om kredit 

mot ett pantbrev hos en bank A. A beviljade krediten med pantbrevet som säkerhet. 

Så småningom kunde D inte infria sitt betalningsåtagande mot A och fastigheten 

såldes på exekutiv auktion. Köpeskillingen täckte dock inte någon del av A:s med 

panträtt förenade fordran hos D. 

Fallet är av principiell betydelse för den befogade tillitens omfattning. Av betydelse för 

bedömningen om tilliten varit befogad är främst om uppgiftslämnaren gett uttryck för något 

förbehåll avseende intyget. HD ansåg dels att mot bakgrund av den potentiella omfattningen 

av ett skadeståndsansvar, dels att värderingsintyget kan varit avsett för annat ändamål än 

tredje mans, kraven på utformningen av en friskrivning inte bör vara för stora. HD fastslog att 

om friskrivningen uttryckligen hänvisar till det ändamål som föranlett utlåtandets utfärdande, 

har uppgiftslämnaren friskrivit sig från ansvar för det fall uppgiften används för något den 

inte är ämnad för.  

I rättsfallet fann HD det tillräckligt att det i värderingsintyget var angivet att intyget var 

”avsett att ligga till grund för tvist” och att det endast gällde under förutsättning att ”erhållet 
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 Jfr rättsfallet NJA 2016 s. 237 som rörde en överlåten bostadsrättslokal där lokalens area påstods vara för 

liten. 
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underlag i form av intäkter och ytuppgifter är korrekt” för att HD skulle finna att den 

friskrivningen hade rubbat tredje mans befogade tillit.
 
Ansvar förelåg därför inte.

 135
 

Eftersom att partkonstellationen i NJA 1987 s. 692 och NJA 2001 s. 878 är av 

kontraktsliknande karaktär bör vägledning kunna hämtas från avtalsrättsliga principer. Enligt 

avtalsrättsliga principer tolkas i regel friskrivningsklausuler snävt och i standardavtalsrätten 

är det en huvudprincip att friskrivningar avseende bl.a. skadeståndsansvar i ensidigt 

upprättade standardavtal tolkas restriktivt mot den som infört klausulen.
136

 HD har i 

rättspraxis vad gäller avtalstolkning lagt vikt vid den språkliga utformningen av klausulen, 

dess rättsliga bakgrund, dess allmänna syfte samt i vilket sammanhang den förekommer.
137

 

Parallellerna mellan inomobligatoriskt och utomobligatoriskt ansvar får dock endast göras 

med försiktighet eftersom det rör sig om skilda ansvarsområden. Enligt min mening bör dock 

i fråga om utomobligatoriskt ansvar – vid bedömningen av huruvida tilliten är befogad med 

tanke på friskrivningen – hänsyn även tas till vem som lämnat uppgifterna. I 2001 års fall var 

skadevållaren ett erkänt värderingsföretag. Enligt min mening torde kravet på friskrivningen 

då kunna ställas högre för att den skadelidandes befogade tillit ska rubbas. Ett stort förtroende 

på marknaden torde åtföljas av ett mer omfattande ansvar på tydlighet.
138

  

4.3.4 NJA 2014 s. 272 

Rättsfallet NJA 2014 s. 272 (BDO) skiljer sig från de tidigare två rättsfallen eftersom 

skadeståndsansvar i det aktuella fallet är reglerat i 29 kap. 1–2 § § ABL. För principen om 

den befogade tilliten finns det dock vissa överväganden i domen som är intressanta och 

relevanta för denna uppsats syfte. Rättsfallet kommer därför att behandlas med utgångspunkt 
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 Se NJA 2001 s. 878, s. 886 f. 

136
 Se Adlercreutz & Johann Mulder, s. 123, se även Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 101 f. Jfr även med Ramberg 

& Ramberg s. 185 ff. och den inom allmänna avtalsrätten omskrivna oklarhetsregeln – som bör användas med 

försiktighet. Oklarhetsregelns innebörd är att innehåll i ett avtal som är otydligt ska fastställas till nackdel för 

den part som formulerat och/eller åberopat det aktuella innehållet. Dock kan oklarhetsregeln aldrig tillämpas 

utan en föregående helhetsanalys av det aktuella avtalet. 

137
 Se NJA 1991 s. 319. Se även NJA 2014 s. 960 där HD belyste vikten av den gemensamma partsavsikten vid 

avtals ingående samt villkorets ordalydelse och i sista hand systematiken i avtalet.  

138
 Enligt min mening är det – trots utgången i målet – inte uppenbart att friskrivningen i det aktuella fallet är 

uttrycklig. Detta mot bakgrund av hovrättens dom och att HD:s majoritet inte var överens om domslutet. Se 

även vad JustR Beckman bl.a. anförde som skiljaktig om att det i värderingsutlåtandet uttryckligen angavs att 

avsikten var att bestämma fastighetens marknadsvärde och att den metod som hade använts för att bestämma 

marknadsvärdet också formellt svarade mot det syftet. JustR Beckman ansåg därför att noteringen ”avsett att 

ligga till grund för tvist” ej var tillräcklig för att uppgiftslämnaren skulle friskriva sig från ansvar. 
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i de delar som behandlar den befogade tilliten. Av rättsfallet NJA 2014 s. 272 framgår bl.a. 

följande. 

En utomstående person A påstod sig ha lagt en årsredovisning till grund för ett 

affärsbeslut. Affärsbeslutet innebar att A fick nyemitterade aktier i bolag C i utbyte 

mot A:s aktier i bolag B. Årsredovisningen var dock bristfällig avseende uppgifter 

om goodwillposter och en återbetalningsskyldighet. A påstod att de bristfälliga 

uppgifterna orsakat att A fattat ett affärsbeslut som A inte skulle fattat om 

uppgifterna varit korrekta, alternativt skulle affärsbeslutet innefattat förmånligare 

villkor. A påstod att affärsbeslutet orsakat A en ren förmögenhetsskada och förde 

därför talan mot bolag C:s revisor. 

Skadan som gjordes gällande i målet var en ren förmögenhetsskada.
139

 Av 29 kap. 1 – 2 § § 

ABL följer bl.a. att revisor ska ersätta skada som han vid fullgörande av sitt uppdrag 

uppsåtligt eller oaktsamt tillfogar annan.
140

 HD fann att kravet på att en granskning av en 

årsredovisning ska ske i enlighet med god revisionssed avser att skydda sådan befogad tillit 

som en beslutsfattare, dvs. annan, vid ett ställningstagande till ett affärsbeslut, kan knyta till 

en årsredovisning.
141

 

HD bedömde att för att tilliten till en årsredovisning ska vara befogad måste tilliten ha viss 

styrka och relevans för affärsbeslutet. Även hur årsredovisningen kommit den skadelidande 

till del och vad för typ av transaktion det rör sig om är relevant för bestämmandet av 

ansvarets omfattning.
142

 Vidare fann HD att ett allmänt riktmärke för den befogade tilliten är 

om årsredovisningen typiskt sätt utgör en väsentlig del av det konkreta beslutsunderlaget för 

ett affärsbeslut och affärsbeslutet innebär en affärsförbindelse med bolaget eller en 

transaktion av aktier eller andra instrument som bolaget emitterar. HD konstaterade att en 
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 Avseende culpabedömningen se NJA 2014 s. 272, p. 10 i HD:s dom. Revisorns vårdslöshet prövades aldrig i 

HD eftersom hovrättens culpabedömning enligt prövningstillståndet skulle läggas till grund för prövningen i 

HD. Handlingsnormen som lades till grund för revisorns vårdslöshet var god revisionssed och hovrätten fann att 

revisorn varit vårdslös vid sin granskning av årsredovisningen. 

140
 HD fann att annan borde förstås som ett klargörande av att ren förmögenhetsskada i angivna fall 

(överträdelse av aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen) kan ersättas också i 

ett utomobligatoriskt förhållande. Det framgår inte av bestämmelserna i ABL vad som förutsätts för ansvar 

gentemot annan varför HD konstaterade att svar måste sökas i normens skyddsändamål, se NJA 2014 s. 272, p. 

18 i HD:s dom. 

141
 Se NJA 2014 s. 272, p. 20 i HD:s dom. Se vidare p. 21 i HD:s dom där HD tydliggör att det normalt saknar 

betydelse vilken tillit en skadelidande har fäst vid just revisionsberättelsen; redan befogad tillit till information i 

årsredovisningen kan vara ansvarsgrundande, om revisionen av denna inte har svarat mot de krav som följer av 

god revisionssed.  

142
 Se NJA 2014 s. 272, p. 26 i HD:s dom. 
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snävare begränsning av den befogade tilliten till en årsredovisning kan tänkas i andra fall och 

extensivare bedömningar bör göras återhållsamt.
143

 Bl.a. bedömde HD att en genom börskurs 

förmedlad tillit till en årsredovisning inte är ansvarsgrundande för en revisor. Detta främst 

med anledning av att den kretsen av personer inte omfattas av revisorns granskningsplikt men 

även mot bakgrund av flodvågsargumentet.
144

 

I det aktuella fallet fann HD att A haft fog att fästa tillit till årsredovisningens förenlighet med 

god revisionssed. Detta mot bakgrund att den aktuella transaktionen utgjorts av en 

förhållandevis stor post aktier och att en årsredovisning typiskt sätt utgör en väsentlig del av 

beslutsunderlaget i ett sådant fall.
145

 Skadeståndsansvar för A:s rena förmögenhetsskada 

förelåg i slutändan inte för bolag C:s revisor. Detta eftersom HD fann att det inte förelåg ett 

kausalt orsakssamband mellan A:s befogade tillit till den felaktiga årsredovisningen och A:s 

ekonomiska förlust.
146

 

Den nuvarande ordningen innebär att rättsföljden av brister i revisionen av en årsredovisning 

kan leda till konsekvenser som en revisor endast kan begränsa på ett sätt – genom att utföra 

sitt arbete enligt god revisionssed. Det är en bra målsättning, vilken också ABL avser att 

skydda, men möjligtvis är det inte realistiskt för alla fall, ibland sker misstag. Därför borde– 

enligt min uppfattning – domstolar i framtiden inte vara återhållsamma med att tillämpa t.ex. 

flodvågsargumentet i liknande fall. 

Sammanfattningsvis torde rättsfallet, som innehåller flertalet överväganden och till vissa 

delar är svårläst, innebära att revisorer har ett omfattande ansvar under förutsättning att 

befogad tillit och ett kausalt orsakssamband kan påvisas.  
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 Se särskilt med hänsyn till flodvågsargumentet. 

144
 Se NJA 2014 s. 272, p. 64–66 i HD:s dom. 

145
 Se NJA 2014 s. 272, p. 29–33 i HD:s dom. 

146
 Se NJA 2014 s. 272, p. 56–60 i HD:s dom. HD fann att mot bakgrund av att den grundläggande anledningen 

till att bolag B (och därmed A) förvärvat aktier i bolag C var bolag C:s börsplats och inte den verksamhet som C 

bedrev (som inte varit särskilt framgångsrik). HD konstaterade därför att en korrekt årsredovisning inte hade 

förändrat A:s inställning till ett förvärv av aktierna. Se vidare p. 41–48 om principerna för 

kausalitetsbedömningen och bestämningen av det hypotetiska händelseförloppet. HD klargör där omfattningen 

av den underlåtenhetsbedömningen som gjordes i NJA 2013 s. 145. Enligt min uppfattning innebär HD:s 

klargörande att den underlåtenhetsbedömning som gjordes i rättsfallet NJA 2013 s. 145 inte är tillämplig vid 

revisorsansvar. Från skillnad till HD:s bedömning i NJA 2013 s. 145 fann HD i NJA 2014 s. 272 att 

”[Kausalitetsbedömningen] bör i stället som utgångspunkt vara objektiverad och därför oberoende av den 

skadelidandes individuella förhållanden.” (Min understrykning.) För vidare läsning se Schultz, 

Skadeståndsrättens framtid, s. 111–120. 
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4.4 Kvalificerat otillbörligt handlande 

4.4.1 Teorin om kvalificerat otillbörligt handlande 

Teorin om kvalificerat otillbörligt handlande så som den tillämpats i rättspraxis tar sikte på 

följande situation. A och B har ett rättsförhållande. Tredje man C har kvalificerat otillbörligt 

ingripit i A och B:s rättsförhållande eller på något annat sätt handlat kvalificerat otillbörligt 

vilket har vållat A en ren förmögenhetsskada.  

Att ålägga tredje man ett skadeståndsansvar vid kvalificerat otillbörligt handlande var inte 

helt nytt i och med rättsfallet NJA 2005 s. 608. Redan i NJA 1928 s. 621 förpliktade HD 

tredje man att ersätta en skadelidande för ren förmögenhetsskada. Grunden för tredje mans 

ansvar fann HD då i en konkurrensrättsligt inriktad hänvisning till gott handelsskick. 

Ansvarsfrågan var även tidigt uppmärksammad i doktrinen av bl.a. Karlgren som inspirerades 

av tysk rätt (BGB § 826) där den som uppsåtligen tillfogar annan en skada på ett sätt som 

strider mot goda seder är skyldig att ersätta skadan. Enligt Karlgren var det inte uteslutet att 

ett liknande beteende skulle föranleda ett skadeståndsansvar för tredje man i svensk rätt.
147

 

Ansvarsgrundande beteenden utgjordes enligt Karlgren främst av utpräglat illojala beteenden, 

som exempelvis uppsåtlig medverkan från tredje man vid kontraktsbrott, utnyttjande av den 

allmänna handlingsfriheten i samhället eller ett chikanöst utövande av en rättighet.
148

 

4.4.2 NJA 2005 s. 608 

Av rättsfallet NJA 2005 s. 608, som rörde ett uppsåtligt ingripande av tredje man i annans 

avtalsförhållande vilket orsakade en ren förmögenhetsskada, framgår bl.a. följande. 

Hamburgerkedjan A träffade ett avtal med B om överlåtelse av A:s hyresrätt till en 

lokal. Enligt avtalet fick B inte överlåta eller upplåta hyresrätten i andrahand utan att 

A givits tillfälle att återförvärva den. Av avtalet följde även att om B blev uppsagd 

av hyresvärden, skulle A vara berättigad att återförvärva hyresrätten. Dessa 

bestämmelser i avtalet tillkom bl.a. mot bakgrund av att A inte ville att 

konkurrerande verksamhet skulle bedrivas i lokalen. En annan hamburgerkedja C 

hade också visat intresse för hyresrätten. Före avtalet mellan A och B ingicks hade 

huvuddelen av aktierna i B överlåtits från B:s ägare till C. Detta skedde utan A:s 

vetskap. C hade därmed bestämmande inflytande i B vid avtalsslutet. Några månader 
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 Se vidare Bernitz, Skadeståndsansvar för otillbörligt ingripande, s. 626. Bernitz hänvisar till Karlgrens 

Kollegier i allmän obligationsrätt s. 13. Se även Karlgrens särskilda yttrande i NJA 1949 s. 645 som bekräftar 

denna bedömning. 

148
 Se Karlgren, s. 109 f.  
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efter avtalsslutet började B att driva hamburgerrestaurang i lokalen under C:s 

varukännetecken. 

HD konstaterade att det bör föreligga ett skadeståndsansvar för tredje man C när denne på 

ett ”kvalificerat otillbörligt sätt ingriper i annans avtalsförhållanden” så att den ena 

avtalsparten B vidtar avtalsstridiga åtgärder mot den andra avtalsparten A som därmed lider 

skada. HD hänförde sig bl.a. till rättsfallet NJA 1928 s. 621 där tredje man fick ersätta skada 

som drabbat en avtalspart pga. att den andra avtalsparten vidtagit åtgärder i samförstånd med 

tredje man. HD tog även fasta på att det i främst anglosaxisk rätt finns regler om 

skadeståndsansvar för den som otillbörligen ingriper i annans rättsförhållanden.
 149

 

HD fann, i likhet med hovrätten, inte att det förelåg några omständigheter som ur 

konkurrenshänsyn gjorde C:s agerande försvarligt, utan C:s agerande var ett kraftigt avsteg 

från vad som förväntas av en kommersiell aktör. Eftersom C handlat i samförstånd med B 

och svikligen förlett A till att ingå ett avtal som A inte skulle ha ingått om denne känt till C 

och B:s avsikter, fann HD att C agerat på ett sätt som var skadeståndsgrundande i förhållande 

till A. C blev därmed skadeståndsskyldigt gentemot A.
150

 

Genom rättsfallet, som var det första efter rättsfallet NJA 1987 s. 692 som visar på en tendens 

att ålägga skadeståndsansvar trots frånvaro av brott och speciallagstiftning, markerade HD att 

det finns ett faktiskt utrymme för skadeståndsansvar utan lagstöd.
151

  

Enligt min mening innebar rättsfallet en klar utvidgning av skadeståndsansvaret för ren 

förmögenhetsskada och genom rättsfallet har HD infört något som kan liknas vid en moralisk 

måttstock avseende vad som utgör tillåtet eller otillåtet utomobligatoriskt skadegörande 

handlande,
 
främst i konkurrenshänseende.

152
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 Se NJA 2005 s. 608, på s. 640 ff. 

150
 Se NJA 2005 s. 608, på s. 641. Det kan tilläggas att det i en annan dom fastslagits att B svikligen förlett A att 

ingå avtalet som därmed ogiltigförklarades. 

151
 Se vidare Bernitz, Skadeståndsansvar för otillbörligt ingripande, s. 620 där Bernitz grundläggande 

analyserar NJA 2005 s. 608 och dess konsekvenser, se särskilt s. 624. 

152
 Se även Kleineman, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta rättsutvecklingen, s. 170 ff. som därtill skriver 

att även om förhållanden i det aktuella fallet var speciella innebär domen tveklöst en omfattande utvidgning, se 

särskilt s. 171. Kleineman anförde även med anledning av rättsfallet att det i svensk rätt numera finns en 

motsvarighet till BGB § 826. Det överensstämmer med Karlgrens tidigare uttalande. 
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4.4.3 RH 2008:46 

Av rättsfallet RH 2008:46, som rörde frågan när ett handlande är så kvalificerat otillbörligt att 

det innebär skadeståndsskyldighet enligt de principer som fastslagits i rättsfallet NJA 2005 s 

608, framgår bl.a. följande. 

A slöt tre avtal med fastighetsägaren B avseende köp av s.k. rotposter. Rotposter är 

en typ av nyttjanderätt till fastigheten. Avtalen hade en löptid om 5 år med rätt till 

förlängning. Innan löptiden för de aktuella avtalen hade löpt ut, överlät B genom två 

avtal vissa avverkningsrätter till C. C:s avverkningsrätter, som också är 

nyttjanderätter, motsvarade i väsentlig del A:s rotposter. Därefter – under tiden som 

A:s nyttjanderätter kvarstod – avverkade C skogen på fastigheten. Detta innebar att 

A aldrig hann tillgodogöra sig någon skog. Varken A eller C hade skrivit in sin 

rättighet i fastighetsboken. 

För det första konstaterade hovrätten att det av 7 kap. 22 § JB bl.a. framgår att om det i 

samma fastighet finns flera rättigheter som inte är inskrivna, och rättigheterna inte kan utövas 

vid sidan av varandra, äger rättigheterna sinsemellan företräde efter den tidsföljd i vilken de 

upplåtits.
153

 Detta innebar att A:s nyttjanderätt hade företräde. Hovrätten fann att företrädet 

också innebar ett visst sakrättsligt skydd avseende skogsråvaran som omfattades av 

nyttjanderätten.  

Hovrätten fann att då C vid avtalsingåendet med B hade fått klara indikationer på att det 

redan förelåg ett avtal med A, och även om A:s avtal visserligen kunde ha löpt ut, måste det 

ha förefallit osannolikt för C att A inte skulle ha utnyttjat sin rätt till förlängning. Trots detta 

förhöll sig C okunnigt i förhållande till om någon annan hade nyttjanderätt till marken. 

Hovrätten fann därför att C hade tagit en medveten risk. Efter konkurrensmässiga 

överväganden fann hovrätten att C hade gjort ett medvetet risktagande genom att inte 

kontrollera huruvida A redan hade en avverkningsrätt till samma skog. Mot bakgrund av 7 

kap. 22 § JB ansåg hovrätten detta utgöra ett så pass otillbörligt handlade att C hade ådragit 

sig skadeståndsansvar gentemot A.
154

 

Enligt min mening skiljer sig tillämpningen av skadeståndsansvaret i detta rättsfall något från 

NJA 2005 s. 608 eftersom hovrättens tillämpning är något mer långtgående. För det första 

saknade C uppsåt att skada A. För det andra agerade C inte heller i samförstånd med B på det 

sätt som avsågs i 2005 års fall, utan C bortsåg snarare från att B förmodligen begick 
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 Jfr tvesala i 1 kap 5 § handelsbalk (1736:0123). 
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 Fastighetsägaren B hade redan funnits skadeståndsskyldig gentemot A i en deldom. 
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avtalsbrott mot tredje man A. Vad hovrätten fann kvalificerat otillbörligt var av att C förhöll 

sig okunnig om avtalet mellan A och B, dvs. att i ond tro bortse från en konkurrerade 

nyttjanderätt under jordabalken.
155

  

4.4.4 NJA 2015 s. 899 

Av rättsfallet NJA 2015 s. 899, som rörde skadestånd för ren förmögenhetsskada på grund av 

stridsåtgärder, framgår bl.a. följande. 

A ägde och drev ett mindre byggföretag. Fackföreningen B kontaktade A i syfte att 

få A:s byggföretag att bli bundet av branschens kollektivavtal. I kollektivavtalet 

ingick bl.a. en granskningsavgift som var avsedd att täcka B:s kostnader för kontroll 

av att kollektivavtalet följdes. A och B ingick inte något kollektivavtal. Därefter 

försatte B A:s byggföretag i blockad. Blockaden var den huvudsakliga orsaken till 

att A:s byggföretag sedermera gick i konkurs. Under den aktuella tiden var B:s 

granskningsavgift föremål för prövning i Europadomstolen. Europadomstolen fann 

att avgiften stred mot äganderätten i Europakonventionen eftersom det inte var 

tillräckligt transparent hur B faktiskt använde avgiften. 

HD prövade mellandomstemat huruvida fackföreningen B, om förbundets stridsåtgärder 

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

tilläggsprotokollet till konventionen, i och för sig är skyldigt att betala ersättning till A för de 

skador som A:s byggföretag kan ha orsakats till följd av stridsåtgärderna.
 156

 HD klargjorde 

att skadeståndsrättsligt ansvar för enskild, som fackföreningen B funnits utgöra, inte kunde 

utlösas enbart på den grunden att ett handlade utgjort en kränkning av Europakonventionen. 

Därefter förklarade HD att i linje med föreliggande rättspraxis bör ett ansvar för 

utomobligatorisk ren förmögenhetsskada kunna föreligga om det rättighetskränkande 

handlandet med hänsyn till omständigheterna är att anse som kvalificerat otillbörligt.
157

 

HD konstaterade, vilket är av intresse för systematiseringen av utomobligatorisk ren 

förmögenhetsskada utan lagstöd, att skadeståndsansvar utan lagstöd föreligger i främst två 
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 Se Bengtsson, Svensk rättspraxis 2007-2009, s. 762 f. där Bengtsson skriver att hovrättsdomen synes gå 

längre än NJA 2005 s. 608 på så sätt att avsteget från god sed inte är lika uppenbart i det aktuella fallet. 
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 Rättsfallet var en mellandom. HD:s prövning var begränsad till det mellandomstema som fastställs för 

prövningen. Detta innebar att domstolen hade att ta ställning till om en rättighetskränkning av artikel 11 

Europakonventionen och artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till konventionen kan utlösa skadeståndsansvar 

enligt Europakonventionen eller om skadeståndsansvaret följer av allmänna skadeståndsrättsliga principer. HD 

prövade således inte huruvida någon rättighetskränkning förekommit eller om skadeståndsansvar i det aktuella 

fallet förelåg   
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 Se NJA 2015 s. 899, p. 35 i HD:s dom. 
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typsituationer. Dessa typsituationer utgörs av (i) kvalificerad tillitssituation och (ii) skada 

som orsakats av ett kvalificerat otillbörligt handlande.
158

 

Avseende typsituationen kvalificerad tillit hänvisade HD främst till rättsfallet  

NJA 1987 s. 692 (Kone), men även till NJA 2014 s. 272 (BDO) där dock visst lagstöd 

fanns.
159

 

Avseende typsituationen kvalificerat otillbörligt handlande hänvisade HD till tre rättsfall. Det 

första rättsfallet är NJA 1993 s. 188 där två bolag B och C inom samma koncern hade 

samverkat i syfte att kringgå en konkurrensbegränsningsklausul som gällde mellan A och B 

vilket ledde till skadeståndsansvar för C gentemot A. Det andra rättsfallet är NJA 2014 s. 877 

där arrangemanget av ett s.k. processbolag, med syfte att driva rättsprocess med begränsad 

risk för ekonomisk förlust, innebar att ägarna till processbolaget befanns ekonomiskt 

ansvariga på grund av ansvarsgenombrott. Det tredje och sista rättsfallet är NJA 2015 s. 512 

där B på grund av kvalificerat otillbörligt samordnande tillräknades handlade av tredje man 

C.
160

 Inget av rättsfallen hade vidare betydelse för utgången i det aktuella målet.  

HD förklarade vidare att vad som krävs för att ett handlande ska bedömas som kvalificerat 

otillbörligt inte kan bestämmas entydigt för alla fall, men att vid en bedömning av om ett 

handlande ska föranleda skadeståndsansvar bör en konventionsskyddad rättighet väga 

tungt.
161

 HD anförde sedan att ansvar på grund av kvalificerat otillbörligt handlande bör ses 

som en förlängning av 2 kap. 2 § SkL. Enligt HD bör det därför i allmänhet uppställas ett 

krav på uppsåtligt handlande för att skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada utom 

kontraktsförhållanden ska föreligga.
162
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 Se NJA 2015 s. 899, p. 34 i HD:s dom. 

159
 Dessa två rättsfall har behandlats ovan under avsnitt 4.3. 

160
 I korthet var omständigheterna i rättsfallet NJA 2015 s. 512 följande. A hade genom upphovsrätt en exklusiv 

rätt till en viss fåtölj. I ett mål om vitesförbud förbjöds B vid vite att bl.a. tillverka och utbjuda fåtöljen till 

försäljning. För att kontroller att B efterlevde förbudet lät A beställa den aktuella fåtöljen från ett möbelvaruhus. 

Fåtöljen levererades då från C till möbelvaruhuset. Frågan i HD var om B hade överträtt vitesförbudet på grund 

av C:s leverans och försäljning av fåtöljen. HD fann att B och C:s inbördes förhållanden, B och C bedrev en 

integrerad verksamhet av produktions- och säljled och det även fanns uppenbara släktskapsband, talade för ett 

samordnat handlande i syfte att kvalificerat otillbörligt kringgående vitesförbudet. HD bedömde att C:s åtgärd 

att tillverka och leverera fåtöljen skulle tillräknas B varför brott mot vitesförbudet förelåg och ersättning utgick. 

161
 Se NJA 2015 s. 899, p. 36 i HD:s dom. I det aktuella fallet kunde inte skadeståndsansvar för 

rättighetskränkning grundas på allmänna skadeståndsrättsliga principer. 

162
 Se NJA 2015 s. 899, p. 37 i HD:s dom. 
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HD konstaterade att andra förhållanden som är av betydelse vid bedömningen av 

skadeståndsansvar är hänsyn till förutsebarhet enligt NJA 2007 s. 747. Vidare fann HD att det 

finns anledning till återhållsamhet med skadeståndsansvar som följer på rättighetskränkningar 

som typiskt sett träffar en stor och på förhand obestämd krets, och ett krav på proportionalitet 

mellan den skadegörande handlingen och ansvarets omfattning, samt på praktisk 

hanterlighet.
163

 

Enligt min mening ska inte HD:s dom tolkas som att skadeståndsansvar inte kan föreligga i 

en liknande situation. Eftersom HD – som domskälen enligt min mening får förstås – skulle 

besvarat frågan ”kan en kvalificerat otillbörlig kränkning av Europakonventionen grunda 

skadeståndsansvar” jakande torde det vara klart att skadeståndsansvar för en 

konventionskränkning inte är utesluten.
 164 

Viss hänsyn torde tas till att HD uttalade detta 

utanför mellandomstemat varför det utgör ett obiter dictum. Det kan medföra att en doms 

prejudikatvärde minskar. Uttalanden obiter dicta kan dock även medföra att domstolen 

analyserat rättsfrågan mera allsidigt, vilket kan stärka en doms prejudikatvärde.
165

  

Sammanfattningsvis kan rättsfallet enligt min mening innebära en utvidgning av rätten att 

kräva utomobligatoriskt skadestånd för ren förmögenhetsskada. Mot bakgrund av att de 

principiella uttalandena utgjorde obiter dicta torde omfattningen av kvalificerat otillbörligt 

handlande behöva bekräftas genom fler prejudikat.  

4.5 Sakrättsliga och övriga fall 

4.5.1 Inledning 

Som redogjorts för i avsnitt 4.3 och 4.4 utgör befogad tillit och kvalificerat otillbörligt 

handlande sådana typsituationer under vilka det är möjligt att samla ett antal rättsfall. I detta 
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 Se NJA 2015 s. 899, p. 38 i HD:s dom. 

164
 Mellandomstemat i HD var snävt formulerat och utgick från att en stridsåtgärd utgjorde en 

konventionskränkning. HD påpekade att om prövningen i HD varit densamma som i hovrätten där frågan var 

”om det alls var möjligt att konventionskränkningar kan föranleda skadeståndsansvar för parter på 

arbetsmarknaden” hade HD istället svarat jakande. Se vidare Bengtsson, Svensk rättspraxis 2013-2015, s. 444 

som skriver att rättsfallet torde innebära nya möjligheter för skadeståndsansvar. 

165
 Se Ramberg, s. 286 f. Se även Heuman, s. 808, enligt Heuman bör utförligheten och övertygelsekraften vara 

av betydelse för domskälens tyngd. Efter att skadeståndsfrågan prövades i NJA 2015 s. 899 har nu 

ansvarsfrågan mellan A och B prövats i sak. Målet avgjordes i Stockholms tingsrätts dom 2017-12-08, mål T 

11087-09. Tingsrätten bedömde att prejudikatvärdet av NJA 2015 s. 899 får anses var högt. Vidare fann 

tingsrätten, här i grova drag återgivet, att stridsåtgärderna i det aktuella fallet till viss del utgjort ett kvalificerat 

otillbörligt handlande. 
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avsnitt följer en genomgång av de mera särpräglade rättsfallen som inte helt enkelt låter sig 

placeras in någon utav de ovan angivna typsituationer. Rättsfallet NJA 1990 s. 745 handlar 

om skadeståndsansvar med anledning av culpa in contrahendo. I rättsfallen NJA 1996 s. 700 

och NJA 1998 s. 520 har tredje man lidit en ren förmögenhetsskada till följd av 

skadevållarens oaktsamma handlande med tredje mans egendom. Slutligen handlar rättsfallet 

NJA 2017 s. 9 om rent strikt ansvar på grund av interimistisk vitesförbud enligt 

varumärkeslagen.  

4.5.2 NJA 1990 s. 745 

Av rättsfallet NJA 1990 s. 745, som rörde talan om skadeståndsskyldighet på grund av culpa 

in contrahendo, framgår bl.a. följande. 

A hade ett s.k. optionsavtal avseende licensrätt till en vacuumpump. Optionsavtalet 

innebar en rätt för A att så småningom ingå ett slutgiltigt licensavtal. Med anledning 

av optionsavtalet inledde A förhandlingar om återförsäljarrätt till pumpen med B, 

återförsäljarrätten var dock beroende av att ett slutligt licensavtal kom till stånd. 

Efter cirka ett år slöt A ett slutligt licensavtal, men beslöt trots detta att inte ingå ett 

återförsäljaravtal med B, vilken A informerade B om efter cirka en månads tid.  

Avseende frågan om A hade gjort sig skyldigt till culpa in contrahendo, anförde HD att 

eftersom avtalsförhandlingarna ”nått så långt” mellan parterna hade det för samtliga framgått 

att om ett slutligt licensavtal kom till stånd skulle B få återförsäljarrätten till pumpen. HD 

fann därför att det redan vid avtalsförhandlingarna uppkommit en förpliktelse för A att ta 

hänsyn till B:s intressen och att en skadeståndsskyldighet därför kunde aktualiseras om A 

därtill ”uppträtt på ett sätt som måste bedömas som illojalt”.
166

 HD angav att detta kunde 

gälla om A inte underrättade B om förhållanden av betydelse för frågan om att få till stånd ett 

avtal.
167

 

I det aktuella fallet skulle A utvärdera projektet ur tekniska och kommersiella hänseenden 

innan ett slutgiltigt licensavtal skulle komma till stånd. HD ansåg därför att det för både A 

och B måste stått klart att ett slutgiltigt licensavtal var beroende av flera osäkra faktorer. 

Därför förelåg det enligt HD en skyldighet för A att snarast efter det att A beslutat att avtal 

om återförsäljarrätt inte skulle komma till stånd underrätta B om beslutet. A avvaktade dock 

några veckor med beskedet, vilket HD fann klandervärt. Mot bakgrund av att B inte haft 
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 Se NJA 1990 s. 745, på s. 759. 
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 Se NJA 1990 s. 745, på s. 747 f.  
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några betydande kostnader under denna tid bedömde HD dock inte att A:s dröjsmål skulle 

utlösa någon skadeståndsskyldighet. 

Enligt min mening är det intressant att HD fann att skadeståndsansvaret i den här frågan var 

beroende av huruvida B ådragit sig några betydande kostnader under tiden. Det kan i och för 

sig tolkas som att det inte förelåg någon skada och att ansvar därför inte föreligger, men det 

är inte riktigt så det kom till uttryck i domskälen.
168

 

Det är vidare inte uppenbart av domskälen vilka generella omständigheter som etablerar ett 

skadeståndsansvar för culpa in contrahendo. Det torde vara avgörande om 

avtalsförhandlingarna nått tillräckligt långt och om A uppträtt på ett sätt som måste bedömas 

som illojalt gentemot B. Enligt min uppfattning kan dock inte en skyldighet att uppträda lojalt 

och iaktta och/eller tillvarata en motparts intressen innebära att alla överträdelse av en sådan 

skyldighet leder till skadeståndsansvar.
169

 HD:s dom kan därför uppfattas som ingripande mot 

bakgrund av att det normalt sätt under avtalsförhandlingar inte finns en skyldighet för vardera 

parten att ett avtal ska komma till stånd.
170

  

Enligt Munukka har en lojalitetsplikt flera funktioner, däribland att på ett relativt abstrakt 

plan söka rättvisa och moral i avtalsförhållanden.
171

 I vilken utsträckning detta kan leda till 

skadeståndsansvar är mer oklart. Av HD:s domskäl framgår i vart fall att det ska vara fråga 

om ett illojalt handlande. Enligt Kleineman är även den befogade tilliten relevant vid 

ansvarsbedömningen. Detta på så sätt att, i likhet med rättsfallen ovan, den som oaktsamt 

vilseleder någon i prekontraktuella situationer kan bli skadeståndsskyldig gentemot den som 
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 Jfr även Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, s. 139 ff. Kleinemans 

slutsats är att i rättsfallet NJA 1990 s. 745 hade skadelidande inte haft att fog att fästa tillit till att ett avtal 

faktiskt skulle komma till stånd varför skadestånd inte utgick. 

169
 Jfr vad HD anförde om att B i rättsfallet inte lidit någon betydande skada. 

170
 Se Ramberg & Ramberg, s. 77. En intressant jämförelse kan göras med europeisk soft law, Draft Common 

Frame of Reference (DCFR), dock med försiktighet. I artikel II.-3:301 DCFR står att part är fri att förhandla och 

har rätt att lämna förhandlingar utan att bära vidare ansvar. Däremot ska avtalsförhandlingar ske i enlighet med 

god sed, good faith, i bestämmelsen exemplifieras också att det strider mot god sed att förhandla med någon 

med avsikt att aldrig nå en överenskommelse. Genom det aktuella rättsfallet kan därmed en liknande rättsregel 

ha inkorporerats i svensk rätt. Genom domen torde det gå att utläsa att när avtalsförhandlingarna ”nått så långt”, 

vilket blir beroende av förutsättningarna i det individuella fallet, uppkommer en skyldighet att agera lojalt 

gentemot den andra parten. HD tar dock höjd för detta genom att ett relativt högt krav ställs på hur långtgående 

avtalsförhandlingarna varit. 

171
 Se Munukka, s. 837 och s. 839. 
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hyst en befogad tillit till den vilseledande informationen.
172

 Ett sådant resonemang torde 

också till viss del bygga på moraliska övervägande.  

4.5.3 NJA 1996 s. 700 

Av rättsfallet NJA 1996 s. 700, som bl.a. rörde frågan om konkursförvaltare kan åläggas 

skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada som åsamkats tredje man till följd av att 

egendom som den tredje mannen haft separationsrätt till försålts, framgår bl.a. följande.  

A var delägare i ett kommanditbolag B. Kommanditbolaget B förvärvade rörelsen i 

ett bolag som var i konkurs, med avsikt att inventarierna i den rörelsen skulle 

överföras av B till ett nybildat aktiebolag D. Sedermera försattes aktiebolaget D i 

konkurs och konkursförvaltaren C förordnades. Konkursförvaltaren C som noterade 

att det rådde delade meningar om inventarierna tillhörde D, sålde inventarierna och 

konkursen avslutades sedermera. A och B väckte talan mot C och yrkade ersättning 

för dels inventarierna, dels produktionsbortfall. 

Tingsrätten prövade genom mellandom om de uppgivna skadorna utgjorde sakskada eller ren 

förmögenhetsskada och om skadeståndsskyldighet kunde föreligga trots att skadan inte 

orsakats genom brott. Tingsrätten fann att det sammantaget var fråga om en ren 

förmögenhetsskada – vilket inte överklagades och som hovrätten och HD därför hade att utgå 

ifrån – samt att skadeståndsskyldighet kunde åläggas konkursförvaltaren C om denne orsakat 

A och B:s skador till följd av en vårdslös förvaltningsåtgärd. 

HD konstaterade inledningsvis att konkursförvaltares skadeståndsansvar är reglerat i 17 kap. 

1 § konkurslagen (1987:672) men att där omfattas inte tredje man i kretsen av 

ersättningsberättigade. HD fann att även om konkurslagen inte innehåller bestämmelser om 

skadeståndsskyldighet gentemot den som står utanför konkursen innebar det inte att någon 

sådan skyldighet inte skulle kunna föreligga. Frågan är istället att bedöma enligt allmänna 

skadeståndsrättsliga principer. Vidare konstaterades att det är en väsentlig uppgift för en 

konkursförvaltare att realisera den egendom som ingår i konkursboet, men att det även 

åligger en konkursförvaltare att inte sälja egendom som tredje man har separationsrätt till.  

HD fann att det av både konkurslagen och en allmän princip om förbud mot att obehörigen 

förfoga över annans egendom följer en skyldighet för konkursförvaltaren att kontrollera att 

                                                 
172

Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 428 och s. 432. Se även Kleineman, Skadeståndsgrundande 
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tredje mans egendom inte inkluderas i konkursen.
173

 HD fann därför att det förhållandet att 

den påstådda skadan var att betrakta som en ren förmögenhetsskadan inte utgjorde ett hinder 

mot skadeståndsskyldighet, trots att skadan inte orsakats genom brott. 

Enligt min mening var det för rättstillämpningen lite olyckligt att inte mellandomsfrågan om 

skadetyp överklagades. Vidare framstår det som tingsrätten benämner tredjemansskada 

rätteligen är en skada orsakad annan än de ersättningsberättigade i 17 kap 1 § konkurslagen, 

dvs. boet, en konkursborgenär eller gäldenären – alltså en tredjeman i förhållande till 

konkursen – och inte en tredjemansskada i skadeståndsrättslig mening.
174

 Vad gäller frågan 

om ansvar för utomobligatorisk ren förmögenhetsskada, är det svårt att dra vidare slutsatser 

än att rättsfallet i vart fall inte hindrar skadeståndsansvar när någon obehörigen förfogat över 

annans egendom, trots att skadan inte orsakats genom brott.  

4.5.4 NJA 1998 s. 520 

Av NJA 1998 s. 520, som rör ren förmögenhetsskada på grund av återlämnad pant efter 

pantsättning, framgår bl.a. följande. 

B pantsatte aktier som förvaltades i en värdepappersdepå hos bank C till säkerhet för 

ett lån från A. C denuntierades i enlighet med 1936 års lag om pantsättning av lös 

egendom som innehas av tredje man. Därefter lämnade C, utan medgivande från A, 

ut aktierna i depån till B, som förde över dem till ett värdepapperskonto i en annan 

bank. När B:s lån hos A förföll till betalning kunde erhöll A inte någon betalning. A 

krävde ersättning från C.  

Först ska noteras att detta rättsfall har fått tämligen lite uppmärksamhet i doktrinen. Skälet för 

detta kan vara att rättsfallet faller inom ramen för vad som utgör ett kontraktsliknande 

förhållande. Rättsfallet kommer endast redogöras för i korthet. 

Frågan i målet var om banken C var skyldigt att ersätta A för att A:s fordran på B blivit 

värdelös. HD konstaterade att 1936 års lag saknar reglering av skadeståndsansvar och för att 

panthavarens sakrättsliga skydd till pantsättningen ska bestå är det av central betydelse att 

tredje man inte lämnar ut den pantsatta egendomen till ägaren. För att ändamålet med 1936 

års lag ska uppnås konstaterade HD att det krävs att tredje man som har panten i sin 

                                                 
173

 Se NJA 1996 s. 700, se näst sista stycket i HD:s domskäl. 
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 Enligt min mening kunde det dock ha funnits en tredjemansskada även i rättsfallet, beroende på hur 

äganderätten av inventarierna var uppdelad mellan A och B, och vilken förlust av vilka inventarier som orsakade 

produktionsbortfallet hos B. 
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besittning har ett ekonomiskt ansvar/intresse för den skada som panthavaren kan lida om 

tredje man lämnar ut egendomen i strid med panthavarens instruktioner. HD fann därför att 

banken C var skadeståndsskyldigt. 

Enligt min mening har detta rättsfall vissa likheter med NJA 1996 s. 700 eftersom det också 

här är frågan om ett obehörigt förfogande av annans egendom som grundat skadeståndsansvar. 

4.5.5 NJA 2017 s. 9 

Av NJA 2017 s. 9, som rörde en ren förmögenhetsskada på grund av beslut om interimistiskt 

förbud enligt varumärkeslagen som sedermera blev upphävt, framgår bl.a. följande.
 175 

A var före 2006 den enda leverantören av ett visst flytande hälsotillskott. I början av 

2006 lanserade B en liknande vara. Efter yrkande av A förbjöd Sollentuna tingsrätt 

år 2006 genom interimistiskt beslut B att vid vite av 1 miljon kr använda sitt 

kännetecken som enligt beslutet befanns vara förväxlingsbart med A:s varumärke. 

Till säkerhet för den skada som B skulle kunna drabbas av till följd av beslutet hade 

A lämnat bankgarantier om 800 000 kr. Det interimistiska förbudet kom att bestå till 

februari 2010 då Svea hovrätt fastställde att det inte var fråga om varumärkesintrång 

och upphävde beslutet. B krävde ersättning av A för utebliven vinst för åren 2006–

2010. 

Avseende den skadeståndsrättsliga ansvarsgrunden på grund av ett upphävt vitesförbud är 

följande enligt min uppfattning främst av intresse.
176

 I fallet konstruerade HD en 

ansvarsgrund genom en analog och direktivkonform tillämpning av 3 kap. 22 § UB.
177

 Av 

den bestämmelsen framgår att om en exekutionstitel upphävs är sökanden skyldig att ersätta 

den skada som svaranden lidit genom verkställigheten. HD bedömde, efter genomgång av 

förarbeten och doktrin, att bestämmelsen var analogt tillämplig på den förevarande 

situationen. HD fann att eftersom bestämmelsen inte innehåller någon culparegel hade 

sökanden ett rent strikt ansvar för all skada som orsakas svaranden.
 178

  

Enligt min mening ligger rättsfallet förhållandevis långt ifrån NJA 1996 s. 700 och NJA 1998 

s. 520, som båda behandlade rena förmögenhetsskador kopplade till sakrättsligt förfång, men 

eftersom det ändå är fråga om skadeståndsansvar för utomobligatorisk ren 

                                                 
175

 Rättsfallet berör även frågor om varumärkesintrång och beräkning av skadestånd. 

176
 Se NJA 2017 s. 9 är förhållandevis omfattande och HD delade upp domskälen i sju delfrågor, varav samtliga 

inte är av intresse för denna framställning som främst tar sikte på själv ansvarsgrunden. 

177
 Se NJA 2017 s. 9, p. 11–18 i HD:s dom. 

178
 Se NJA 2017 s. 9, p. 14–18 i HD:s dom. 
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förmögenhetsskada har rättsfallet ändå tagits med. Det visar – om inget annat – i vart fall på 

vidden av olika fall där rena förmögenhetsskador uppkommer i utomobligatoriska 

förhållanden. Vidare ska det noteras att det var fråga om ett rent strikt ansvar. 

5 ANGLOSAXISK RÄTT  

5.1 Inledning 

Vissa av principerna som legat till grund för utomobligatorisk ren förmögenhetsskada i 

svensk rätt återfinns i anglosaxisk rätt. En del av den rättsutveckling som skett i svensk rätt 

kan härledas till pure economic loss, som i anglosaxisk rätt motsvarar ren 

förmögenhetsskada.
179

 Därför är det för analysen av den svenska rätten lämpligt med ett 

komparativt inslag av anglosaxisk rätt. Nedan följer en redogörelse för anglosaxisk rätt 

avseende utomobligatorisk ren förmögenhetsskada orsakad genom oaktsamhet. I anglosaxisk 

rätt regleras skadeståndsansvar i skadeståndsrätten, law of tort. Denna innehåller ett register 

med olika rättsgrunder – torts – som etablerar omständigheter och förutsättningar under vilka 

en skadelidande kan kräva ersättning från en skadevållare.
180

 Law of negligence är den mest 

omfattande och dynamiska rättsprincipen inom law of tort och har utvecklats under lång 

tid.
181

 Law of negligence hanterar också ren förmögenhetsskada, pure economic loss. Law of 

negligence infattar flera olika skadetyper och handlingar där den gemensamma nämnaren är 

att oaktsamhet, negligence, utgör ansvarsgrunden.
182

 I det följande ska law of negligence vid 

utomobligatorisk ren förmögenhetsskada redogöras för. 

5.2 Etablering av skadeståndsansvar 

5.2.1 Law of negligence 

För att skadeståndsansvar ska föreligga under law of negligence måste den skadelidande visa 

på att följande förutsättningar föreligger. Först måste det finnas en aktsamhetsplikt, duty of 

care. Därefter måste det finnas ett brott mot aktsamhetsplikten, breach of duty of care. 

Avslutningsvis måste adekvat kausalitet föreligga mellan breach of duty of care och skadan. 

                                                 
179

 Jfr vidare Kleineman, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta rättsutvecklingen, s. 163 ff. där Kleineman 

skriver att tillitsteorin är en väldokumenterad analysmetod i anglosaxisk rätt och att han genom sin avhandling 

1987 introducerade den för den svenska ”marknaden”. Se även hänvisningen till utländsk rätt i rättsfallet  

NJA 2005 s. 608. 

180
 Se van Gerven m.fl., s. 13. 

181
 I Donoghue v. Stevenson uttalade Lord Macmillan att ”the categories of negligence are never closed”. 

182
 Avseende hela stycket se Jones, s. 413 f. 
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Om samtliga förutsättningar är för handen föreligger skadeståndsansvar under law of 

negligence.  

5.2.2 Duty of care 

Utgångspunkten för att tort of negligence ska föreligga är som sagt att det finns en 

aktsamhetsplikt, duty of care, för skadevållaren.
183

 Den skadelidande ska därför i ett första 

skede visa på att den potentiella skadevållaren haft en aktsamhetsplikt i den förevarande 

situationen. Duty of care doktrinen har sin grund i det kända rättsfallet  

Donoghue v. Stevenson där Lord Atkin uttalade bl.a. följande – som kommit att kallas the 

neighbour principle. 

“You must take reasonable care to avoid acts or omissions which you can 

reasonably foresee would be likely to injure your neighbour.” 

Detta uttalande betyder i korthet att du måste handla med skälig aktsamhet för att undvika 

handlingar eller underlåtenheter vilka du skäligen kunde förutse skulle komma att skada din 

granne, neighbour. Vem som utgör neighbour förklarade Lord Atkin är de personer…  

“…who are so closely and directly affected by my act that I ought 

reasonably to have them in contemplation as being so affected when I am 

directing my mind to the acts or omissions which are called in question.” 

Detta betyder att neigbour är de personer som är så nära och direkt påverkade av min 

handling att jag rimligen bör beakta dem när jag avser vidta den handling eller underlåtenhet 

som är i fråga. Lord Atkins uttalande om the neighbour principle avsåg inte en särskild typ av 

skada utan var generellt.
184

 Rättsfallet var startskottet för den moderna oaktsamhetsläran.
185

 

Dock var det först genom rättsfallet Hedley Byrne & Co Ltd v. Heller and Partners Ltd som 

House of Lords klargjorde att även utomobligatorisk ren förmögenhetsskada låg inom tort of 

negligence. 

Sedan tillkomsten av the neighbour principle har det funnits olika tester för att fastställa om 

en aktsamhetsplikt föreligger.
186

 Det test som numera gäller klargjordes av Lord Bridge i 

                                                 
183

 Se Deakin m.fl., s. 100 ff. 

184
 A.a. s. 109 om att senare tillämpning i engelska domstolar ledde till att principen kom att begränsas till 

person- eller sakskada. 

185
 Tidigare utdömde i princip inte de brittiska domstolarna ansvar för oaktsamt handlande. 

186
 Se först Home Office v. Dorset Yacht Co Ltd [1970] UKHL 2 vari Lord Reid uttalade att “… it [the neighbor 

principle] ought to apply unless there is some justification or valid explanation for its exclusion”. Den synen 
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Caparo Industries Plc v. Dickman.
187

 Av rättsfallet framgår bl.a. följande om 

aktsamhetsplikten. 

”… in addition to the foreseeability of damage, necessary ingredients in any 

situation giving rise to a duty of care are that there should exist between the 

part owing the duty and the party whom it is to owed a relationship 

characterized by the law as one of ´proximity‘ or ´neighbourhood´ and that 

the situation should be one in which the court considers it fair, just and 

reasonable that the law should impose a duty of a given scope on the one 

party for the benefit of the other.”  

Därmed etablerades ett trestegstest. För det första ska det röra sig om en förutsägbar skada, 

foreseeability of damage. En bedömning av förutsägbarheten av en skada baseras på 

skadevållarens medvetenhet om möjligheten för skadans inträffande, vilket hänger nära 

samman med steg två. För det andra ska det existera en nära relation mellan parterna, dvs. 

proximity eller neighbourhood, så att det finns en direkt närhet i tid och rum mellan skadan, 

den skadelidande och skadevållaren. Det innebär en avvägning från både den skadelidandes 

och skadevållarens perspektiv.
188

 För det tredje ska det anses vara rättvist, befogat och rimligt 

att skadevållaren har en aktsamhetsplikt till förmån för skadelidande, fair, just and 

reasonable.  

Att aktsamhetsplikten ska vara rättvis, befogad och rimlig lämnar alltid en sista möjlighet för 

domstolarna att neka ansvar; det är en ventil för rättspolitiska överväganden. Följande 

rättsfall Hedley Byrne v. Heller, Caparo Industries plc v. Dickman, Morgan Crucible Co Plc 

v. Hill Samuel & Co Ltd
189

, Lumley v. Gye
190

, Regalian Properties plc v. London Docklands 

                                                                                                                                                        
bekräftades i Anns v. Mertion London Borough Council [1977] UKHL 4 genom att ett tvåstegstest etablerades; 

tvåstegstestet syftade till att fastställa huruvida det förelåg en tillräcklig nära relation mellan parterna och 

huruvida den potentiella skadevållarens vårdslöshet varit sannolik att orsaka en skada. Om så var fallet förelåg 

ett prima facie duty of care ansvar. Steg två introducerade en rättspolitisk avvägning för huruvida det fanns skäl 

att begränsa ansvaret. Se även a.a. s. 110. Anns v. Mertion London Borough Council och tvåstegstestet 

åsidosattes dock av House of Lords i Murphy v. Brentwood District Council [1991] UKHL 2. Se även 

Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 338. Se även Jones, s. 422 och särskilt där tillhörande fotnot 39 vari 

Jones skriver om det omdebatterade tvåstegstestet. 

187
 Se [1990] UKHL 2. 

188
 A.a. s. 423 f. 

189
 Se [1990] EWCA Civ. 4.  

190
 Se [1853] EWHC QB J 73. 
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Development Corporation
191

 och British Steel Corporation v. Cleveland Bridge and 

Engineering Co. Ltd
192

 kommer visa på olika utfall som trestegstestet har lett till. 

5.2.3 Breach of duty of care 

Därefter måste det visas att skadevållaren brutit mot sin aktsamhetsplikt. Med anledning av 

detta måste det först fastställas vilken aktsamhetsstandard som föreligger i det aktuella fallet. 

Utgångspunkten för bedömningen är en förnuftig person, the resonable person, och hur 

denne skulle ha uppträtt i den aktuella situationen. Det är således en förhållandevis flexibel 

bedömning som görs från fall till fall.
193

  

Graden av aktsamhetsstandard bestäms utifrån tre kriterier. (i) För det första görs 

bedömningen objektivt utifrån hur en förnuftig person bör agera, utan att hänsyn tas till 

personliga svagheter eller brist på erfarenhet. (ii) För det andra görs en avvägning om det är 

rimligt för den presumtiva skadevållaren att bära kostnaden i relation till det skydd och fördel 

skadelidande får av det. (iii) För det tredje tas hänsyn till vad som kan förväntas i relation till 

common practice och förväntningar. Detta kan exemplifieras med att det ställs högre 

förväntningar på aktsamhet när någon kör en bil än när någon promenerar.
194

  

Sammanfattningsvis gäller att om skadevållaren inte har uppfyllt aktsamhetsstandarden, så 

har denne brutit mot aktsamhetsplikten och därmed föreligger breach of duty of care. 

5.2.4 Causation and remoteness  

Precis som i svensk rätt måste kausalitet föreligga mellan den oaktsamma handlingen/ 

underlåtenheten och skadan. Denna bedömning görs i två steg. I det första steget genom att 

kontrollera faktisk kausalitet, dvs. om skadevållarens oaktsamhet var en nödvändig 

förutsättning för skadan. I det andra steget, som i anglosaxisk rätt kallas remoteness of 

damage, utvärderas om oaktsamheten och den följande skadan var tillräckligt ”nära” varandra. 

Avgörande i en sådan bedömning är om skadan var direkt, närliggande och förutsägbar. 

                                                 
191

 Se [1995] 1 All ER 1005. 

192
 Se [1984] 1 A11 ER 504. 

193
 A.a. s. 516 f.  

194
 A.a. s. 518 f. 
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Denna bedömning överensstämmer således på ett övergripande plan med frågan om skadan är 

adekvat orsakad under svensk rätt.
195

 

Den anglosaxiska modellen för skadeståndsansvar under law of negligence kan sammanfattas 

i följande figur. Cirkeln motsvarar aktsamhetsplikten, duty of care, den röda punkten 

motsvarar skadan och pilen motsvarar den skadegörande handlingen. 

Figur 1 Law of negligence 

 Kausalitet 

Duty of care   Breach of duty of care 

 

 

5.3 Pure economic loss  

5.3.1 Inledning 

På motsvarande sätt som huvudregeln i 2 kap. 2 § SkL utgör en spärregel i svensk rätt, finns 

det en exclusionary rule i anglosaxisk rätt som kort sagt innebär att ansvar för ren 

förmögenhetsskada endast föreligger i undantagsfall.
 196

 För den här uppsatsens syfte och den 

kommande analysen är främst följande fyra kategorier fall då utomobligatorisk ren 

förmögenhetsskada ersätts i anglosaxisk rätt av intresse.
 197

 Ansvar vid oaktsamt felaktigt 

lämnade uppgifter, liability for negligent misstatements, ansvar vid oaktsamt utförd tjänst, 

negligence in the performance of service, ansvar vid ingripande i annans avtalsförhållande, 

inducing breach of contract, och delvis prekontraktuellt skadeståndsansvar, precontractual 

liability.  

5.3.2 Liability for negligent misstatements 

Enligt anglosaxisk rätt föreligger ansvar för oaktsamt lämnande av vilseledande information. 

Rättsregeln har utvecklats genom olika rättsfall, där startskottet för utvecklingen kom med 

rättsfallet Hedley Byrne v. Heller. Rättsfallet handlade om ett intyg som innehöll felaktiga 

                                                 
195

 Se vidare Deakin m.fl., 218 ff.  

196
 A.a. s. 140 f. 

197
 I Deakin m.fl. finns även följande kategorier; Pure Economic Loss Arising from Defects in Buildings and 

Products och Relational Economic Arising from Damage to the Property of a Third Party.  
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uppgifter som orsakade tredje man en ren förmögenhetsskada. Det blev ett uppmärksammat 

rättsfall där förutsättningarna för ansvar för oaktsamt vilseledande grundlades. 

Enligt rättsfallet gäller att en uppgiftslämnare – när denne lämnar en uppgift – frivilligt 

ikläder sig ansvaret gentemot tredje man för skada. Ansvaret låter sig dock inte bestämmas så 

lätt. För det första måste det även föreligga en särskild relation, special relationship, som är 

kontraktsliknande mellan uppgiftslämnaren och uppgiftsmottagaren.
198

 För de andra måste 

uppgiften vara felaktig, vilseledande eller dylikt. För det tredje måste uppgiftslämnaren 

agerat oaktsamt vid lämnande av uppgift. För det fjärde måste mottagaren ha haft befogad 

tillit till den oaktsamt lämnade uppgiften. Slutligen för det femte måste mottagarens tillit till 

uppgiften varit skadlig.
199

 I tillägg till ovanstående har det förklarats att oaktsamma 

uttalanden av professionell karaktär, oberoende av kontrakt, som orsakar ren 

förmögenhetsskada kan föranleda skadeståndsansvar. I det aktuella fallet fann House of 

Lords att det måste stått klart för skadevållaren att någon skulle fästa tillit till den lämnade 

information. Därför ansåg domstolen att det förelåg en special relationship. Det innebär att 

skadevållaren behöver ta rimligt omsorg för att undvika att ge felaktiga råd och därmed 

undvika skadeståndsansvar. I det aktuella rättsfallet fanns dock en friskrivningsklausul i 

intyget vilket ledde till att skadeståndsansvar inte förelåg. Fallet är främst intressant för 

liknande fall som rör oaktsam rådgivning i kontraktsliknande relationer och där skada 

uppkommer för tredje man.
200

 

Skadeståndsansvar på grund av Hedley Byrne v. Heller är dock begränsat. Detta har förklarats 

genom det senare rättsfallet Sutradhar v. National Environmental Research Council
201

. I det 

rättsfallet förklarade domstolen att författaren till en rapport som är tillgänglig för 

allmänheten inte ansvarar för uppgifter som lämnas däri, utan författaren är att likställa med 

                                                 
198

 Se särskilt Lord Devlins uttalande att ”the categories of special relationship which may give rise to a duty to 

take care in word as well as in deed are not limited to contractual relationships or to relationships of fiduciary 

duty, but to include also relationships which in the words of Lord Shaw […] are ‘equivalent to contract’”. 

199
 Se vidare Glofcheski, s. 181. 

200
 Domen i Hedley Byrne v. Heller grundades inte på aktsamhetsplikten, duty of care, som uttalades i  

Donoghue v. Stevenson utan på en analogi från skadestånd i kontraktsförhållanden 

201
 Se [2006] UKHL 33. Rättsfallet är främst intressant ur ett avgränsningsperspektiv. En brittisk myndighet 

hade förberett en undersökning om huruvida vattnet i Bangladesh var drickbart. Rapporten hade sedermera 

endast överlämnats till Bangladeshiska staten, i övrigt hade den cirkulerat i begränsad omfattning. Så 

småningom visade det sig att vattnet inte var drickbart och en person led personskada till följd av det. 

Domstolen fann dock att en aktsamhetsplikt inte förelåg för författaren (som enligt domstolen var att likställa 

med en författare till en bok eller artikel). Detta eftersom ett så pass omfattande ansvar, kretsen av människor 

som kan komma att läsa en undersökning, inte är förutsägbart, assumption of responsibility. 
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en författare av en artikel eller bok; där den ersättningsberättigade kretsen är för omfattande 

och oförutsägbar för att grunda skadeståndsansvar. 

Genom ett senare rättsfall Caparo Industries plc v. Dickman, som rörde en revisors 

skadeståndsansvar för felaktiga uppgifter i en årsredovisning gentemot aktieägare, prövades 

frågan om omfattningen av det självpåtagna ansvaret som förklarats genom  

Hedley Byrne v. Heller och var gränsen för skadeståndsansvaret går. Enligt House of Lords 

förelåg det varken en ansvarsgrund gentemot aktieägare eller framtida investerare på grund 

av oaktsam revision. Skälen var enligt domstolen att det är en skillnad mellan å ena sidan råd 

eller information lämnad i vetskap om att de ska ligga till grund för ett specifikt köp, och å 

andra sidan ett påstående till en bredare obestämd krets personer för obestämda syften (läs: en 

årsredovisning). Domstolen fann att en årsredovisnings syfte inte var att ge råd till framtida 

investerare utan snarare att försäkra aktieägarna om att företaget bedrevs på ett bra sätt.  

Avseende principen om närhet mellan skadelidande och skadevållare uttalade House of Lords 

att för att närhet ska föreligga måste relationen vara sådan att revisorn, när denne förbereder 

räkenskapen, är medveten om den specifika personen och det specifika ändamål för vilket 

räkenskaperna är framtagna. Domstolen fann att en normal granskning av räkenskaper samt 

redovisningen av detta inte medförde sådan närhet. I enlighet med flodvågsargumentet 

konstaterade domstolen att revisorer inte kunde hållas ansvariga för framtida investeringar, då 

det skulle leda till alltför omfattande ansvar. Det kan noteras att rättsfallet har blivit kritiserat 

på den grunden att domstolen inte skulle ha tagit tillräcklig hänsyn till de andra aktieägare 

som blev utköpta till ett för högt pris och således gjorde en vinst på den felaktiga 

årsredovisningen.
 202

 

I ett senare rättsfall, Morgan Crucible Co Plc v. Hill Samuel & Co Ltd, förelåg en duty of 

care då ett företag A lade ett bud för att överta ett annat företag B, ett s.k. takeover bid. Det 

sistnämnda företaget B:s styrelse och revisor hade lämnat oaktsamma uppgifter till den 

individuella budgivaren för att påverka denna till att köpa aktier. Eftersom det förelåg en 

tillräcklig närhet mellan parterna förelåg därmed en duty of care. Detta är än så länge det 

mest långtgående rättsfallet i anglosaxisk rätt.  

Sammanfattningsvis kan det, enligt min mening, av ovanstående rättsfall konstateras att den 

oaktsamma uppgiften måste vara riktad till en individuell person. Den får inte vara av 

                                                 
202

 Se Deakin m.fl., s. 148, som är kritiska till domen ur ett rättviseperspektiv. 
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generellt slag som kan komma att påverka en stor krets. Att uppgifter i en årsredovisning vars 

syfte inte är att ge individuella råd för investeringar inte är ansvarsgrundande stämmer 

överens med de resonemang som gjordes i Hedley Byrne v. Heller och efterföljande rättsfall. 

Domstolarna argumenterar ofta utifrån flodvågsargumentet, vilket är förståeligt. I vissa 

rättsfall framstår dock som att argumentet varit för långtgående, exempelvis i  

Caparo Industries v. Dickman. 

5.3.3 Negligence in the performance of service 

I rättsfallet Henderson v. Merrett Syndicates Ltd
203

 utvidgade House of Lords principen från 

Hedley Byrne v. Heller till att även omfatta ren förmögenhetsskada på grund av oaktsamt 

utförande av kommersiell tjänst. 

I rättsfallet White v. Jones,
204

 var frågan om en advokat kan bli ansvarig gentemot en person 

som advokaten inte har ett kontraktsförhållande med. I det aktuella rättsfallet hade en advokat 

oaktsamt inte infört en testators ändringar i ett testamente och på grund av advokatens 

oaktsamhet led två testamentstagare en ren förmögenhetsskada. House of Lords bedömde att 

principen om special relationship i Hedley Byrne v. Heller kunde utsträckas till den aktuella 

situationen. Domstolen fann att det var förutsägbart för advokaten att dennes underlåtenhet 

skulle drabba de aktuella testamentstagarna. Därför bedömde House of Lords att det ansvar 

som en advokat har gentemot sin klient, en testator, även gäller gentemot testamentstagare.  

I det senare rättsfallet MacFarlane v. Tayside Health Board
205

 bedömde House of Lords att 

en ansvarsgrund inte förelåg. Två föräldrar stämde en läkare som hade genomfört en 

misslyckad sterilisering. Mot bakgrund av den misslyckade steriliseringen blev kvinnan 

gravid och födde sedermera ett friskt barn. Domstolen fann att det förelåg en närhet mellan 

föräldrarna och läkaren som utförde den misslyckade steriliseringen. Domstolen fann, efter 

en rättspolitisk avvägning om skadeståndsansvar var rättvist, befogat eller rimligt, att 

skadeståndsrättens syfte inte är att tillhandahålla legal gottgörelse vid födsel av ett friskt barn. 

                                                 
203

 Se [1994] UKHL 5. 

204
 Se [1995] UKHL 5. 

205
 Se [1999] UKHL 50.  
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Därför förelåg inte ansvar för läkaren. Rättsfallet och liknande efterföljande fall är särskilt 

intressant ur ett rättspolitiskt perspektiv.
206

 

5.3.4 Inducing breach of contract  

Denna skadeståndsgrund behandlar fall då tredjeman orsakar ett kontraktsbrott mellan två 

avtalsparter. Ansvarsgrunden etablerades genom rättsfallet Lumley v. Gye där bakgrunden var 

följande. Käranden hade ett avtal med operasångerskan Johanna Wagner. Avtalet fullgjordes 

inte. Skälet till detta var att sångerskan blev vilseledd av svaranden – en tredje man som 

kände till avtalet mellan käranden och operasångaren – att uppträda på svarandens teater till 

ett förmånligare arvode. Domstolen fann att skadeståndsansvar förelåg för svaranden med 

motiveringen att den som uppsåtligen orsakar en skada skäligen kan hållas ansvarig för skada 

även utanför kontraktsförhållanden (”he who procures the damage maliciously might justly 

be made responsible beyond the liability of the contractor”).
207

 Rättsfallet gällde visserligen 

ett anställningsavtal men rättsregeln har därefter applicerats på bl.a. kommersiella avtal och 

hyresavtal. Huvudsaken för rättsregelns tillämplighet är att själva avtalet är giltigt.
208

  

Skadeståndsgrunden har bekräftats av House of Lords genom rättsfallen Allen v. Flood
209

 och 

OBG Ltd. v. Allan.
210

 

I Lumley v. Gye var det en förutsättning för ansvar att det otillbörliga ingripandet hade skett 

uppsåtligen – i den meningen att det förutsatte en personlig ovilja gentemot den skadelidande 

eller ett olagligt motiv för att handlandet skulle vara skadeståndsgrundande. Numera är regeln 

sådan att det krävs att ingriparen agerar med tillräcklig vetskap om existensen av ett avtal och 

med avsikt att förhindra avtalets fullgörande. Det är således inte en förutsättning att 

skadegörarens avsikt var att orsaka den skadelidande en ren förmögenhetsskada. Vid en 

                                                 
206

 I ett rättsfall med liknande omständigheter, Rees v. Darlington Memorial Hospital NHS Trust [2003] UKHL 

52, hade modern en funktionsnedsättning. Hon nekades skadestånd på grund av en förmögenhetsskada men fick 

ersättning för ideell skada, conventional award, eftersom domstolen ansåg att läkarens oaktsamhet förnekat 

henne rätten att planera sitt eget liv. I Angela Parkinson v. St James and Seacroft University Hospital NHS Trust 

[2001] EWCA Civ. 530 ett rättsfall med liknande omständigheter, förelåg ansvar mot bakgrund av att barnet 

föddes med en funktionsnedsättning. Ersättning tillkännagavs för den extra kostnad detta innebar för familjen. 

Till från skillnad MacFarlane v. Tayside ansågs med andra ord skadeståndsansvar i detta fall rättvist, befogat 

och rimligt. 

207
 Citat hämtat från Deakin m.fl., s. 475. Vidare var det för the Court of Queen’s Bench irrrelevant att käranden 

kunde stämma Wagner direkt för hennes kontraktbrott. 

208
 Ibid. 

209
 Se [1898] AC 1. 

210
 Se [2007] UKHL 21. 
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domstolsprövning måste den skadelidande således visa att ingriparens avsikt var att göra 

intrång i rättigheterna enligt avtalet – och att det inte vara en ”naturlig” följd av 

skadevållarens agerande.
211

  

Enligt min mening motsvaras denna rättsregel av den om otillbörligt ingripande i annans 

rättsförhållande som etablerades av HD genom 2005 års rättsfall. En skillnad är dock att den 

engelska rättsregeln fokuserar mer på vinning på skadevållarens sida – ingripares avsikt att 

göra intrång i rättigheterna enligt avtalet – än att det i sig bara är fråga om ett mer abstrakt 

otillbörligt handlande. 

5.3.5 Precontractual liability 

Prekontraktuellt skadeståndsansvar är i anglosaxisk rätt inte en konkret rättsfigur utan ansvar 

kan utkrävas på olika grunder med eller utan lagstöd.
212

 Av den anledningen faller inte 

prekontraktuellt skadeståndsansvar i alla fall in under law of negligence. Med reservation för 

detta kommer en övergripande redogörelse av prekontraktuellt ansvar tas upp i detta avsnitt.  

Ett centralt rättsfall om prekontraktuellt skadeståndsansvar i form av culpa in contrahendo är 

rättsfallet Regalian Properties plc v. London Docklands Development Corp. I rättsfallet hade 

käranden och svaranden förhandlat om att käranden skulle uppföra byggnation på svarandens 

mark. På grund av prisfluktuation på byggmarknaden kom inte parterna överens om priset 

vilket ledde till att avtalsförhandlingarna gick i stå under två års tid. Under den perioden 

ådrog sig käranden kostnader för förberedande arbete. Domstolen bedömde att eftersom det 

inte finns en generell plikt inom engelsk kontraktsrätt att förhandla i good faith och att parter 

är fria att lämna avtalsförhandlingar utan att dra på sig skadeståndsansvar, var svaranden inte 

ersättningsskyldig för de kostnader som käranden haft under avtalsförhandlingarna.
213

 I ett 

tidigare rättsfall British Steel Corporation v. Cleveland Bridge and Engineering Co. Ltd 

ansågs käranden, i ett genkäromål, ersättningsskyldig för de kostnader svaranden lagt ner 

innan ett bindande avtal kommit till stånd. Domstolen bedömde att eftersom båda parterna 

förväntat sig att ett bindande avtal skulle komma till stånd hade svaranden, för att kunna 

uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet och på kärandens inrådan vidtagit åtgärder. 
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 Se Simpson, s. 1609 och Deakin m.fl., s. 476. 

212
 Sådana ansvarsgrunder som faller inom kontrakträttens område kommer de inte att redogöras för här. 

213
 Se Hogg, s. 202 f. 
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Domstolen fann då att kärande blev ersättningsskyldig genom the Law of Restitution.
214

 

Ersättningsskyldighet utgick således inte på grund av culpa in contrahendo i det aktuella 

fallet.  

Ovanstående är endast två rättsfall som symboliserar hur de ekonomiska dispositioner som 

part vidtar under avtalsförhandlingar hanteras i engelsk rätt. Huvudregeln tycks, precis som i 

svensk rätt, vara att culpa in contrahendo tillämpas ytterst restriktivt varför det för en part är 

mer fördelaktigt att försöka finna stöd i ett lagstiftat ansvar. 

6 TRE TYPSITUATIONER  

6.1 Inledning 

Utifrån syftet att undersöka och systematisera utomobligatoriskt ansvar för ren  

förmögenhetsskada utan lagstöd har, som nämnts ovan, tre frågeställningar formulerats. 

Dessa är följande. 

i. Vilka är de avgörande momenten för att tillitsteorin/den befogade tilliten ska kunna 

läggas till grund för utomobligatoriskt skadeståndsansvar? 

ii. Vilka är de avgörande momenten för att kvalificerat otillbörligt handlande ska kunna 

läggas till grund för utomobligatoriskt skadeståndsansvar?  

iii. Vilken betydelse kan de övriga rättsfall som inte låter sig placeras i någon av två 

ovanstående typsituationerna tänkas ha och när är det befogat att dra en slutsats om 

framtida typsituationer? 

För att besvara de ovanstående frågeställningarna (i) – (iii) ska i detta kapitel det rättsliga 

materialet som beskrivits och diskuterats ovan avseende kvalificerade tillitssituationer, 

kvalificerat otillbörligt handlande, samt övriga fall, problematiseras och analyseras utifrån 

frågeställningarna och den anglosaxiska rätten. 

I nästa avsnitt 6.2 diskuteras befogad tillit utifrån frågeställning (i). I avsnitt 6.3 diskuteras de 

kvalificerat otillbörligt handlande utifrån frågeställning (ii). Avslutningsvis i avsnitt 6.4 

diskuteras de övriga rättsfallen och dess innebörd utifrån frågeställning (iii). 
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 A.a. s. 235. 



 

60 

 

Frågeställningarna ska även analyseras mot anglosaxisk rätt för att undersöka omfattningen 

av de rättsregler som har utvecklats i svensk rättspraxis och efterforska om det med stöd i 

engelsk rätt går att urskilja tendenser i rättsutvecklingen. 

6.2 Typsituation 1 – kvalificerade tillitssituationer 

6.2.1 Inledning 

Frågan är här vilka de avgörande momenten är för att tillitsteorin/den befogade tilliten ska 

kunna läggas till grund för utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Den första typsituationen är 

främst baserad på rättsfallen NJA 1987 s. 692, NJA 2001 s. 878 och NJA 2014 s. 272 men 

innehåller även inslag av NJA 1990 s. 745. 

Tillitsteorin har än så länge tillämpats av HD i två typer av situationer: värderingsintyg och 

revisorsansvaret.
215

 HD har inte gjort några generella uttalanden i rättsfallen, utan har 

begränsat sig till de för rättsfallen specifika omständigheterna. Ett principiellt uttalande om 

tillitsteorins omfattning torde inte ha skett förrän i NJA 2015 s. 899 där HD systematiserade 

de i praxis förekommande ansvarsgrunderna. HD hänför sig där främst till NJA 1987 s. 692 

(Kone) som exempel på en kvalificerad tillitssituation, men jämför även med  

NJA 2014 s. 272 (BDO).  

Enligt min mening kan detta med viss styrka tala för att omständigheterna i NJA 1987 s. 692 

(Kone) inte är uttömmande avseende vilka omständigheter som kan föranleda ansvar på 

grund av befogad tillit. Schultz har i denna fråga anfört att 1987 års fall endast ska ses som ett 

exempel och att det är den befogade tillitssituationen som är i fokus.
216

 Typsituationen ska 

mot bakgrund av detta formuleras enligt följande. 

Typsituationen är sådan att C har lämnat en felaktig uppgift till B, som därefter 

lämnat informationen vidare till A, som haft befogat tillit till den felaktiga 

informationen och på grund av detta vållats en ren förmögenhetsskada. D kommer 

användas som beteckning på en ytterligare tredje man. 

Den befogade tilliten ska nu analyseras utifrån tre aspekter.  

                                                 
215

 Det kan noteras att för revisorsansvaret fanns dock visst lagstöd för skadeståndsansvar i ABL. 

216
 Jfr Schultz, Ren förmögenhetsskada utan lagstöd, s. 823. Där skriver Schultz att Kone–domen endast är ett 

exempel på en kvalificerad tillitssituation och att det inte är fastighetsvärderingssituationen i sig som 

kännetecknat Kone–domen utan den befogade tillit som den skadelidande hade i den aktuella situationen.  
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1. Inledningsvis kan konstateras att en justering av de individuella förhållandena på 

skadevållaren C:s sida från oaktsamt handlande till uppsåtligt handlande inte föranleder nya 

tillitssituationer. En sådan justering i omständigheterna innebär snarare att handlandet 

riskerar att utgöra brott, exempelvis osant intygande eller svindleri. Skadestånd med 

anledning av brott utgår direkt enligt huvudregeln i 2 kap. 2 § SkL. Även den omständigheten 

att principen om befogat tillit transplanterats från engelsk rätt, som förutsätter att 

vilseledandet ska ha varit oaktsamt, måste tala för att handlandet som utgångspunkt ska ha 

varit oaktsamt.
217

  

Utgångspunkten för ansvarsgrunden är således när – dvs. under vilka förutsättningar – tredje 

man A kan fästa befogad tillit till C:s felaktiga uppgift och därmed omfattas av den befogade 

tillitens normskydd. Det innebär att en tolkning av förutsättningarna för den befogade tilliten 

och dess omfattning måste göras för att kunna bedöma om ansvar föreligger. Detta kommer 

härefter benämnas inre omständigheter. 

2. Vidare har relationen mellan A och C betydelse för bedömningen av om ansvar föreligger. 

Detta främst vid adekvansbedömningen. Detta kommer härefter benämnas yttre 

omständigheter.  

3. Typsituationen ska även jämföras med rättsfiguren culpa in contrahendo och grunderna för 

skadeståndsansvar enligt denna. 

6.2.2 De inre omständigheterna 

För att inte A:s tillit till vilka felaktiga uppgifter som helst ska leda till skadeståndsansvar för 

C måste också tilliten vara befogad. Den befogade tillitens huvudsakliga syfte kan därför 

sägas vara att begränsa C:s ansvar för rena förmögenhetsskador som A:s tillit till C:s felaktiga 

uppgift kan föranleda.  Den befogade tillitens omfattning har också stor betydelse i adekvans- 

och normskyddshänseende. Om A haft befogad tillit till en felaktig uppgift har han i 

rättspraxis också ansetts skyddsvärd. Svaret på frågan om den befogade tillitens normskydd 

måste härledas ur de förutsättningar som uppställts i praxis och utnyttja dem så långt det 

                                                 
217

 Principen utvecklades i law of negligence och lyftes sedermera fram av Kleineman i dennes avhandling. 

Därefter har den transplanterats i svensk rätt genom Kone–domen. Se särskilt Kleineman, Ren 

förmögenhetsskada, kap. 7 där en komparativ översikt görs av den utomnordiska rättsutvecklingen avseende 

oaktsamt vilseledande, däribland i anglosaxisk rätt. 
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går.
218

 Sådana slutsatser måste dock dras med försiktighet eftersom HD främst uttalat sig 

individuellt avseende värderingsintyg och revisorsansvar. 

Enligt min mening bör prövningen av den befogade tilliten genomföras i två led.
219

 Först ska 

undersökas huruvida objektiv befogad tillit till uppgiften föreligger; därefter ska undersökas 

huruvida subjektiv faktisk befogad tillit föreligger.
220

 

6.2.2.1 Objektiv befogad tillit  

I det första ledet genomförs en objektiv bedömning. Enligt min mening kan följande fyra 

observationer göras rörande den objektiva befogade tilliten.  

(i) Ändamålet med handlingen 

Vid den objektiva bedömningen läggs som utgångspunkt vikt vid den aktuella handlingens 

avsikt och ändamål. Handlingens ändamål är avgörande vid bedömningen av om A har 

befogad tillit till den felaktiga uppgiften.
221

 För att inte handlingens ändamål ska förfelas är 

hur tredje man A använder den felaktiga uppgiften av betydelse för bedömningen av den 

befogade tilliten. Ett exempel på detta är om A använder den felaktiga uppgiften till 

någonting annat än vad uppgiften typiskt sett används till. Vad C faktiskt avsåg är dock inte 

relevant i den här bedömningen.
222

 Det relevanta är vad kategorin av handlingar typiskt sett 

används till. Enligt min mening följer ovanstående resonemang av NJA 1987 s. 692 (Kone). 

Rättsfallet måste tolkas så utifrån att HD fann att tredje man A:s tillit till ett värderingsintyg 

var skyddsvärd – på grund av att avsikten med ett värderingsintyg är att det ska tjäna som 

beslutsunderlag vid förfoganden över fastigheter – och att tredje man A använde intyget i 

enlighet med avsikten.  Enligt min mening måste detta innebära att om A inte använder 

                                                 
218

 Se JustR Lindskogs särskilda yttrande i NJA 2012 s. 535, av yttrandet framgår bl.a. följande. ”… för att 

begränsa nödvändigheten av det [nya prejudikat] bör de prejudikatmöjligheter som det enskilda målet ger efter 

behov utnyttjas så långt det låter sig göras.” 

219
 Jfr Schultz, Ren förmögenhetsskada utan lagstöd, s. 822, som anger att bedömning ska ske i två led – utifrån 

dels om informationen påverkade dispositionen och om den skadelidande förlitade sig på den, dels om det var 

befogat av den skadelidande att förlita sig på informationen. 

220
 Detta har här benämnts som den objektiva och subjektiva befogade tilliten. 

221
 I rättsfallen NJA 1987 s. 692 (Kone) och NJA 2001 s. 878 var handlingens avsikt avgörande för 

bedömningen om befogat tillit förelåg. 

222
 Om C avsåg att värderingsintyget skulle användas till ett pappersflygplan saknar betydelse för A:s befogade 

tillit. 
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handlingen i enlighet med ändamålet får det inverkningar på bedömningen av om befogat 

tillit föreligger. Ändamålet har så att säga förfelats. 

Det kan noteras att enligt det anglosaxiska rättsfallet Hedley Byrne v. Heller gällde att 

skadevållaren C kände till att någon okänd A skulle fästa tillit till vad C lämnade för uppgift i 

handlingen och därmed fann domstolen att det förelåg en aktsamhetsplikt, duty of care, för C 

gentemot A. Detta stämmer till stor del överens med den bedömningen HD gjorde i  

NJA 1987 s. 692 (Kone). 

(ii) Förfelat ändamål 

Att C:s ändamål med handlingen inte förfelas är viktigt ur adekvanshänseende – om den 

felaktiga uppgiften orsakar en skada för A och skadan inte är förutsägbar för C torde ansvar 

för skadan inte vara adekvat. Detta eftersom det är mot bakgrund av handlingens ändamål 

som bedömningen görs huruvida det måste stått klart för uppgiftslämnaren C att tredje man A 

kan fästa tillit vid handlingen och den felaktiga uppgiften.  

Det sagda måste enligt min mening innebära att om tredje man D adderar ytterligare
223

 

felaktig information till C:s handling – och förfelar ändamålet – är det osäkert om A har 

befogad tillit. Detta eftersom handlingens ändamål förfelats av tredje man D. Det skulle dock 

få den märkliga konsekvensen att C:s ansvar bortfaller. 

Problematiken med om D adderar en felaktig uppgift i C:s handling är även intressant ur ett 

kausalitetsperspektiv. Typsituationen tar här avstamp i att D adderar felaktig information som 

orsakar A en större skada än vad C:s felaktiga uppgift självständigt skulle ha gjort. När A 

sedan företar en disposition på grund av de felaktiga uppgifterna, vilken leder till en större 

skada än om bara uppgiftslämnaren C:s felaktiga uppgift hade lagts till grund för A:s 

disposition, är det enligt min mening inte uppenbart hur en kausalitetsbedömning bör göras. 

Eftersom A vidtar en åtgärd först efter det att tredje man D adderat information till C:s 

handling finns det ingen färdig eller väsentligt färdig skada att utgå ifrån vid bedömningen av 

C:s ansvar. C torde vad gäller kausalitet vara solidariskt ansvarig med D för skadan så länge 

C:s felaktiga uppgift var en nödvändig del i den totala skadan.
224

 Däremot torde A:s tillit inte 

                                                 
223

 Detta förutsätter att C har lämnat en felaktig uppgift i handlingen. Om C har lämnat en handling utan 

felaktiga uppgifter torde C inte kunna ådra sig skadeståndsskyldighet om D adderar en felaktig uppgift.  

224
 Se Hellner & Radetzki, s. 203. Enligt min mening kan det tänkas att ansvaret jämkas om C:s felaktiga uppgift 

var väsentligt mindre skadlig än D:s felaktig uppgift.  
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vara befogad i relation till C om tredje man D har adderat så pass mycket information att 

handlingens ändamål förfelats. C skulle därmed undgå ansvar. A skulle då ev. kunna vända 

sig direkt mot D på grund av kvalificerat otillbörligt handlade av denne.
225

 Om endast ett 

mindre tillägg sker av D och handlings ändamål inte förfelas torde fråga om samverkande 

orsakssamband kunna aktualiseras. Ansvaret torde då vara solidariskt.
226

 

(iii) Om handlingen saknar ändamål kan den befogade tilliten ändå kvalificeras 

I de fall då handlingens ändamål i och för sig inte direkt föranleder befogad tillit hos A kan C 

ändå ådra sig skadeståndsansvar genom att den befogade tilliten kvalificeras på annat sätt.
 227

 

Detta för att skapa en rimlig balans mellan den felaktiga uppgiften och de 

skadeståndsrättsliga konsekvenserna.
228

 För att A:s tillit ska vara befogad och ansvar 

föreligga för C måste tilliten vara av viss styrka och relevans för A:s skadegörande 

disposition. För en sådan bedömning kan vad för typ av disposition A har vidtagit på grund 

av den felaktiga uppgiften och hur A har fått del av den felaktiga uppgiften vara vägledande 

vid kvalificeringen av A:s befogade tillit.
229

  

För typen av disposition gäller att om den felaktiga uppgiften inte har omedelbar eller 

närliggande betydelse för A:s skadegörande disposition torde ansvar inte föreligga för C. 

Däremot om den felaktiga uppgiften var nödvändig för A:s skada bör det väga in vid 

kvalificeringen av den befogade tilliten och C:s skadeståndsansvar.
230

 

Hur A har fått del av den felaktiga uppgiften påverkar också kvalificeringen av den befogade 

tilliten. Detta eftersom det då, när C inte haft kontroll över hur den felaktiga uppgiften har 

spridit sig, är svårare att påstå att det stått klart för C att A skulle fästa tillit till uppgiften. Det 
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 Se vidare analys i avsnitt 6.3. 

226
 Däremot om det skulle vara B som adderar information till handlingen blir situationen något annorlunda 

eftersom det troligen föreligger svek i avtalsförhållandet mellan A och B, vilket är ett inomobligatoriskt 

spörsmål.  

227
 Jfr rättfallet NJA 2014 s. 272 (BDO) där en årsredovisnings typiska ändamål inte ansågs vara att fungera som 

externt beslutsunderlag. 

228
 I rättsfallet NJA 2015 s. 899 anförde HD att tillitssituation ska vara kvalificerad. Vad som ligger i 

kvalificerad är inte uppenbart, men enligt min mening torde det innefatta att den befogade tilliten ska vara av 

viss kvalité. 

229
 Jfr domskälen i NJA 2014 s. 272 punkt 26-27 där HD diskuterar huruvida ett bolags årsredovisning typiskt 

sett är del av ett beslutsunderlag vid en transaktion, och på vilket sett innehållet i årsredovisningen har kommit 

den skadelidande till del. Detta har här formulerats som vilken typ av åtgärd A vidtar och hur A fått del av den 

felaktiga uppgiften. 

230
 Detta är en fråga av även kausal karaktär. 
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kan i en sådan situation vara svårt för C att förutse vilka typer av dispositioner A kan komma 

att vidta på grund av den felaktiga uppgiften. Genom att hänsyn tas till hur A fått del av den 

felaktiga uppgiften begränsas C:s ansvar.
231

 Ett exempel är att uppgifter i en tidningsartikel 

typiskt sett inte medför befogad tillit.
232

  

(iv) När A inte har fått del av uppgiften 

En annan situation skulle vara om C lämnat den felaktiga uppgiften i en handling till B. B har 

nu lämnat uppgiften till D som fått befogat tillit till uppgiften och vidtagit en skadegörande 

disposition och lidit en ren förmögenhetsskada. På grund av D:s skada har också A orsakats 

en ren förmögenhetsskada. A har inte fått del av uppgiften och har själv inte befogad tillit. 

Detta är enligt min bedömning fråga om en tredjemansskada. A lider en ren 

förmögenhetsskada på grund av annan D:s befogade tillit till en felaktig uppgift från C. 

Huvudregeln att tredjeman inte får ersättning för annans person- eller sakskada torde stå gälla 

även i detta fall. Undantaget i rättsfallet NJA 2009 s. 16 torde inte gå att tillämpa. Detta då 

anknytningsmomentet mellan skadelidande och tredje man är svårt att överföra till en 

situation där även den huvudsakliga skadan är en ren förmögenhetsskada. En sådan 

bedömning kan också motiveras med flodvågsargumentet.  

Sammanfattningsvis måste det mot bakgrund av de objektiva övervägandena ovan ha stått 

klart för uppgiftslämnaren C att tredje man A både kunde ta del av den felaktiga uppgiften 

och även fästa tillit till den. Då kan objektiv befogad tillit föreligga. Enligt det anglosaxiska 

rättsfallet Hedley Byrne v. Heller beskrivs ansvaret som att C ikläder sig ett ansvar när denne 

lämnar den felaktiga uppgiften. Detta påminner om ovanstående beskrivning av 

förutsättningarna i svensk rätt.  

6.2.2.2 Subjektiv faktisk tillit  

Efter bedömningen i det första ledet av den objektiva befogade tilliten gjorts, ska en 

bedömning göras av huruvida ett eventuellt förbehåll av C försvagar A:s subjektiva faktiskt 
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 Jfr situationen med värderingsintyget. Risken för att intyget ska komma till användning i ett helt annat 

sammanhang och att befogad tillit föreligger får anses vara liten. 

232
 Se vidare Kleineman, Ren förmögenhetsskada, kap. 10.2 se särskit s. 519 f. där Kleineman anför att vissa 

situationer kan antas vara omfattade av immunitet pga. massmediafaktorn och att relationen mellan en författare 

(eller annan skribent) och verkets användare får normalt antas vara allt för uttunnande. Kleinemans bedömning 

stämmer även överens med den domstolens bedömning i det anglosaxiska rättsfallet Sutradhar v National 

Environmental Research Council. Se avsnitt 5.3.2 ovan. 
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befogade tillit. Enligt min mening kan följande två observationer göras rörande den 

subjektiva befogade tilliten. 

(i) Friskrivning 

I detta led kan uppgiftslämnaren C begränsa sitt ansvar gentemot tredje man A genom att 

uttryckligen ange ändamålet i handlingen som innehåller den felaktiga uppgiften. En sådan 

skrivelse medför att A inte längre kan fästa tillit till den felaktiga uppgiften utan måste 

kontrollera den med C. A kan liknas vara försatt i ond tro.  

(ii) Medvållande 

I detta led kan det även tänkas att A skulle vara medvållande till skadan om skrivelsen i 

handlingen innebar att det vore oaktsamt av A att inte närmare kontrollera handlingens 

ändamål med C.
233

 I NJA 2001 s. 878 fann HD att friskrivningen brast i klarhet, men att den 

ändå borde föranlett tredje man A att kontrollera handlingens ändamål med utställaren C. 

Eftersom tredje man A inte hade gjort det förelåg inte befogad tillit.  

Enligt min mening kan situationen bättre beskrivas som att A – istället för att inte ha haft 

befogad tillit – har varit medvållande till skadan. Enligt min mening innebär att A varit 

medvållande inte att inget skadeståndsansvar överhuvudtaget kan utkrävas av C. En alternativ 

lösning istället vore att ersättningen, ifall den faktiska tilliten bara kan ifrågasättas till viss 

del, jämkas efter vad som finnes skäligt. En sådan lösning hade enligt min mening varit mer 

rimlig i 2001 års fall eftersom utställaren C:s något oklara friskrivning torde ses mot 

bakgrund av övrig professionell information som fanns i handlingen. Det skulle ha medfört 

att A fått visst skadestånd. 

6.2.3 De yttre omständigheterna  

Yttre omständigheter är sådana omständigheter som ligger utanför frågan om befogad tillit 

men som ändå kan vara relevanta vid bedömningen av C:s skadeståndsansvar och då – enligt 

min uppfattning – främst i adekvansbedömningen. Dessa omständigheter rör främst 

förhållandet mellan A och C som ibland – även om det är utomobligatorisk – kan beskrivas 

som kontraktsliknande samt förhållandet mellan C och B. 
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 Ledning kan hämtas från rättsfallet NJA 2001 s. 878 men domskälen får anses svårtolkade i denna fråga. 
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6.2.3.1 Kontraktsliknande relation är en förutsättning i anglosaxisk rätt 

Mot bakgrund av HD:s domskäl i NJA 1987 s. 692 (Kone) får det faktumet att HD inte nämnt 

huruvida relationen mellan skadelidande A och skadevållaren C är kontraktsliknande eller 

inte, enligt min mening, förstås som att HD valt att utelämna denna fråga. Hade HD avsett att 

begränsa C:s ansvar till kontraktsliknande relationer, torde HD ha uttalat det. Detta särskilt 

mot bakgrund av att en sådan bedömning inte heller skulle utgjort ett obiter dicta.  

I anglosaxisk rätt är det en förutsättning att det föreligger en kontraktsliknande relation. Av 

det engelska rättsfallet Hedley Byrne v. Heller framgår att den part som tagit fram uppgifter 

frivilligt också är ansvarigt för risken för uppgifterna bl.a. under förutsättning att det 

föreligger en kontraktsliknande relation (special relationship mellan parterna som är equal to 

contract). Detta framgår även av rättsfallet Caparo v. Dickman där en särskild relation inte 

ansågs föreligga mellan en investerare och ett bolags revisor varför inte heller revisorn ansågs 

ha en aktsamhetsplikt, duty of care, gentemot investeraren. En aktsamhetplikt förelåg dock i 

rättsfallet Morgan Crucible v. Hill Samuel eftersom en revisor hade lämnat oaktsamma 

uppgifter direkt till en individuell budgivare för att påverka denna att köpa aktier.  I  

NJA 2014 s. 272 (BDO) fann HD däremot – i jämförelse med Caparo v. Dickman – att en 

investerare kunde ha befogad tillit till en årsredovisning, även om den oaktsamma uppgiften 

inte var lämnad direkt till investeraren med anledning att påverka denne.
234

 Således är 

revisorsansvaret mycket mera långgående i svensk rätt i jämförelse med engelsk rätt. Skälen 

för att ansvaret enligt svensk rätt är mera långtgående torde bl.a. vara att den befogade tilliten 

inte förutsätter en kontraktsliknande relation.  

Att det ska föreligga en kontraktsliknande relation mellan skadelidande A och skadevållaren 

C är således inte en förutsättning i svensk rätt, men torde ändå har betydelse vid adekvans- 

och normskyddsbedömningen. Genom ett krav på en kontraktsliknande relation skulle 

ansvaret för uppgiftslämnaren C bli mer förutsägbart och tredje man A:s befogade tillit till en 

felaktig uppgift blir svårare för C att ifrågasätta. Därmed är det mer sannolikt att om det 

föreligger en kontraktsliknande relation utfaller adekvansbedömningen till den skadelidande 

A:s fördel. 

Enligt min mening kan det även ha viss betydelse om det föreligger en 

inomobligatorisk/kontraktsliknande relation mellan C och B vid bedömningen av C:s 
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 Skadeståndsansvar uteblev endast pga. bristande kausalitet. 
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skadeståndsansvar gentemot tredje man A. Detta då åtminstone en kontraktsliknande relation 

mellan C och B eventuellt kan anses vara medelbar i förhållande till A (jfr om A är 

närstående till B). Det kan även ha betydelse vid bedömningen av A:s befogade tillit till 

informationen från C. 

6.2.3.2 Professionell kontext 

Om det som utgångspunkt inte föreligger en inomobligatorisk relation mellan B och C torde 

ansvarsbedömningen mellan A och C underlättas om det mellan B och C uppkommit ett 

rådgivningsansvar för C. När det föreligger en professionell rådgivningssituation mellan C 

och B, som sedermera föranleder tredje man A:s befogade tillit till en felaktig uppgift från C, 

föreligger det som utgångspunkt förmodligen ett ansvar för rådgivaren C.
235

 För att ett C ska 

ha ett rådgivningsansvar gentemot B, och sedermera ett ansvar gentemot tredje man A, ska 

rådet ha lämnats i en professionell kontext.
236

 Det framgår även av de omnämnda rättsfallen 

eftersom uppgifterna då lämnats av en värderingsman genom en bristfällig 

fastighetsvärdering och av en revisor genom en bristfällig revision. En bedömning huruvida 

ett råd har lämnats i en professionell kontext eller inte torde inte föranleda svåra 

överväganden.  

Vidare kan det tänkas att C har brustit i sitt informationsansvar gentemot B som lämnar 

rådgivningen vidare till A. Rådgivningen innehåller där inte en felaktig uppgift men är ändå 

sådan att C brustit i sitt informationsansvar gentemot B. A:s befogade tillit skulle där kunna 

tänkas utsträckas även till den typen av uppgifter från C.
237

 

6.2.4 Culpa in contrahendo och tillitsteorin 

Enligt Kleineman faller även culpa in contrahendo in under kvalificerade tillitssituationer. 

Därför kommer den principen även att behandlas i detta avsnitt. Den behandlas dock skild 

från övriga fall av befogad tillit eftersom själva ansvarsgrunden utgörs av culpa in 

                                                 
235

 Huruvida det föreligger ett uppdragsavtal mellan B och C och således ett rådgivningsansvar för C gentemot 

B är en annan ansvarsfråga som inte ska undersökas vidare i denna uppsats. Den intresserade läsaren hänvisas 

till Kleineman, Rådgivares informationsansvar, s. 185–211. 
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 Se vidare a. a. s. 186. 

237
 En tredje aspekt vore att analysera den befogade tilliten utifrån informationsansvaret, för vidare läsning se 

Kleineman, Ren förmögenhetsskada, kap 10. Se även Kleineman, Rådgivares informationsansvar, s. 192 f. där 

Kleineman tar upp bl.a. revisorer, advokater, ekonomikonsulter, värderingsmän, besiktningsmän, 

fastighetsmäklare och fondkommissionärer som exempel på yrkesgrupper som har ett rådgivningsansvar. Se 

vidare Schultz, Ren förmögenhetsskada utan lagstöd, s. 823 för relevanta studier på området. 
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contrahendo och den befogade tilliten snarare utgör ett ytterligare analysmoment.
238

 Detta 

innebär att culpa in contrahendo förvisso har betydelse för utvecklingen av tillitsprincipen, på 

så sätt att principen kan vara behjälplig vid en analys av ansvaret vid culpa in contrahendo, 

men det är inte möjligt att i samma utsträckning dra generella slutsatser av rättspraxis eller 

doktrin.  

Avseende den befogade tilliten, det vill säga vad de inre omständigheterna, måste tilliten 

analyseras utifrån huruvida skadelidanden A haft faktisk befogad tillit till skadevållaren C:s 

vilseledande uppgift och huruvida skadevållaren C bort inse att dennes agerande kunde 

föranleda en skada, dvs. samma analys som genomförts ovan i avsnitt 6.2.2. 

Enligt min mening lägger HD i rättsfallet NJA 1990 s. 745 en lojalitetsplikt till grund för att 

skadevållarens oaktsamhet. Lojalitetsplikten utgör även en klar s.k. yttre omständighet. En 

förutsättning för skadestånd enligt culpa in contrahendo torde vara att avtalsförhandlingarna 

nått så långt att en lojalitetsplikt uppstått. Om så inte är fallet är det inte heller aktuellt att 

bedöma om skadelidande A haft befogad tillit till skadevållaren C:s vilseledande uppgift. 

Mot bakgrund av att culpa in contrahendo balanserar på en skör tråd i den meningen att 

avtalsrättsliga principer som avtalets subjektiva begränsning och avtalsfrihet inte får sättas ur 

spel – en avtalspart har alltid rätt att dra sig ur avtalsförhandlingar – torde tillitsteorin utgöra 

ett nödvändig ytterligare analysmoment. Detta innebär enligt min uppfattning att när 

avtalsförhandlingarna varit så pass långtgående att det på ett objektivt plan framstår som att 

avtalet ska komma till stånd,
239

 dvs. vad jag ovan benämnt som en yttre omständighet, torde 

en avtalspart A ha fog att fästa tillit till information lämnad av den andra parten C, en inre 

omständighet. En sådan situation torde bl.a., utöver de som etablerats i svensk rättspraxis, 

kunna föreligga när den ena avtalsparten A, i likhet med svaranden i det anglosaxiska 
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 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 429. Där Kleineman skriver att culpa in contrahendo även torde 

förutsätta att skadelidande hyst befogad tillit till den vilseledande informationen. Se även den vidhållna 

ståndpunkten i Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, s. 133 ff. Enligt 

Kleineman torde endast kvalificerat oetiska beteenden hos den som avbryter förhandlingar medföra att 

utomobligatorisk skadeståndsansvar. Se även sammanfattning av analys i Kleineman, Ren förmögenhetsskada, 

s. 432. 

239
 En sådan bedömning är vansklig och blir främst en bevisfråga. Förtroendet mellan parterna arbetas 

ömsesidigt upp under avtalsförhandlingar vilket innebär att en lojalitetsplikt kan uppstå vid olika tidpunkter för 

parterna, dvs. när en lojalitetsplikt faktiskt uppstår bygga på relativt abstrakta och/eller subjektiva 

bedömningsgrunder. 
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rättsfallet British Steel Corporation v. Cleveland Bridge and Engineering, företar omfattande 

ekonomiska investeringar på motpartens C inrådan. 

Bedömningen av skadeståndsansvaret utifrån culpa in contrahendo baserat på tillitsteorin får 

anses vara något mer konkretiserad och utgör enligt min mening ett bättre analysverktyg, än 

om en bedömning endast görs utifrån lojalitetsplikten.  

6.2.5 Sammanfattning 

Av de rättsfall där HD har tillämpat den befogade tillitens princip framgår att den felaktiga 

uppgiften ska ha lämnats i en professionell kontext. Det ska ha stått klart för 

uppgiftslämnaren C att tredje man A kan fästa tillit till uppgiften. Tredje man A måste också 

ha fäst befogad tillit till uppgiften.  

Till skillnad från anglosaxisk rätt finns det inget krav på en kontraktsliknande relation, 

special relationship. Om en sådan föreligger torde det underlätta bedömningen om när tilliten 

är befogad och att det måste stått klart för uppgiftslämnaren C att tredje man A kan fästa tillit 

till uppgiften. Eftersom HD varken i NJA 1987 s. 692 (Kone) eller NJA 2014 s. 272 (BDO) 

uttalat att en kontaktsliknande eller annan speciell relation förelegat, torde slutsatsen kunna 

dras att HD inte avsett att begränsa rättsregelns tillämpningsområde till sådana.  

Den omständigheten att de rättsfall där tillitsteorin tillämpats utgörs av trepartskonstellationer 

torde inte innebära en begränsning av rättsregelns tillämpningsområde. Utan den torde även 

kunna omfatta tvåpartskonstellationer såsom culpa in contrahendo. I sådana situationer finns 

det dock en betydande risk och/eller chans att ansvaret är inomobligatoriskt (dock inte i culpa 

in contrahendo). 

Sammanfattningsvis kan enligt min mening den befogade tilliten prövas genom två led: (i) 

om objektiv befogad tillit föreligger; och (ii) om subjektiv faktisk befogad tillit föreligger. 

Detta förutsätter att följande fyra förutsättningar måste vara uppfyllda för att ansvar för 

utomobligatorisk ren förmögenhetsskada på grund av befogad tillit ska föreligga: 

 (i) Uppgiftslämnaren C har genom att oaktsamt ha lämnat en felaktig uppgift i 

en handling vållat tredje man A en ren förmögenhetsskada. 

 (ii) Handlingen ska vara av sådant slag att det för C stått klart att annan – A – än 

uppdragsgivaren B kan fästa tillit till uppgiften. 
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(iii) Handlingen ska vara av sådant slag att A har befogad tillit till den felaktiga 

uppgiften och uppgiftslämnaren C har inte begränsat handlingens ändamål. 

(iv) Hänsyn måste dock tas till förutsebarhet och återhållsamhet gäller för 

ansvar som skulle träffa en stor och på förhand obestämbar krets. Ansvarets 

omfattning ska vara proportionellt till handlingen och vara praktiskt hanterbart. 

6.3 Typsituation 2 – kvalificerat otillbörligt handlande 

6.3.1 Inledning 

Frågan här är vilka de avgörande momenten är för att kvalificerat otillbörligt handlande ska 

kunna läggas till grund för utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Den andra typsituationen är 

främst baserad på de för frågan centrala rättsfallen NJA 2005 s. 608 och NJA 2015 s. 899. 

Av rättsfallet NJA 2005 s. 608 och efterföljande rättsfall främst NJA 2015 s. 512, men även 

RH 2008:46, står det klart att kvalificerat otillbörligt (i) ingripande av C och (ii) samverkan 

mellan C och B, vilket leder till skada för A kan vara skadeståndsgrundande. I rättspraxis har 

det otillbörliga handlandet främst varit omoraliskt och konkurrensmässigt illojalt. Av 

rättsfallet NJA 2015 s. 899 står det klart att kvalificerat otillbörligt handlande även kan bestå 

av ett handlande som kränker en konventionsrättighet enligt Europakonventionen. Således 

innebär rättsfallet nya grunder för skadeståndsansvar, men i vilken kontext eller under vilka 

förutsättningar framgår inte klart. Enligt min mening är ansvarsgrunden beroende av hur 

HD:s domskäl tolkas – antingen har domstolen angivit en lösning för det aktuella fallet eller 

utvidgat ansvarsgrunden kvalificerat otillbörligt handlade.  

Typsituationen är sådan att A och B har ett rättsförhållande. C har kvalificerat 

otillbörligt ingripit i A och B:s rättsförhållande eller på något annat sätt handlat 

kvalificerat otillbörligt vilket har vållat A en ren förmögenhetsskada. D kommer 

även här användas som beteckning på en ytterligare tredje man. 

Det kvalificerat otillbörliga handlandet ska nu analyseras utifrån tre aspekter.  

1. Först ska diskuteras vilken typ av handlande som kan konstituera det 

skadeståndsgrundande handlandet. 2. Därefter ska diskuteras vad som krävs för att 

handlandet ska bedömas som kvalificerat otillbörligt och skadeståndsgrundande. 3. Slutligen 

ska diskuteras möjliga begränsningar av ansvarsgrunden. 
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6.3.2 Handlingen 

Först ska diskuteras vilken typ av handlande som kan konstituera det skadeståndsgrundande 

handlandet. Genom rättsfallet NJA 2015 s. 899 vidareutvecklades den skadeståndsrättsliga 

ansvarsgrunden kvalificerat otillbörligt ingripande i annans rättsförhållande. Mot bakgrund av 

HD:s mer offensiva prejudikatbildning framstår det även som att avsikten med de generella 

domskälen och de principiella ställningstagandena i NJA 2015 s. 899 var att rättsbilda.
240

  

C:s handlande kunde före NJA 2015 s. 899 bestå av att antingen C ingrep i A och B:s 

rättsförhållande, eller att C samordnade sig med B, vilket orsakade A en ren 

förmögenhetsskada. Genom 2015 års rättsfall utvidgades C:s handlande till att även avse en 

konventionskränkning av äganderätten och/eller föreningsfriheten på arbetsmarknaden. 

Därefter förklarade rättsfallet även att det redan etablerade handlandet – kvalificerat 

otillbörligt ingripande i annans avtalsförhållande och kvalificerat otillbörligt samordnade 

främst i konkurrenshänseende – inte var uttömmande för vad som kan utgöra ett kvalificerat 

otillbörligt handlande.
 241

  

Enligt min mening kan följande fem observationer göras rörande C:s handlande i rättsläget 

efter NJA 2015 s. 899. 

För det första (i) systematiserade HD i NJA 2015 s. 899 de ansvarsgrunder som hade 

etablerats i rättspraxis och gav klart stöd för att det i svensk rätt finns två typsituationer som 

kan föranleda ansvar för ren förmögenhetsskada utan lagstöd; kvalificerade tillitssituationer 

och kvalificerat otillbörligt handlande. Enligt min mening finns det stöd för att C:s handlade 

kan innefatta att C otillbörligt ingripit i A:s rättsförhållande med B. Det ska noteras att i 

samtliga rättsfall som HD i NJA 2015 s. 899 hänvisade till agerade C och B i samförstånd. 

Om detta ska förstås som att C:s handlande måste ske i samförstånd med B för att vara 

skadeståndsgrundande är inte helt klart. Trots att tolkning av tidigare rättsfall leder till 

slutsatsen att någon form av samverkan förelegat mellan C och B, samt att C på något sätt 

ingripit i A och B:s rättsförhållande, utelämnade HD i NJA 2015 s. 899 ingripanderekvisitet i 

dess formulering av typsituationen. Detta talar för att ingripanderekvisitet inte ska begränsa 
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 Jfr även Schultz, Ren förmögenhetsskada utan lagstöd, s. 826. Rättsfallet NJA 2015 s. 899 har även 

betydelse på arbetsrättens område men eftersom HD inte prövar frågan om stridsåtgärden i det aktuella fallet är 

betydelsen kvalificerat otillbörligt handlande på arbetsrättens område svår att skönja; en sådan diskussion ligger 

utanför uppsatsen syfte. Avseende HD:s mer offensiva prejudikatbildning se vidare Wersäll, s. 1 ff. Se även 

Kleineman, Skadeståndsrättens tillväxt, s. 331. 

241
 Jfr att HD bedömde att om mellandomstemat varit detsamma som i hovrätten skulle HD besvarat det jakande. 
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det skadeståndsrättsliga ansvaret för C vid kvalificerat otillbörligt handlande. C:s handlande 

torde därmed enligt min mening kunna vara självständigt i förhållande till B. Det kan även 

tänkas att C:s handlande är helt självständigt utan att det föreligger ett rättsförhållande mellan 

A och B.  

För det andra (ii) kan C:s handlande numera även utgöras av en kvalificerat otillbörlig 

rättighetskränkning av Europakonventionen och kan således leda till skadeståndsansvar på 

allmänna skadeståndsrättsliga principer. HD förklarade i NJA 2015 s. 899 att det kan tänkas 

att även andra handlingar som inte utgör rättighetskränkningar kan föranleda 

skadeståndsansvar – så länge de är kvalificerat otillbörliga. Enligt min mening torde detta 

också betyda att otillbörligt handlande inte endast behöver ske i en trepartskonstellation utan 

ske direkt mellan A och B.
242

 C:s skadeståndsgrundande handlingar är därmed inte 

begränsade till otillbörligt ingripande/samverkan och inte heller rättighetskränkningar. I det 

anglosaxiska rättsfallet Lumley v. Gye agerade skadevållaren C och operasångerskan B inte i 

samförstånd. C vilseledde istället B så att denna bröt mot sina avtalsförpliktelser gentemot A, 

varför A led en ren förmögenhetsskada. I anglosaxisk rätt framstår det således som att 

samförstånd mellan C och B inte är av avgörande betydelse vid en ansvarsbedömning, utan 

det är främst C:s illojala avsikter som är centrala. I denna del har svensk och anglosaxisk rätt 

tidigare skiljt sig åt, eftersom svensk rätt tidigare inte lagt obetydlig vikt vid C och B:s 

samverkan.  

För det tredje (iii) går det inte att entydigt uttala sig om vilka handlingar som i sig utgör 

kvalificerat otillbörliga för alla fall. Vid bedömningen av om ett handlande är kvalificerat 

otillbörlig förklarade HD i NJA 2015 s. 899 att en rättighetskränkning måste väga tungt men 

att hänsyn måste tas till typen av rättighet och rättighetens natur i övrigt. Enligt min mening 

gäller dock att eftersom C:s skadegörande handling var en stridsåtgärd på arbetsmarknaden 

och eftersom den är grundlagsstadgad torde en sådan handling med svårighet utlösa 

skadeståndsansvar för C. Detta eftersom en sådan inskränkning i de grundläggande fri- och 

rättigheterna redan är noga avvägd. Däremot torde enligt min mening en kvalificerat 

otillbörligt kränkning av en rättighet som sker genom en handling som inte är skyddad genom 

lagstiftning mer sannolik kunna föranleda skadeståndsansvar. Eftersom ett stort antal rena 

förmögenhetsskador torde kunna kopplas till de olika rättigheterna i Europakonventionen blir 
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 Jfr C:s ingripande i avtalet mellan A och B i NJA 2005 s. 608 och C:s samverkan med B i NJA 2015 s. 512. 
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förutsägbarhetsargumentet och flodvågsargumentet särskilt viktigt för att begränsa 

skadeståndsansvaret i sådana fall.  

För det fjärde (iv) måste handlandet ha skett uppsåtligen. Handlandet ska enligt  

NJA 2015 s. 899 vara klandervärt närmast på gränsen till brottsligt beteende.
243

 Enligt min 

mening kan detta tolkas som i viss mån bakåtsträvande eftersom rättstillämpningen länge 

kritiserats för en allt för lagpositivistisk tillämpning av 2 kap. 2 § SkL. Min uppfattning är 

dock att handlingens koppling till både Europakonventionen och straffrätten innebär ett 

klargörande att C:s skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada även utanför omoralisk 

konkurrens numera är möjligt. I anglosaxisk rätt ligger tyngdpunkten vid att tredje man C 

med sitt handlande ska ha avsett att avtalet mellan A och B inte ska fullgöras. I svensk 

rättspraxis har C genom sitt handlade syftat till att B ska åsidosätta sina förpliktelser enligt 

avtalet med A och därigenom ge C en fördel – C har inte nödvändigtvis haft uppsåt till att A 

ska lida en ren förmögenhetsskada.
244

 Detta talar för att det även i svensk rätt räcker med att 

tredje man C insett att A skulle komma att lida en skada, dvs. att C haft ett insiktsuppsåt. 

För det femte (v) och sista måste konsekvenserna av C:s handling ses mot bakgrund av att 

ansvaret ska vara förutsägbart för skadevållaren och inte oproportionerligt eller praktiskt 

svårhanterligt. Det innebär att om handlingen i sig orsakar omfattande skador finns 

möjligheter att begränsa skadeståndsansvaret. Detta går in under det s.k. flodvågsargumentet 

vilket också kommer diskuteras nedan under bedömning av när en handling är kvalificerat 

otillbörlig. 

6.3.3 Kvalificerad otillbörlighet 

Här ska diskuteras vad som krävs för att handlandet ska bedömas som kvalificerat otillbörligt 

och därmed skadeståndsgrundande. Den här delen av analysen fokuserar på handlande som 

kan vara kvalificerat otillbörligt och som huvudsakligen sker utanför en konkurrensmässig 

situation. 

Utifrån den analys som genomförts i det föregående avsnittet om vilka handlingar som kan 

vara skadeståndsgrunden framgår att enskilda genom en kvalificerat otillbörlig 

konventionskränkning kan åläggas skadeståndsansvar. Vidare framgår att vid bedömningen 
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 Redan i NJA 2005 s. 608 resonerade hovrätten kring ett uppsåtsrekvisit men HD satte då inte ned foten i 

frågan. Det bekräftas av hovrättens bedömning i RH 2008:46, där handlandet snarare var oaktsamt. 

244
 Jfr NJA 2005 s. 608. 
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av vad som kan utgöra kvalificerat otillbörligt handlande väger en kränkning av en 

konventionsskyddad rättighet tungt men är inte avgörande. Det är också klart att kvalificerat 

otillbörligt handlande kan ses som en förlängning av huvudregeln i 2 kap. 2 § SkL och 

således en förlängning av brottsligt handlande.  

Min uppfattning är därför att HD har öppnat upp för att andra typer av kvalificerat otillbörligt 

handlande än sådant handlande som (i) grundar sig i samverkan mellan C och B och (ii) ur 

konkurrensmässig hänsyn är illojala – kan vara ansvarsgrundande. 

6.3.3.1 Vad är det som gör handlingen kvalificerat otillbörlig? 

Frågan är då vad som gör dessa handlingar kvalificerat otillbörliga. HD har uttalat att ansvar 

föreligger om handlandet med hänsyn till omständigheterna är att anse som kvalificerat 

otillbörligt, men det finns generellt sett ingen mer konkret vägledning om vad som gör 

handlandet kvalificerat otillbörligt.
245

  

En typ av handling som skulle kunna vara kvalificerat otillbörlig är oaktsamt vilseledande vid 

ingående av avtal. Schultz har nyligen lagt fram en tes att culpa in contrahendo av särskilt 

allvarligt slag kan utgöra kvalificerat otillbörligt handlande. Det innebär att om det redan vid 

avtalsingående förelåg hinder mot fullgörande av avtal och skadevållaren varit försumlig 

genom att inte pröva sina möjligheter att fullgöra avtalet och försumligheten är av särskilt 

allvarligt slag, kan ansvarsfrågan inordnads under kvalificerat otillbörligt handlande istället 

för culpa in contrahendo.  

Syftet med en sådan kategorisering är bl.a. att ersättning enligt det positiva kontraktsintresset 

skulle utgå istället för ersättning enligt det negativa kontraktsintresset; som är huvudregeln 

vid culpa in contrahendo.
 
Schultz tes torde enligt min mening främst vara tillämplig i de fall 

då avtal i och för sig kommit till stånd, men ena avtalsparten ändå handlat vårdslöst eller 

uppsåtligt vid avtalsförhandlingarna.
246

 Det skulle kunna formuleras som en partiell culpa in 

                                                 
245

 Se NJA 2015 s. 899, p. 35 i HD:s dom. 

246
 Se Schultz, Skadestånd för ren förmögenhetsskada, s. 827. Stöd för sin tes hämtar Schultz i NJA 1989 s. 614. 

Rättsfallet handlar främst om ett avtal i och för sig kommit till stånd men inte fullgjorts. I domskälen skriver HD 

bl.a. ”Enligt allmänna kontraktsrättsliga grundsatser är den förpliktade normalt skyldig att utge skadestånd 

beräknat efter det positiva kontraktsintresset när det redan vid avtalets ingående förelåg hinder mot fullföljande 

av avtalet, under förutsättning att den förpliktade visat försumlighet genom att inte pröva sina möjligheter att 

fullfölja avtalet”. Det är det uttalande som Schultz hänför sig till. Schultz kommenterar avslutningsvis i sitt 

resonemang att det innebär att det kan finnas överlappande ansvarsgrunder men att det inte föranleder några 
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contrahendo. Huruvida kvalificerat otillbörligt handlande även kan användas istället för culpa 

in contrahendo i situationer då avtal överhuvudtaget inte kommit till stånd, är enligt min 

mening mer tveksamt.  

Mot bakgrund av de tidigare rättsfallen som principen om kvalificerat otillbörligt handlande 

utvecklats genom måste handlandet vara utpräglat illojalt och omoraliskt samt uppsåtligt för 

att handlandet ska vara kvalificerat otillbörligt. Enligt min uppfattning är det inte uppenbart 

att försummelse, om än av särskilt allvarligt slag, att fullgöra ett avtal kan utgöra kvalificerat 

otillbörligt handlande. Tvärtom måste det enligt min mening nog vara fråga om uppsåtligt 

förfarande för att det ska kunna utgöra ett illojalt och omoraliskt handlande som är 

kvalificerat otillbörligt. 

Situationen kan istället vara sådan att C ska ingå ett avtal direkt med A. Om C:s handlande 

under avtalsförhandlingarna är uppsåtligt och därmed skulle kunna vara kvalificerat 

otillbörligt, framstår det enligt min mening som mer närliggande att avtalet ogiltigförklaras 

på grund av svikligt förledande.
247

 En sådan ansvarsgrund ligger också närmare till hands 

eftersom den är lagstadgad. Bedömningen skulle kunna förenklas och göras utifrån om C 

handlat vårdslöst eller uppsåtligt. Om C har handlat vårdslöst kan det bli fråga om culpa in 

contrahendo. Om C har handlat uppsåtligt kan det bli fråga om kvalificerat otillbörligt 

handlade. 

6.3.3.2 Skyddsvärda intressen 

Vid bedömningen av om handlingen är kvalificerat otillbörligt väger det enligt HD tungt om 

en konventionsskyddad rättighet har kränkts.
248

 Europakonventionens rättighetskatalog avser 

att skydda bl.a. envars rätt till liv, rätt till personlig frihet, rätt till privat- och hemliv, rätt till 

religionsfrihet, äganderätt, förbud mot diskriminering. Konventionsstaterna är positivt 

förpliktade att garantera dessa fri- och rättigheter genom att de skyddas genom nationell 

lagstiftning. Ett kvalificerad otillbörligt handlande som strider mot flera av rättigheterna är 

redan förbjudet på straffrättslig grund. Däremot finns det gränsfall där det kan vara tillåtet 

                                                                                                                                                        
hinder för att full ersättning. Se även NJA 1989 s. 614, på s. 620 första stycket där HD bedömer att ersättning 

för det positiva kontraktsintresset kan utdömas i vissa kvalificerade fall av culpa in contrahendo. 

247
 Se 30 § avtalslagen (1915:218). 

248
 Se ovan under avsnitt 6.3.2 om NJA 2015 s. 899.  
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eftersom konventionsstaterna även har givits befogenhet att under vissa förutsättningar 

inskränka vissa av fri- och rättigheter genom lagstiftning.
249

  

Enligt min mening torde det följa av NJA 2015 s. 899 att sådana handlingar som i och för sig 

är att anse som kvalificerat otillbörliga – objektivt sett – inte är kvalificerat otillbörliga om 

konventionsrättigheten är inskränkt genom svensk lagstiftning. Vidare följer enligt min 

uppfattning av Europakonventionens rättighetskatalog – och tänkbara kränkningar av dessa – 

att också andra otillbörliga handlingar än sådana som sker i det kommersiella affärslivet kan 

vara kvalificerade och därmed leda till skadeståndsansvar för enskilda. Utifrån HD:s 

bedömning i NJA 2015 s. 899 framstår det även som att Europakonventionen snarare utgör 

en måttstock för graden av kvalificerad otillbörlighet, än vilken typ av handling som 

förutsätts för skadeståndsansvar eller vad som är utgör normskyddet. 

För att vidare undersöka vad som kan utgöra ett kvalificerat otillbörligt handlande, ska vilka 

skyddsvärda intressen som omfattas av rättsregeln också beskrivas. Enligt min mening bör en 

sådan bedömning bäst göras genom en omvänd normskyddsanalys. Istället för att använda 

normskyddsläran för att begränsa skadeståndsansvaret, ska det skyddsvärda intresset försöka 

beskrivas för att undersöka hur omfattande skadeståndsansvaret är. Eftersom det inte finns 

några generella riktlinjer för vad som utgör ett skyddsvärt intresse vid ren förmögenhetsskada 

utan lagstöd och än minde vid kvalificerat otillbörligt handlande, ligger det närmast till hands 

att undersöka om skadelidande A i det specifika fallet har ett skyddsvärt intresse.
250

  

6.3.3.3 Sociala skäl 

Enligt min mening kan det skyddsvärda intresset – utanför kommersiell konkurrens – främst 

tänkas vara grundat i sociala skäl. Detta skulle innebära att rena förmögenhetsskador som av 

sociala skäl är skyddsvärda också medför att den skadegörande handlingen är kvalificerat 

otillbörlig och föranleder skadeståndsansvar. Tidigare har sociala skäl inte varit särskilt 

framträdande vid ansvarsbedömningen för ren förmögenhetsskada. Skälen för att sådana 

överväganden inte har aktualiserats är bl.a. att uppfattningen länge varit att utomobligatoriska 

rena förmögenhetsskador följer av det ekonomiska livets struktur.
251

 Sociala skäl har därför 

                                                 
249 

Se bl.a. 2 kap. regeringsformen (1974:152) om skydd av de grundläggande fri – och rättigheterna.  

250 
Som utgångspunkt är det svårt att teoretisera fram vilka typfall som kan vara skyddsvärda, eftersom de 

individuella omständigheterna i varje fall får bli avgörande.  

251
 Se under avsnitt 3.3.2.2. 
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främst varit framträdande vid integritetskränkningar.
 252

 Mot bakgrund av att HD i NJA 2015 

s. 899 fann att en handling i strid med Europakonventionen kunde vara kvalificerat otillbörlig, 

torde enligt min uppfattning numera ett handlande som inkräktar på den privata sfären mot 

bakgrund av sociala skäl kunna vara kvalificerat otillbörligt och därmed ligga till grund för 

skadeståndsansvar. Det förutsätter alltså att det är ett intresse utanför den kommersiella sfären 

som skadas. Rättsfallet rörde dock kommersiella förhållanden. 

6.3.3.4 Anglosaxisk duty of care 

Nu ska en prövning göras av huruvida sociala skäl skulle kunna tänkas vägas in i en 

bedömning av om skadeståndsansvar föreligger. 

Typsituationen är nu istället sådan att C säljer finansiella instrument till överpris till 

B. B är medvetet om detta. B driver en fond som A har investerat i. Eftersom de 

finansiella instrument som C säljer till B inte är värda det pris som B betalar lider A 

en ren förmögenhetsskada. B och C gör en vinst på mellanskillnaden.
253

 På grund av 

C och B:s handlande får A:s en väsentligt försämrad levnadsstandard. 

Frågan är nu om C:s handlande kan beskrivas som kvalificerat otillbörligt och därmed 

föranleda skadeståndsansvar gentemot A, exempelvis om B går i konkurs. Denna bedömning 

kommer först göras mot bakgrund av anglosaxisk rätt för att avgöra om skadevållaren C har 

en aktsamhetsplikt, duty of care, gentemot A.
254

 Därefter kommer bedömningen även göras 

utifrån svensk rätt. 

Vad gäller duty of care är den första frågan om skadan var förutsägbar för C. Svaret där är att 

eftersom att C handlat i vart fall med insikt om att A:s skulle lida en ren förmögenhetsskada 

måste C ha förutsett skadan. Nästa fråga är om det fanns någon typ av närhet, proximity, 

mellan C och A före skadan inträffade. Svaret där är att innan skadan inträffade fanns det 

inget direkt band mellan C och A, men däremot uppstod ett medelbart band mellan C och A 

eftersom B agerade som mellanman. Sista frågan vad gäller duty of care är om det är rättvist, 

befogat och rimligt att A är ansvarig för den rena förmögenhetsskadan som B lidit.  

                                                 
252

 Dvs. vid person- eller sakskada. Se vidare Bengtsson & Strömbeck, avsnitt 2:2.1 om att ansvar för ren 

förmögenhetsskada varit så kraftigt begränsad förmodligen mot bakgrund av att de sociala skälen 

för skadestånd inte framträtt på samma sätt vid rena förmögenhetsskador.  

253
 B torde kunna åtalas för brottet trolöshet mot huvudman. C är inte huvudman gentemot A varför 

straffstadgandet inte aktualiseras. Exemplet är främst för att visa på vad sociala överväganden kan utgöras av.  

254
 HD gjorde en bedömning utifrån skadevållarens plikt i NJA 1990 s. 745 som sedermera bl.a. lades till grund 

för skadeståndsansvar. 
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Svaret på den sista frågan bör troligen vara samma som svaret på frågan om C:s handling är 

kvalificerat otillbörlig enligt svensk rätt. En tillämpning av svensk rätt på situationen skulle 

ge följande. Förvisso innebär det ett visst riskmoment för A att investera kapital i fonder. Den 

risken är dock kopplad till fluktuation på marknaden och inte till att tredje man C på ett 

otillbörligt sätt gör en vinst genom att sälja finansiella instrument till överpris till B. A:s 

skada ligger på så vis utanför vad som för A är en förutsägbar risk. Det kan också tänkas att 

A i en sådan situation är mer skyddsvärd, särskilt om A utgörs av många privata småsparare. 

Situationen får nu en social aspekt. C har å sin sida handlat omoraliskt med uppsåt att 

medföra vinning för C (och eventuellt även för B) men till skada för A. A måste som 

privatperson/konsument anses vara i en särskild utsatt situation där A inte ska behöva bära 

kostnaden för skadan.  

Sammanfattningsvis torde det mot bakgrund av moraliska överväganden vara möjligt att 

finna stöd för att sociala skäl utanför det ekonomiska livets struktur kan föranleda 

skadeståndsansvar. Situationen ovan utgår visserligen från en handling som är en transaktion, 

C:s överlåtelse till B, som har utförts i ett kommersiellt sammanhang. Transaktionen drabbar 

dock på ett otillbörligt sätt intressen som ligger utanför det kommersiella sammanhanget. 

Därmed skulle sociala skäl kunna tänkas föreligga, vilka skulle medföra att C:s handling är 

kvalificerat otillbörlig. Slutsatsen är därmed att C mot bakgrund av både duty of care och 

kvalificerat otillbörligt handlande skulle kunna tänkas hållas skadeståndsansvarig. 

6.3.4 Begränsning av det kvalificerat otillbörliga handlandet 

Rättsfallen före NJA 2015 s. 899 innehöll alltid tre parter där C handlat kvalificerat 

otillbörligt och i samverkan med B orsakat A en ren förmögenhetsskada. Efter 2015 års 

rättsfall kan kvalificerat otillbörligt handlande användas som ansvarsgrund när C 

självständigt orsakat A en utomobligatorisk ren förmögenhetsskada. B finns inte i det fallet. 

En alltför långtgående utvidgning av ansvarsgrunden för kvalificerat otillbörligt handlande, 

som en extensiv tolkning av NJA 2015 s. 899 kan medföra, torde innebära problem i 

förutsägbarhetshänseende för C. Särskilt vikt måste därför läggas vid adekvansbedömningen i 

det fallet. Skadan måste ha varit förutsägbar för C.  

I de tidigare rättsfallen var det tre parter som alla var inblandade på något sätt; A, B och 

tredje man skadevållaren C. Eftersom det mellan A och B fanns ett rättsförhållande och B och 

C samverkade fanns det en medelbar närhet mellan C och A i betydelsen att C kände till A. I 
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typsituationen ovan kände C också till A före C vidtog den skadegörande handlingen och 

sålde de finansiella instrumenten till B till ett överpris. Skadan var som utgångspunkt 

förutsägbar. 

Det problematiska med ett kvalificerat otillbörligt handlande som ansvarsgrund mellan endast 

två parter – A och C – är huruvida C hade möjlighet att förutse A:s skada. Om kvalificerat 

otillbörligt handlande i allt för stor omfattning medför skadeståndsansvar för C blir det 

oförutsägbart och skadeståndets preventiva funktion uppfylls inte. I svensk rätt till skillnad 

till engelsk rätt finns inget krav på att det ska finnas en närhet mellan den skadelidande A och 

skadevållaren C. Någon typ av närhet mellan A och C borde ha betydelse för bedömning av 

skadeståndsansvar, kanske främst i fråga om adekvans snarare än om C:s handling var 

kvalificerat otillbörligt. Huvudregeln är att det är godtagbart att orsaka varandra rena 

förmögenhetsskador vilket, som nämnts ovan, följer av det ekonomiska livet struktur. Det får 

inte framstå som slumpartat när C blir skadeståndsansvarig, vilket det finns risk för när det 

inte finns ett närliggande förhållande mellan A och C.  

Ytterligare ett skäl för att begränsa skadeståndsansvaret enligt kvalificerat otillbörligt 

handlande är att handlingsnormen som ligger till grund för ansvarsbedömningen är oklar. 

Som nämnts har HD förklarat att vad som är kvalificerat otillbörligt får avgöras från fall till 

fall.
255

 Eftersom det är en oklar handlingsnorm är det svårt för C att veta när 

handlingsnormen åsidosätts och därmed förutse att C kommer ådra sig ett skadeståndsansvar. 

Det är en väsentlig förutsättning i en adekvansbedömning och ur ett reparativt 

skadeståndsperspektiv att C har möjlighet att förutse skadan. Utvidgningen av 

ansvarsgrunden kan därför sammantaget vara problematisk.   

Vidare kan även flodvågsargumentet anföras som grund för att begränsa C:s 

skadeståndsansvar. Det argumentet rör främst fall när den ersättningsberättigade kretsen 

blivit för omfattande. Sådana fall kan bl.a. tänkas föreligga vid ansvar på grund av 

konventionskränkningar. För det första borde flodvågsargumentet användas med försiktighet 

och främst när det är många skadelidande. För det andra är ett av övervägandena bakom 

flodvågsargumentet att ”något annat” vore för långtgående och administrativt betungande för 

en skadevållare. Att avfärda skadeståndsansvar på den grunden torde – när det är fråga om 

person- eller sakskada – alltid strida mot skadeståndets reparativa och preventiva syften. 

                                                 
255

 Se avsnitt 6.3.2 ovan. 
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Enligt min mening borde, istället för att begränsa skadeståndsansvaret med 

flodvågsargumentet, ansvarsbegränsningen bygga på överväganden av främst normskydds- 

och adekvansbedömning. Detta i likhet med den engelska aktsamhetsplikten där 

bedömningen görs efter vad som är rimligt, befogat och rättvist i det aktuella fallet. 

6.3.5 Sammanfattning  

Före 2015 års fall var kvalificerat otillbörligt ingripande i annans rättsförhållande en 

förutsättning för skadeståndsansvar. Enligt min uppfattning har HD genom rättsfallet  

NJA 2015 s. 899, obiter dicta förvisso, på ett generellt plan undanröjt ingripandekravet, men 

skärpt skadeståndsansvaret – genom en begränsning främst till uppsåtligt handlande. 

Sammantaget har förvisso omfattningen av rättsregeln utvidgats, men skadeståndsansvarets 

omfattning har ändå begränsats genom kravet på uppsåt. Vidare gäller att en förutsättning för 

att handlandet ska vara kvalificerat otillbörligt är att skadan är av den art som den etablerade 

rättsregelns ska förebygga. Exakt vad detta är går inte att utröna ur rättsfallet  

NJA 2015 s. 899. 

Sammanfattningsvis förutsätter – enligt min mening – att följande tre rekvisit måste vara 

uppfyllda för att ansvar för utomobligatorisk ren förmögenhetsskada på grund av kvalificerat 

otillbörligt handlande ska föreligga. 

(i) Skadevållaren ska genom kvalificerat otillbörligt handlande ha vållat skadan. 

Det kvalificerat otillbörliga handlandet måste strida mot ett skyddsvärt 

intresse.
256

 Detta kan utgöra ett ingripande i annans rättsförhållande, en 

rättighetskränkning av Europakonventionen, eller ett intresse som av sociala 

skäl är skyddsvärt.  

(ii) Skadevållaren har handlat uppsåtligen med i vart fall insikt om att den 

skadelidande kommer lida skadan. 
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 Jag har här valt att benämna detta för ett skyddsvärt intresse. Detta eftersom HD i NJA 2015 s. 899 beskriver 

det kvalificerat otillbörliga handlandet som att ”i linje med föreliggande rättspraxis bör ett ansvar för ren 

förmögenhetsskada i utomkontraktuella situationer föreligga, om det rättighetskränkande handlandet med 

hänsyn till omständigheterna är att anse som kvalificerat otillbörligt.” Eftersom vi har för handen att ett 

kvalificerat otillbörligt handlande är rättstridigt men inte vad för typ av skada som normen avser att skydda är 

min uppfattning att en s.k. omvänd normskyddsanalys kan vara behjälplig i framtida skadeståndsbedömningar. 

Detta skulle jag här vilja kalla för någon form av omvänd normskyddslära. Detta eftersom det är fråga om en 

utvidgning av skadeståndsansvar snarare än en begränsning av ansvar. 
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(iii) Hänsyn måste dock tas till förutsebarhet och återhållsamhet gäller för 

ansvar som skulle träffa en stor och på förhand obestämbar krets. Ansvarets 

omfattning ska vara proportionellt till handlingen och vara praktiskt hanterbart. 

6.4 Typsituation 3 – sakrätter och övriga fall 

6.4.1 Inledning 

Frågan här är vilken betydelse de övriga rättsfall som inte låter sig placeras i någon av två 

ovanstående typsituationerna kan tänkas ha och när det är befogat att dra en slutsats om 

framtida typsituationer. Detta avsnitt behandlar inte en typsituation utan snarare är det fråga 

om en uppsamlingskategori. De fyra rättsfallen NJA 1990 s. 745, NJA 1996 s. 700,  

NJA 1998 s. 520 och NJA 2017 s. 9 ger uttryck för att ansvar för ren förmögenhetsskada utan 

lagstöd kan föreligga i särpräglade fall, även om omständigheterna fallen inte går att härleda 

till tillitsteorin eller principen om kvalificerat otillbörligt handlande. De ovanstående 

rättsfallen, med undantag för NJA 1990 s. 745 som redan diskuterats ovan i avsnitt 6.2 och 

6.3, kommer här att kategoriseras i två kategorier – förfogande över egendom och strikt 

ansvar. Dessa kommer att diskuteras utifrån möjligheterna att dra generella slutsatser utifrån 

rättsfallen. De ska även jämföras mot den anglosaxiska rätten. 

6.4.2 Förfogande över egendom 

Av rättsfallen NJA 1996 s. 700 och NJA 1998 s. 520 kan följande konstrueras.  

Typsituationen är här att C har egendom i sin besittning som A har sakrättsligt 

anspråk till. C har oaktsamt förfogat över egendomen och därigenom vållat A en ren 

förmögenhetsskada. B används för ytterligare inblandade parter. 

Den allmänna principen om förbud mot att obehörigen förfoga över annans egendom låg till 

grund för utgången i rättsfallet NJA 1996 s. 700 där en konkursförvaltare B sålde egendom 

som A hade separationsrätt till. I rättsfallet NJA 1998 s. 520 hänförde sig HD dock inte till 

den principen, men den torde även vara tillämplig i det fallet. Detta eftersom panthavaren A 

hade sakrätt till den aktuella egendomen som lämnades ut av tredje man C, som var en bank, 

till pantsättaren B i strid med A:s instruktioner. 

I anglosaxisk rätt och negligence in the performance of service framgår att tredje man lider 

skada på grund av oaktsamt utförd tjänst. De här relevanta anglosaxiska rättsfallen White v. 

Jones och MacFarlane v. Tayside rörde båda tjänster som utförts oaktsamt. I det första 
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rättsfallet underlät en advokat oaktsamt att utföra en tjänst och i det andra rättsfallet utförde 

en läkare oaktsamt en tjänst felaktigt.  

I de svenska rättsfallen ovan förekommer inte några tjänster, men vissa likheter kan ändå 

skönjas. En konkursförvaltare förordnas av tingsrätt för att förvalta egendomen i ett 

konkursbo och se till att ingen annan egendom dras in i konkursen.
257

 Banken hade 

underrättats om tredjemans panträtt och fick därmed anses ha ett skadeståndsansvar gentemot 

panthavaren.
258

 Banken skulle kunna påstås i någon mån förvara egendomen åt panthavaren, 

men det faller ändå inte in under begreppet tjänst.
259

 Vidare har panthavaren, som övertagit 

ett sakrättsligt anspråk till egendomen från ägaren, viss identifikation med ägaren gentemot 

banken. Varken banken C eller konkursförvaltaren C hade dock frivilligt påtagit sig att utföra 

någon tjänst i förhållande till A. 

Viss likhet torde dock ändå föreligga. I samtliga fall har tredje man A utgått ifrån att 

skadevållaren C skulle agera på ett visst sätt. A har förutsatt att advokaten C skulle föra in 

testators ändring i testamentet; att läkaren C skulle utföra en sterilisering framgångsrikt; att 

konkursförvaltaren C inte skulle sälja egendom som tredje man hade separationsrätt till; och 

att banken C inte skulle lämna ut den pantsatta egendomen till pantsättaren. Möjligtvis kan 

A:s skadeståndsansvar – enligt min mening – gentemot C grunda sig på att A hade fog att 

förutsätta att C skulle utföra sitt arbete korrekt. Enligt min mening kan paralleller dras till 

befogad tillit. Om A har befogad tillit till att C ska utföra sina skyldigheter på ett korrekt sätt, 

men C handlar i vart fall oaktsamt, kan ett skadeståndsansvar tänkas uppkomma för C. Det 

kan också noteras att i samtliga svenska rättsfall fanns, precis som i de anglosaxiska, en 

medelbar närhet mellan A och C. Detta kan spela roll för bedömningen av adekvansen. 

Sammanfattning 

Rättsfallen i svensk rätt är inte helt särpräglade. Principerna torde även gå att tillämpa i andra 

situationer då det finns en medelbar närhet mellan den skadelidande A och skadevållaren C 

och där ett oaktsamt obehörigt förfogande skett. Det kan också diskuteras om A ska haft 

befogad tillit till att C ska utföra sina skyldigheter korrekt. Att konstruera en tredje 

typsituation – i tillägg till befogad tillit och kvalificerat otillbörligt handlande – utifrån 

                                                 
257

 Se bl.a. 2 kap. 24 § konkurslagen (1987:672).  

258
 Se 1936 års lag om pantsättning av lös egendom. 

259
 Jfr 1 § konsumenttjänstlagen (1985:716). 
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anglosaxisk rätt torde inte gå genom att överföra kategorin negligent performance of service 

rakt av till svensk rätt. Detta särskilt mot bakgrund av att tredjemansskador som huvudregel 

inte ersätts i svensk rätt. Möjligtvis skulle tredje man kunna få ersättning för skada på grund 

av oaktsamt utförd tjänst på grund av identifikation med den personen som faktiskt mottagit 

tjänsten.
260

 

6.4.3 Strikt ansvar 

Först ska sägas att rättsfallet NJA 2017 s. 9 inte illustrerar ansvar för ren förmögenhetsskada 

utan lagstöd. Visst lagstöd finns eftersom HD gjorde en analog tillämpning av 3 kap. 22 § 

UB. Rättsfallet visar däremot på dels den typen av särpräglade fall som kan komma att 

omfattas av skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada trots frånvaro och brott, dels att 

HD – när det gäller utomobligatoriska
261

 rena förmögenhetsskador – inte längre tycks vara 

främmande för att rättsbilda när det inte finns ett givet svar. Enligt min mening kan dock 

rättsfallet visa på att C blir skadeståndsskyldigt gentemot A med ett belopp som är avsevärt 

högre än den säkerhet som C lämnat i samband med ansökan om det interimistiska 

vitesförbudet. Frågan är om skadans storlek verkligen var förutsägbar för C. Det skulle även 

kunna ifrågasättas om inte C:s ansvar också borde vara begränsat i förhållande till den ställda 

säkerheten.  

6.4.4 Sammanfattning 

Av de två situationerna ovan framgår att trots att omständigheterna skiljer sig åt har HD 

genom olika bedömningar kommit fram till slutsatsen att ansvar för utomobligatorisk 

förmögenhetsskada föreligger. Det är således den omständighet att rättsfallen är särpräglade 

som också gör dem lika. Enligt min uppfattning är just dessa rättsfall särskilt intressanta, men 

också minst vägledande när det kommer till utvecklingsmöjligheter för ansvarsgrunder. 

Rättsfallen visar på hur pass oförutsägbart ansvaret för ren förmögenhetsskada faktiskt är och 

i respektive rättsfall har HD konstruerat en ansvarsgrund. Att så är fallet tycker jag starkt tala 

för att det är så den framtida rättsutvecklingen kommer fortsätta ske, genom nya 

ansvarsgrunder.  

                                                 
260

 Jfr rättsfallet NJA 2009 s. 16. 

261
 Visserligen är A och C i ett utomobligatoriskt förhållande med varandra, men C har ändå utställt en säkerhet 

till förmån för A – det är inte fråga om att C och A är okända för varandra. Att ställa en säkerhet brukar typiskt 

sett ske genom ett pantavtal. Här är det dock fråga om en säkerhet ställd på grund av lag. 
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7 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

Sammanfattningsvis har uppsatsens syfte och frågeställningar studerats genom en tillämning 

av en rättsdogmatisk metod och en tjänande komparativ studie av relevant anglosaxisk 

skadeståndsrätt. Slutsatserna för varje individuell typsituation har redogjorts för i respektive 

avsnitt, se avsnitt 6.1–6.4 ovan. Här följer en kortare sammanfattande slutsats. 

Inledningsvis kan konstateras att svenska domstolar under lång tid varit avhållsamma med att 

tolka huvudregeln i 2 kap. 2 § SkL motsatsvis. Detta trots att bestämmelsen enligt lagmotiven 

inte får läggas till grund för motsatsslut. Efter rättsfallet NJA 1987 s. 692 (Kone), som får 

anses vara startskottet för utvecklingen av ren förmögenhetsskada i den moderna 

skadeståndsrätten, har HD genom en rad avgöranden funnit att ansvar för ren 

förmögenhetsskada utan lagstöd förelegat och där det senaste rättsfallet kom våren 2017. 

Vissa rättsfall går att dela in i någon av de två typsituationerna kvalificerade tillitssituationer 

eller kvalificerat otillbörligt handlande – vilket HD också gjorde i NJA 2015 s. 899. Det är 

dock långt ifrån alla rättsfall som klart faller in i en av de två typsituationerna. Rättsfallen 

NJA 1996 s. 700 och NJA 1998 s. 520 är sådana. De har däremot den gemensamma 

nämnaren att skadorna går att hänföra till den skadelidandes sakrättsliga anspråk. Det är dock 

inte uppenbart att enbart dessa omständigheter är tillräckliga för att konstruera en tredje 

typsituation – däremot ligger det närmare till hands att tala om en tredje typsituation när den 

skadelidande, av olika skäl, också fäst befogad tillit till att skadevållaren inte skulle förfoga 

över sakrätten. Då finns också ett närmare band mellan skadevållaren och den skadelidande. 

Vidare finns rättsfiguren culpa in contrahendo som det finns övervägande skäl för att placera 

tillsammans med kvalificerade tillitssituationer, men som möjligtvis passar bättre att 

klassificera för sig själv. Avslutningsvis finns också rättsfallet NJA 2017 s. 9 som skiljer från 

övriga situationer eftersom strikt ansvar förelåg och culparegeln inte tillämpades. Det 

rättsfallet visar främst på HD:s ökade prejudikatbildning inom området för utomobligatoriska 

rena förmögenhetsskador.  

Avseende den befogade tilliten ska bedömningen enligt min mening göras i två steg. Först 

prövas om det föreligger objektiv befogad tillit och därefter prövas om det föreligger 

subjektiv faktiskt befogad tillit. Detta har här benämnts inre omständigheter. Därefter prövas 

vad som här benämnts yttre omständigheterna och som rör att det ska vara fråga om en 

felaktig uppgift lämnad i en professionell kontext och att det även troligen bör finns ett 

medelbart förhållande mellan skadevållaren och den skadelidande. Tillitsteorin i svensk rätt 
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och i engelsk rätt skiljer sig främst åt på så vis att det i svensk rättspraxis inte finns ett uttalat 

krav på att en kontraktsliknande relation, special relationship, ska föreligga mellan 

skadevållaren och skadelidande. Att en sådan yttre omständighet kan ha avgörande betydelse 

vid en ansvarsbedömning framgår dock av svensk rättspraxis. Både den framtida 

utvidgningen av den befogade tilliten och begränsningen torde ligga i en normskydds- och 

adekvansbedömning. 

Avseende kvalificerat otillbörligt handlande är omfattningen av ansvaret inte klart. HD gjorde 

i rättsfallet NJA 2015 s. 899 vissa principiella uttalanden som talar för att 

skadeståndsansvaret har utvidgats. Om ansvaret har utvidgats torde stora möjligheter 

föreligga för skadeståndsansvar utanför kommersiella sammanhang och där främst med 

moraliska överväganden som utgångspunkt. Det skulle innebära att ansvar för ren 

förmögenhetsskada kan aktualiseras när intressen som ligger utanför det ekonomiska livets 

struktur och som är skyddsvärda av, enligt min mening främst, sociala skäl skadas. Eftersom 

rättsfallet också i viss mån talar för att en regel liknande 826 § BGB numera finns i svensk 

rätt vore en vidare studie av tysk rättspraxis vara meningsfull. 

I de övriga rättsfallen där ansvar för utomobligatorisk ren förmögenhetsskada förelegat, har 

det främst varit fråga om obehöriga dispositioner av den skadelidandes sakrätt, men även 

ogrundat vitesförbud. Rättsfallen utgör inte klara normskyddsregler på samma sätt som 

befogad tillit och kvalificerat otillbörligt handlande. Möjligtvis finns det en möjlighet att 

konstruera en tredje typsituation som utgår ifrån obehörigt förfogande av annans sakrätt och 

där den skadelidande fäst befogat tillit till att skadevållaren inte skulle förfoga över 

egendomen. Detta skulle kunna påminna om ansvarsgrunden i anglosaxisk rätt när 

skadevållaren utfört en tjänst oaktsamt.  

I princip samtliga rättsfall har culparegeln tillämpats för att grunda skadeståndsansvar. Som 

nämnts ovan är det inte lämpligt att culparegeln kodifieras som subjektivt rekvisit för rena 

förmögenhetsskador. Det skulle innebära svåra avgränsningsproblem på grund av bristen på 

klandervärda handlingsnormer som är kopplade till ren förmögenhetsskada. Av samtliga 

rättsfall framgår också att ansvarsgrunderna i viss mån går att härleda ur rättsstridigt 

handlande. Det finns därmed en viss koppling till straffrätten. Utvecklingen av 

skadeståndsansvaret torde fortsättningsvis med utgångspunkt i de etablerade typsituationerna 

behöva ske igenom ytterligare normskydds– och adekvansbedömningar men även genom nya 

ansvarsgrunder.  
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